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JANUARI
rautoe= of $nrcutlaniaan6.
3 E. K. Vrijdag 4. — 0 V. M. Vrijdag i 1. — ( L. K.
Donderdag 17. — * N. M. Vrijdag 25.
2 Dinsd.
Besnijdenis van Jesus, ss Euphrosina, Osmund
Woensd. ss Adelhard, Concordius, Aspaas, Macarius
3 Dond.
ss Genoveva, Cirijn, Florens, Salvator
4 Vrijd.
ss Pharahilde, Benedicta, Rigobert, Titus
5 Zaterd.
ss Telesphoor, Edward, Amats, Januaria
6 Zond.
HH. 3 Koningen : ss Balthazar, Kasper, Melchior
7 Maand.
ss Hullo, Wittekind, Reimond, Polyant
8 Dinsd.
ss Goedele, Luciaan, Erard, Palladius
9 Woensd. ss Paschasia, Basilissa, Epictetes, Jelijn
10 Dond.
ss Agatho, Abdus, Domitiaan, Gundisalf
ii Vrijd.
ss Hyginus, Honorata, Hortensius, Theodos
12 Zaterd.
ss Arcadius, Valentiniana, Cesaria, Probus
13 Zond.
ss Godfried, Leontius, Veronica, Remeeuws
14 Maand.
ss Hilarius van Poitiers, Felix (van Nola)
15 Dinsd.
ss Pauwel (, e eremijt), IVIaurus
16 Woensd. ss Marcellijn, Berard, Adelwijn, Priscilla
17 Dond.
ss Antoon, Emilia, Leonilla
18 Vrijd.
ss Pieters' stoel to Rome, Prisca
19 Zaterd.
ss Knuut, Maria van Bethanie, Dagobert
20 Zond.
H. Naam yeTus, ss. Fabiaan, Sebastiaan
21 Maand.
ss Agniete, Meinraad, Fructuosus, Epiphanes
22 Dinsd.
ss Vincent, Anastaas, Walter, Meinhard
23 Woensd. Trouw van Maria, ss Emerentia, Hildefons
24 Dond.
ss Timotheus, Babylas, Philo, Metellus
25 Vrijd.
ss Pauwels' bekeering, Apollonius
26 Zaterd.
ss Polycarp, Paula, Alfons, Xenophon, Rodolf
27 Zond.
ss Jan Guldenmond, Vitaliaan, Engelbert
28 Maand.
ss Juliaan, Karel (de Groote), Cyril, Reinout
29 Dinsd.
ss Frans van Sales,Valerius
3o Woensd. ss Martina, Adelgonde, Bathilde, Felix (pans)
31 Dond.
ss Petrus-Nolasc.., Marcella, Eudoxia
2

FEBRUARI
Zprofifiet= of 3legentnaanft.
)

E. K. Zondag 3. — 0 V. M. Zaterdag 9. — ( L. K.
Zaterdag i6. — 0 N. M. Zondag 24.

ss Ignaas, Sigebert, Eubert
1 Vrijd.
Zaterd.
0. L. V. Lichtmis, ss Heracliet, Adelbald
ss Blasius, Berlinde, Celsa, Azarias
3 Zond.
ss Joanna, Andreas-Cors., Rembert (v. Torhout)'
4 Maand.
5 Dinsd.
ss Agatha, Adele, Bertolf, Bertrada
6 Woensd. ss Amand, Dorothea, Vedast
7 pond.
ss Romuald, Gonzalf, Theodoor, Rijkhart
ss Joannes van Matha, Werner
8 Vrijd.
9 Zaterd.
ss Apollonia, Ansbert, Nicephoor, Hippias
10 Zond.
Septuagesima, ss Willem, Scholastica, Paschaae
ii Maand.
ss Desideer, Adolf, Ceciiiaan
ss Eulalia, Meletius, Claudiaan
12 Dinsd,
13 Woensd. ss Gijsbrecht, Lucijn, Catharina
ss Valentijn, Poliaan, Abraham
i4 Dond.
ss Faustijn, Jovita, Melis
15 Vrijd.
ss Juliana, Maxima, Secundus, Isaias
16 Zaterd.
Sexagesima, ss Silvijn, Mariana, Chrysant
17 Zond.
ss Simeon, Constantia, Zephyrina, Claudius
18 Maand.
ss Gabinius, Beatus, Tullius
19 Dinsd.
20 Woensd. ss Eleutherius, Eucherius
ss Pepijn, Vitalina, Gombert
21 Dond.
as Pieters' stoel to Ant., Margareta
22 Vrijd.
ss Petrus-Damiaan, Leonora
23 Zaterd.
Quinquagesima, ss Ivlathijs (apostel), Marcellina
24 Zond.
se Walburgis, Gothard, Adelm
25 Maand.
Vastenavond, ss Alexander, Porphyrius, Leonius
26 Dinsd.
27 Woensd. Aschdag, ss. Leander, Gelaas, Honorina
ss Romaan, Basilia, Ermina
28 Dond.
2

MAART
rtute= of Dorremand.
) E. K. Maandag 4. — -Or V. M. Maandag i 1. — (C L. K.
Maandag i8. — # N. M. Dinsdag 26-

ss Albijn, Rogier, Sigismond
1 Vrijd.
ss Karel (de Goede), Absolon
Zaterd.
2
Quadragesima. ss Kunegonde, Camilla, Emerit.
3 Zond.
ss Casimir, Lucius, Archelaus, /Eneas
4 Maand.
ss Theophiel, Oliva, Theophania
5 Dinsd.
6 Woensd. ss Coleta, Fridolijn, Vibiaan
ss Thomas (van Aquine), Victorina, Perpetua
7 Dond.
ss Joannes van God, Philemon, Herenia
8 Vrijd.
ss Francisca-Obl., Reinhard, Gregoor
9 Zaterd.
Reminiscere. de H H. 40 Martelaren to Sebaste
10 Zond,
ss Heraclius, Constantijn, Firmiaan
ti Maand.
ss Gregoor (de Groote), Rosina, Nestor
12 Dinsd.
i3 Woensd. ss Euphrasia, Dionysia, Patricia
ss Mathilde, Alfried, Frontina, Arnout, Liebert
14 Dond.
ss Longijn, Nicander, Walter
15 Vrijd.
ss Eusebia, Heribert, Castor, Cyriacus
16 Zaterd.
()cull. ss Patricius, Jozef van Arimathea
17 Zond.
ss Gabriel (aartsengel), Ingenua
18 Maand.
ss Jozef, Jozefina, Amant, Sibilla
19 Dinsd.
20 Woensd. ss Ambroos, Joachim
ss Benedictus (l e abt), Amator, Angelica
21 Dond.
ss
Catharina (van Zweden), Eelko
Vrijd.
22
ss Victoriaan, Fidelis
23 Zaterd.
Lcetare. ss Aldemar, Aretemon
24 Zond.
0. L. V. Boodschap. ss Einhard, Pelagius
25 Maand.
ss Emmanuel, Ludger
26 Dinsd.
27 Woensd. ss Lazarus, Augusta, Ernst
ss Sixtus III, Malchus
28 Dond.
ss Berthold, Jonas, Ludolf
29 Vrijd.
ss Quirijn, Regulus, Liberata
3o Zaterd.
PassieTondag. ss. Cornelia, Benjamin, Menander
31 Zond.

APRIL
Ouster= of Oraomaanti.

a E. K. Dinsdag

2. --.@ V. M. Dinsdag g. — ( L. K.
Dinsdag 16. — * N. M. Donderdag 25.

ss Hugo, Alexandra, Emma, Walderijk
s Frans van Paula
Dinsd.
3 Woensd. ss Rijkhard, Alexandrino, Tyro
ss Isidoor (van Sevil.), Quintiliaan, Hilzebert
4 Dond.
ss Vincent (Fern.), Silvia, Eva
5 Vrijd.
ss Sixtus I, Celestijn, Faustina, Willem (abt)
6 Zaterd.
PalmenTondag . ss Herman-Jozef, Clotarius
7 Zond.
ss Perpetuus, Walter
8 Maand.
ss Waldetrude, Hugo
9 Dinsd.
10 Woensd. ss Macarius (biss.), Ezechiel
Witte Donderdag. ss Leo (de Groote), Eliza
11 Dond.
Goede Vrijdag. ss Julius, Boudewijn
12 Vrijd.
1 Maand.

2

i3 Zaterd.
14 Zond.

ss Hermengildis, Justijn (de Wijsgeer)
Paschen. ss Tiburtijn, Valeriaan

ss Petrus-Gonzales, Octavia
15 Maand.
s Joachim (van Senen)
16 Dinsd.
17 Woensd. ss Aniceet, Rudolf, Isidora
ss Idesbald, Perfectus
18 Dond.
s Bernaard
19 Vrijd.
ss Hildegonde, Floribert, Oda, Theotiem
20 Zaterd.
ss Anselm, Benanus-Simeon, Silvius
21 Zond.
ss Soter, Cajus, Leonidas
22 Maand.
23 Dinsd.
ss Joris, Geeraard (van Toul.), Leontia, Achilles
24 Woensd. ss Fidelis (van Sigmaringe), Valeria
ss Erminus, Aniaan, Heribald, Moreus
25 Dond.
26 Vrijd.
ss Marcellijn, Felicia, Cletus, Blanca
ss Angela, Anastaas, Hieronymus, Liberalis
27 Zaterd.
ss Marcus (evang.), Vitalis, Prudens
28 Zond.
29 Maand,
ss Petrus (marl.), Libert, Gondebert
ss Catharina (van Senen), Emiliaan, Rozemond
3o Dinsd.

MEI
Nod= of 133onnemaanb.
) E. K. Donderdag 2. -- C) V. M. Woensdag 8. — ( L. K.
Donderdag i6. — * N. M. Vrijdag 24. -- 1 E. K. Vrijdag 31.
i Woensd. ss Philip, Jacob, Florina, Blandijn
ss Athanaas (de Groote), Patientia, Walbrecht
Dond.
ss Juvenaal, Antonia
3 Vrijd.
ss Monica, Floriaan, Silvaan, Pacificus
4 Zaterd.
Bescherming H. Jozef. ss Pius V, Angelus, Irena
5 Zond.
ss Jan in de olie, Victoriana, Judith
6 Maand.
7 Dinsd. ' ss Stanislaas, Justiniaan
8 Woensd. ss Michiels-openb , ha
ss Macarius verh., Gerontius, Gregoor (biss.)
49 Dond.
ss Antoon (van Flor.), Job
10 Vrijd.
ss Eleonora, Mamertus, Achilles
11 Zaterd.
ss Nereus, Renaat, Achilleus, Pancraas
12 Zond.
ss Servaas, Dominica, Natalis, Agrippa
13 Maand.
ss Pacomius, Paschalis, Stephania, Erembert
14 Dinsd.
i5 Woensd. ss Dimphna, Gerebern, Sidronius
ss Ubald, Hippolita
16 Dond.
ss Paschalis-Baylon, Gijzelbrecht, Fabius
i7 Vrijd.
ss Felix van Cant., Venantius, Hippolyta Erik
18 Zaterd.
ss Ivo, Petr.-Cel.. Dunstan
19 Zond.
ss Bernardijn (van Senen), Godwald
20 Maatid.
ss Idisberga, Constantina, Laurentia
21 Dinsd.
22 Woensd. ss Melis, Julia, Gabriella, Adam, Rita
0.-H. Hemelvaart. ss Desideer, Emilia, Wijbert
23 Dond.
0. L. V. Hu1p der Christenen
24 Vrijd.
ss Urbaan, Maria-Magri. (van Pazzi), Aurelius
25 Zaterd.
ss Philip-Neri, Theodoor
26 Zond.
ss Joannes (paus), Oliverius
27 Maand.
s Germanus (van Parijs)
28 Dinsd.
29 Woensd. ss Maximijn, Theodosia, Bonna
ss Ferdinand, Felix (paus)
3o Dond.
ss Petronilla, Amelia, Roeland
3i Vrijd.
2

JUNI

3otner-,

IS

gee- of 113raftfitnaad.

@ V. M. Vrijdag 7. — C L. K. Zaterdag 15. — * N. M.
Zaterdag 22. - 3 E. K. Zondag 30.
1 Zaterd.
ss Pamphiel, Octaaf, Dieboud
Zond.
Sinksen. ss Eugeen, Raas, Valentina, Blandina
3 Maand.
ss Clotilde, Adelbert
4 Dinsd.
ss Antonia, Bonifacia, Saturnina, Martialis
5 Woensd. ss Bonifaas, Franco
6 Dond.
ss Norbert, Paulina, Delphina, Aldrik
7 Vrijd.
ss Robrecht, Landolf, Godschalk
8 Zaterd.
ss Medard, Gildard, Wilhelmina, Calliopa
H. Drievuldigheid. ss Pelagia, Columbus
9 Zond.
10 Maand.
ss Margriete van Sch., Landrik, Maurijn
ii Dinsd.
ss Barnabas, Amabilis, Rozelina, Adelheid
12 Woensd. ss Joannes (van Sahagun), Basilides
H. Sacramentsdag, s Antoon (van Padua)
13 Dond.
ss Baselis (de Groote), Quintiaan
14 Vrijd.
ss Modest, Vitus, Landelijn, Hilariaan
15 Zaterd.
ss H. Luitgarde
16 Zond.
ss Alena, Reinier, Isaurus, Ismael
17 Maand.
ss Marcus, Marcelliaan, Fortunaat, Geerland
18 Dinsd.
19 Woensd. ss Gervaas, Protaas, Razo, Odo, Alena
ss Florentina, Ida, Benigna
20 Dond.
H. Hart van Jezus. s Aloies van Gonzaga
21 Vrijd.
ss Paulijn van N., Everhard, Albaan, Annibal
22 Zaterd.
ss Ediltrude, Agrippina, Maria van Oignies
23 Zond.
ss Jan (de Dooper), lewan
24 Maand.
ss Elooi's verheffing, Prosper, Bertha, Willem
25 Dinsd.
26 Woensd. ss Joannes en Paulus, Maxentius, Deodaat
ss Liebwin, Ladislaas, Stephania
27 Dond.
ss Ireneus, Plutarchus
28 Vrijd.
ss Pieter en Pauwel. Beata, Alexia, Aletha
29 Zaterd.
Gedachtenis van s. Pauwel, ss Emiliana, Lucina
3o Zond.
2

JULI
tlictimaantl.
...) V. M. Zaterdag 6. — ( L. K. Maandag i5. — • N. M.
Maandag 22.

- )

E. K. Zondag 28.

ss Rombout, Guthago, Esther, Regina
Maria-Bezoeking, ss Otto, Marcia
Dinsd.
3 Woensd. ss Heliodoor, Anatool, Abel, Eulogius
ss Ulrik, Fiaviaan
4 Dond.
ss Cyrillus en Methodius, Leontina, Zenais
5 Vrijd.
ss Godelieve, Isaias, Guard, Tranquillijn
6 Zaterd.
ss Wibo, Odo, Edelberga, Nicostrates, Illidius
7 Zond.
ss Landrada, Elizabeth (van Portugaal), Kiliaan
8 Maand.
HH. i6 Martelaren van Gorcum. s Anatolia
9 Dinsd.
10 Woensd. ss Amelberga, Rufina, Secunda, de 7 Gebroeders
ss Pius, Benedictus' verheff., Hildof, Sabijn
ii Dond.
ss Joannes-Gualbert, Jason, Nabor, Felix (mart.)
12 Vrijd.
ss Anacleet, Hendrik-Dionijs, Mildrada
i3 Zaterd.
ss Bonaventura, Izabella van Portugaal, Vincent
14 Zond.
ss Heridrik, Bernhard van Baden, Zosima
i5 Maand.
0. L. V. (van Carmel). s Reinhild
i6 Dinsd.
17 Woensd. ss Alexis, Arnout, Odilia
H. Sacrament van mirakel
i8 Dond.
ss Vincent van Paulo, Arsenius, Justa, Aurelia
19 Vrijd.
ss Margriete, Hieronymus-}Ern., Ontkommere
20 Zaterd.
ss Daneel, Praxedes, Fastrada, Victor
21 Zond.
ss Maria-Magdalena, Wandregisil, Platos
22 Maand.
ss Liboor, Apollinaris, Paschier, Romula
23 Dinsd.
24 Woensd. ss Christina, Nicetas, Aquilina, Aglibert
ss Jacob de Meerd., Clodesinda, Christoffel
25 Dond.
ss Anna, Noella, Exuperia, Olympius
26 Vrijd.
ss Pantaleo, de 7 Slapers gebroed ., Constantijn
27 Zaterd.
ss Nazarius, Innocentius, Victor, Hildebrand
28 Zond.
ss Martha, Seraphina, Beatrijs, Callinicus, Odolf
29 Maand.
ss Abdo, Sennen, Rufijn, Donatilla, Ursijn
3o Dinsd.
3i Woensd, ss Ignaas (van Loyola), Germaan (van Auxerre)
i Maand.

2

AUGUSTUS
Oogst, of illoutumaanti.
(-1- V, M. Maandag 5. — ( L. K. Dinsdag 13. — . N. M.
Dinsdag 20.

-

1 E. K. Dinsdag 27.

1 Dond.
S. Pieters' banden. ss Eleazar, Bavo's verheffing
Vrijd.
Aflaat Portiunc., 0. L. V. der Eng., s Gustaaf
3 Zaterd.
ss Stephanus' vinding, Nicodemus, Gamaliel
4 Zond.
ss Domien, Aristarch, Tertulliaan
5 Maand.
0. L. V. ter Sneeuw, ss Cassianus, Oswald
6 Dinsd.
Transfiguratie Christi. ss Sixtus II, Pastor
7 Woensd. ss Cajetaan, Donaas, Albrecht
8 Dond.
ss Cyriacus, Joannes (de Aalm.), Hormisdas
9 Vrijd.
ss Justijn (van Alex.), Veriaan. Secundiaan
10 Zaterd.
ss Laurens, Asteria, Sara, Myron
it Zond.
ss Suzanna, Philom-ma, Goorik, Tiburs
12 Maand.
ss Clara, Hilaria, Porchaar, Florimond
2

13 Dinsd.

ss Hippoliet, Concordia, Radegonde

14 Woensd. ss Athanasia, Eusebius, Marcellus
15 Dond.
Maria-Hemelvaart. s Napoleon
16 Vrijd.
ss Rochus, Hyacinth, Arnout, Arsacius
17 Zaterd.
ss Bertrand van Corninge, Rogaat, Judith
18 Zond.
ss Helena, Agapiet, Clara (van Monte-Falco)
19 Maand.
ss Julius, Magnus, Lodewijk, Flores (v. Antw.)
20 Dinsd.
ss Bernhard, Samuel, Christoffel
21 Woensd. ss Joanna van Chantal, Privaat, Eupreprius
22 Dond.
ss Joachim (varier van 0. L. V.), Philibert
23 Vrijd.
ss Philip Benitius, Lupus, Sidoon, Zacheus
24 Zaterd.
ss Bartholomeus, Georgius-Limniota, Talionus
25 Zond.
ss Lodewijk, Genesius, Hunegonda, Hermes
26,Maand.
ss Zephirijn, Adriaan, Ebbo, Abund
27 Dinsd.
ss Euthala, Cesar, Jozef (van Calasanct.)
28 Woensd. ss Augustijn, Hermes, Bibiaan
29 Dond.
ss Jans onthoofding, Sabina, Verona
3o Vrijd.
ss Roza van Lima, Fiacrius, Stentor, Felix(mart.)
31 Zaterd.

ss Izabella, Reimond-Nonnaat, Amaat

SEPTEMBER
errothr-,

eVent= of

Viefniaad.

© V. M. Woensdag 4. — ( L. K. Donderdag 12. Woensdag 18. — ) E. K. Woensdag 25.

*

N. M.

ss Gillis, Gedeon, Nivard, Ammon, Melis
I Zond.
ss Steven (van Hongarid), Bodeslaas, Agricola
Maand.
ss Remakel, Seraphia, Erasma, Agulf, Thecla
3 Dinsd.
4 Woensd. ss Rozalia, Candida, Hirmingarde, Mozes
5 Dond.
s Laurens-Justiniaan
HH. Engelen-Bewaarders. s Onesiphoor
6 Vrijd.
7 Zaterd.
ss Regina, Hilduard, Clodoald, Willebrord
8 Zond.
0. L. V. Geboorte. ss Adriaan, Corbiniaan
ss Omaars, Dorotheus, Stratonus, Dionijs
9 Maand.
ss Nicolaas (van Tolentijn), Pulcheria, Daviet
10 Dinsd.
it Woensd. H. N. van Maria. ss Vinciana, Patiens, Protus
s Guido (van Anderlecht)
12 Dond.
i3 Vrijd.
ss Amaat, Flederijk, Maurilius
H. Kruisverheffing. ss Maternus, Rosula
14 Zaterd.
0. L. V. der VII Weeen. ss Nicomedes, Carolina
15 Zond.
16 Maand.
ss Cornelis, Cypriaan, Euphemia, Eudita
ss Lambr(cht, Hildegaard
17 Dinsd.
i8 Woensd. ss Sophia, Ester
ss januarius en gezellen
19 Dond.
ss Eustaas, Philippa
20 Vrijd.
ss Mattheeuws (apostel en ev.), Gerolf, Maura
21 Zaterd.
ss Maurits en io,000 mart.
22 Zond.
ss Thecla, Linus, Polyxena, Soxius, Xantippa
23 Maand.
0. L. V. der Slavers. ss God evaart, Domina
24 Dinsd.
ss Firmijn, Cleophas, Scipio, Herculaan
25 Woens.
ss Justina, Eusebius, Albaan
26 Dond.
ss Cosmas, Damiaan, Hildetrude, Epicharis
27 Vrijd.
ss Wenceslaas, Chariton, Cyraan, Exuperius
28 Zaterd.
ss Michiel (aartsengel), Quiriacus, Euphonia
29 Zond.
ss Jeroorn, Honorius, Karloman
3o Maand .
2

OCTOBER

Rijn,

1:11e1=

or 3fatimaanb.

0 V. M. Donderdag 3. — ( L. K. Vrijdag i 1. — * N. M.
Vrijdag 18. — 1 E. K. Vrijdag 25.
1 Dinsd.
ss Bavo, Remeeuws, Piatus
Woensd. ss Gerijn, Luudgar
3 fond.
s Geeraard (van Brogne)
4 Vrijd.
ss Frans (van Assisi), Petronius
5 Zaterd.
ss Placidus, Flavia, Flaviana, Galla
6 Zond.
H. Rozenkrans. ss Bruno, lEgidia, Fidea, Castus
7 Maand.
ss August, Sergius, Marcus (paus)
8 Dinsd.
ss Brigitta, Albertina, Thais, Demetrius
g Woensd. ss Gijzelen, Denijs, Rusticus, Gunter
to Dond.
s Frans (van Borgia)
11 Vrijd.
Moederschap van Maria. ss Gommar, Zenaida
12 Zaterd.
ss Maximiliaan, Wilfried, Harlinde
13 Zond.
ss Edward, Gerald
ss Donatiaan, Callistus, Fortunata, Buchard
14 Maand.
,5 Dinsd.
ss Teresia, Longina, Debora, Agileus
16 Woensd. ss Saraphijn, Gallus, Balderik, Armogast
ss Hed wig, Oseus
17 Dond.
Zuiverheid van Maria. ss Lucas ev., Justus, Triph.
18 Vrijd.
19 Zaterd.
ss Petrus v. Alcantara, Ptolomaeus, Vredeswinde
20 Zond.
ss Caprasius, Wendelijn
21 Maand.
ss Ursula en de XI`' maagden, Hilarion, Oscar
22 Dinsd.
ss Cordula, Philip (van Heraclae), Elodia
23 Woensd. ss Joannes-Capristanus, Severijn , Servandus
24 Dond.
ss Raphael (aartsengel), Evergist, Magloor
25 Vrijd.
ss Crispijn, Crispiniaan, Marciaan, Daria
26 Zaterd.
ss Evarist, Bernward, Rogatiaan
27 Zond.
ss Florentijn, Frumens, Elesbaan
28 Maand.
ss Simoen, Judas-Thaddeus, Anastasia, Faro
29 Dinsd.
ss Narcis, Gaudens, Ermelinde, Maximiliaan
3o Woensd. ss Gertnaan (van Capua), Zenobia, Aurelia
31 Dond.
ss Kwintijn, Lucilla, 'Wolfgang
2

NOVEMBER
5facht= of l'oeftnaanb.
0 V. M. Zaterdag 2. - ( L. K. Zaterdag 9. — 0 N. M.
Zaterdag 16. — 1 E. K. Zondag 24.
1 Vrijd.
Zaterd.

2

Allerheiligen. ss Cesar, Benignus
AllenTielendag. ss Theodoor, Tobias

3 Zond.
ss Huibrecht, Malachias, Pyrmijn, Sylvia
4 Maand.
ss Karel (Borromeus), Modesta, Emerik
5 Dinsd.
ss Zacharias, Epistemis, Okada, Malachytas
6 Woensd. ss Leonaard, Winok, Atticus
7 Dond.
0. L. V. van Bijstand. s Willebrord
8 Vrijd.
de 4 Gekroonde broeders. s Govaart
9 Zaterd.
ss Theodoor (Tiro), Mathurijn, Estella
KerkwIjdhzg. ss Andreas (A vellinus), Triphon
10 Zond.
ss Marten, Theodoor (Studites)
11 Maand.
S. Lieven, patroon van Gent
12 Dinsd.
13 Woensd. ss Didacus, Stanislaas (Kostka), Brixius (Zebina)
14 Dond.
ss Veneranda, Jocundus, Victorina
15 Vrijd.
ss Leopold, Maclovius, Maschuit
16 Zaterd.
ss Edmond (van Kantelb.), Eucherius, Otmar
17 Zond.
cs Zacheus, Alpheus, Gregoor-Thaumaturg
18 Maand.
ss Odo, Basilica, Hesychius, Hilda
19 Dinsd.
ss Elizabeth van Hongarie, Pontiaan, Abdias
20 Woensd. ss Felix (van Valois), Agapius, Bernward
21 Dond.
Maria-Presentatie. ss Columbaan, Gelaas
22 Vrijd.
ss Cecilia, Alphonsius, Appias
23 Zaterd,
ss Clemens, Adela (van Diest), Lucretia, Trudo
ss Joannes , van 't Kruis), Flora, Firmina
24 Zond.
25 Maand.
ss Catharina, Erasmus, jucu nda
ss Petrus (Alex.), Koenraad, Silvester (van Osimo)
26 Dinsd.
27 Woensd. ss Maximus, Virgilius, Siegfried, Nicon
28 Dond.
ss Mansuetus, Amedeus, Josaphat, Oda
ss Saturnijn, Radboud, Philomeen
29 Vrijd.
3o Zaterd.
ss Andries, Zotie ai, Castul, Troiaan

DECEMBER
g od-, 13).'xters of ificroftnaad.

e

V. M. Maandag 2. - ( L. K. Maandag 9. — . N. M. Maandag i6. — 1 E. K. Dinsdag 24. — e V. M. Dinsdag 3i.

Advent. ss Elooi, Agerius, Olympiades, Proculus
1 Zond.
Maand.
ss Bibiana, Natalia, Guldwald, Adria
ss Frans (Xaverius), Salerno, Hilaria
3 Dinsd.
4 Woensd. ss Barbara, Petrus (Chrysologus), Hortensia
ss Sabbas, Crispina, Dalmetius, Pelinus
5 Dond.
ss Nicolaas, Petrus, Pascalis, Dionysia, Leontia
6 Vrijd.
ss Ambroos, Phara, Eutrapius, Geneboud
7 Zaterd.
Maria's Onbevlekte Ontvangenis. s Thiboud
8 Zond.
ss Leocadia, Philotheus, Gorgonia, Bassiaan
9 Maand.
ss Melgiades, Fulgens, Eulalia
10 Dinsd.
11 Woensd . ss Damaas, Basiliaan, Eutychius
ss Constantijn, Waldemir, Heraclius, Justijn
12 Dond.
ss Joost, Lucia, Othilia, Aubert, Lucretia
13 Vrijd.
ss Nicaas, Eutropia, Dioscorus, Volkwin
14 Zaterd.
ss Candidus, Philothe, Thalia, Gatiaan
15 Zond.
ss Eusebius, Adelheid, Albina, Everhard
16 Maand.
ss Begga, Wivina, Olympiada, Yolenda
17 Dinsd.
18 Woensd. Verwachting der Geboorte Christi. s Gratiaan
ss Nemesius, Fausta, Winiboud, Noe, Gregoor
19 Dond .
ss Philogoon, Ammiaan, Dominiek (van Sy1os,
20 Vrijd.
ss
Thomas (Didymus), Glycerius, Severijn
Zaterd.
21
ss Florus, Virginia, Flaviaan, Zeno
22 Zond.
ss Victoria, Servulus, Cleomenes
23 Maand.
ss Gregoor (van Spoleta), Irrnina, Delphina
24 Dinsd.
25 Woensd. Kerstdag. ss Eugenia, Anastasia, Adalsende
ss Steven, diak. en t o martel., Theophanes
26 Dond.
ss Joannes (apostel en evangelist), Nicerata
27 Vrijd.
HH. OnnooTele Kinderen. s Theophila
28 Zaterd.
ss Thomas (van Kantelb.), Polydoor Crescens
29 Zond.
ss David, Regner, Sabijn, Anysia
3o Maand.
ss Silvester, Melania, Columba, Potentiaan
31 Dinsd.
2

INSTELLING
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

MIN1STERIE VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN
OPENBARE WERKEN.

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

Willende een nieuw bewijs geven Onzer bezorgdheid voor de belangen der Nederlandsche letteren ;
Overwegende dat nets meer van card is om
dezer ontwikkeling te bevorderen dan de inrichting
van een bestendig letterkundig genootschap ;
Op de voordracht van Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken,
Wij hebben besloten en Wij besluiten
Art. 1. Er wordt te Gent, onder de benaming
van Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde, een genootschap ingericht van letterkundigen en geleerden, dat de studie en de beoefening
der Nederlandsche taal- en letterkunde tot voorwerp
zijner werkzaamheden zal hebben.
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Art. 2, De Koning is de Beschermheer dezer
Academie.
Art. 3. De Academie bestaat uit : I° werkende
leden ; 2° inlandsche en uitheemsche eereleden ;
3° inlandsche briefwisselende leden.
De titel van eerelid kan vergund worden :
A. Aan werkende leden, welke door hunnen
ouderdom of door andere oorzaken zich in de onmogelijkheid zouden bevinden aan de werkzaamheden
der Academie te blijven deelnemen, of welke, na
hunne benoeming, zouden ophouden in Belgi gehuisvest te zijn.
B. Aan buitenlandsche geleerden, die zich hebben doers kennen door belangrijke werken.
Art. 4. Er zijn vijf-en-twintig werkende leden ;
twintig dezer leden moeten Belgen zijn en in Belgi
gehuisvest ; de vijf andere kunnen worden gekozen
onder Noord-Nederlandsche letterkundigen en geleerden, in Belgi6 woonachtig.
Art. 5. De achttien eerste benoemingen van
werkende leden zullen worden bg edaan door Ons.
De verdere benoemingen van werkende leden, de
benoemingen der eere- en die der briefwisselende
leden worden door de werkende leden gedaan en
aan de Koninklijke goedkeuring onderworpen.
Art. 6. De werkende leden vereenigen zich
maandelijks in gesloten zittingen, eenmaal 's jaars
in openbare vergadering.
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De eereleden en de briefwisselende leden kunnen
aan de beraadslagingen over wetenschappelijke zaken
deelnemen met stemrecht.
Art. 7. De benoemingen voor openstaande plaatsen worden gedaan in de maandelijksche zitting
volgende op die, waarin kennis werd genomen van
het openvallen dier plaatsen.
Art. 8. Het bureel der Academie bestaat uit
eenen Bestuurder, eenen Onder-Bestuurder en eenen
Bestendigen Secretaris, alien gekozen onder de werkende leden.
Art. 9. Het eerste bureel der Academic zal
benoemd worden door Ons.
Art. Io. Te beginnen met het tweede jaar van
haar bestaan zal de Academie jaarlijks haren Bestuurder en haren Onder-Bestuurder benoernen.
Art. ii. De Bestuurder en de Onder-Bestuurder
kunnen niet onmiddellijk in dezelfde hoedanigheid
herkozen worden.
De benoemingen van den Bestuurder en van
den Onder-Bestuurder worden aan de goedkeuring
des Konings onderworpen.
Art. 12. De Bestuurder heeft het aigemeen beheer
der Academie; hij zit alle vergaderingen voor en
maakt van rechtswege deel aller commission ; hij
doer beraadslagen over de verschillige punten, welke
in de bevoegdheid vallen van de Academie ; hij zamelt

de stemmen in, door de leden uitgebracht, en spreekt
de beslissingen uit, Welke met meerderheid van stem.
men genomen ztjn.
In geval van ontstentenis wordt hij door den
Onder-Bestuurder vervangen.
Art. 13. De eerste benoeming uitgezonderd,
wordt de Bestendige Secretaris benoemd door den
Koning, op eene dubbele lijst van voorstelling, opgemaakt door de Academie, bij geheime stemming en
bij volstrekte meerderheid der stemmen, in eene
zitting waar ten minste de twee derden der werkende
leden aanwezig zijn.
Art. 14. De Bestendige Secretaris houdt bet
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 memorien
aan de Academie gezonden.
Hij is gelast met de briefwisseling en met de
bewaring der archieven en der bibliotheek.
Hij is daarenboven gelast met den rekendienst
der Academie.
Art. 15. Wanneer, door ziekte of eenig ander
wettig beletsel, de Bestendige Secretaris zich in de
onmogelijkheid bevindt de zittingen bij to wonen,
kan hij, naar eigen keuze, zich doen vervangen door
een werkend lid.
Art. 16. De Academie stelt haar reglement van
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inwendige orde vast, dat aan de Koninklijke goedkeuring moet worden onderworpen.
Er kunnen aan dit reglement geene wijzigingen
worden gebracht dan op het voorstel van ten minste
vig leden, met de toestemming van de twee derden
der werkende leden der Academie. Die wijzigingen
moeten aan de goedkeuring van den Koning worden
onderworpen.
De voorstellen tot wijziging van het reglement
moeten op de dagorde en in de bijeenroepingsbrieven
worden aangekondigd.
Art. 17. Aanwezigheidspenningen en schadeloosstelling voor reis- en verblijfkosten, waarvan het
bedrag door Ons zal worden bepaald, kunnen aan
de leden worden toegekend.
Art. 18. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken is gelast met de uitvoering
van het tegenwoordig besluit.
Gegeven to Brussel, den 8n Juli 1886.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
De Minister van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Werken,
Ridder DE MOREAU.

a

WET TEN
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

WETTEN. 0)
I.

De werkzaamheden der KONINKLIJKE VLAAMal de vakken der Nederlandsche taal- en letterkunde.

SCHE ACADEMIE bevatten

2.

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

De kiezingen voor werkende leden geschieden in
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 15 Maart 1887;
gewijzigd, voor het tijdstip dLr jaarlijksche vergaciering en de
hiermede in verband zijnde art kelen betrekkelijk de prijskampen en kiezingen, bij koninkli j k besluit van 23 Maart 1891.
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Zittingen.
4.
De Academie vergadert in g ewone
zitting
anmaal 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
I° 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 evenwel tot de geheime zitting, voor.
zien bij 4°, toegelaten, de eere- en briefwisselende
leden, die van den keurraad deel maken.
8.
De zitting begint stipt op het uur, bij den
uitnoodigingsbrief aangeduid, welk ook het getal
zij der aanwezige leden.
De zitting vangt aan met de lezing des verslags
over de vorige zitting en met de mededeeling der
ontvangen brieven.
Het is verboden, gedurende die lezing, den
Secretaris in de rede to vallen.
9.
Bij afwezigheid van den Bestuurder wordt zijne
plaats waargenomen door den Onder-Bestuurder,
Bij afwezigheid van den Bestuurder en van den
Onder-Bestuurdet leidt het oudstbenoemde der aanwezige werkende leden, naar- de volgorde der lijst
van het Jaarboek, de zitting.
IO.

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.

— 3o —
All6én afgewerkte en op de dagorde vermelde
stukken worden in de zitting voorgelezen.
De dagorde wordt door het Bestuur vastgesteld.
Een voorstel, door minstens vijf leden schriftelijk
aan het Bestuur gedaan, veertien dagen vOOr de
zitting, wordt op de dagorde gebracht.
II.

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

In de gewone zitting vciOr 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 Brie jaar een onuitgegeven
opstel aanbieden.
Elk jaar, in de maand October, zal de bestendige Secretaris deze verplichting schriftelijk aan de
werkende en briefwisselende leden herinneren.

4
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Bestendige en tijdelijke Commission.
14.
Eene bestendige Commissie van tien leden is
gelast met het bevorderen van de studie der Oudgermaansche en Middelnederlandsche talen, met het
uitgeven van Middelnederlandsche werken, en met
het bevorderen van de studie der gewestspraken.
15.
De leden der 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 cadidaten, door de Commissie
voorgegteld.
16.
Deze Commissie kiest in haar midden eenen
Voorzitter en eenen Secretaris.
17.

Deze Commissie is gelast met het aanleggen
eener verzameling van boeken betreffende gemelde
studin.
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18.

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

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

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

Kiezingen.
21.

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

Bij de kiezing wordt volstrekte meerderheid van
stemmen vereischt. Evenwel, indien, na twee proeven,
geen der candidaten die meerderheid verkrijgt, gaat
men over tot eene herstemming tusschen de twee
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candidaten, die het hoogste getal stemmen bekomen
hebben.
Bij gelijkheid van stemmen in deze laatste proef
is de oudste candidaat gekozen.
23.

Wanneer verscheidene plaat sen open staa n ,
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 1 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

— 35 —
voor te stellen. In de zitting van Augustus doet de
Commissie verslag. De Academie kiest eenige der
voorgestelde prijsvragen, en bepaalt daarbij de waarde
der toe te kennen prijzen.
31.
Februari
De antwoorden moeten voor den
ingezonden zijn.
In de zitting dezer maand worden de keurraden
benoemd. De leden, die eene prijsvraag opgegeven
hebben, maken van rechtswege deel van den keurraad, en bieden er schriftelijk een omstandig verslag
over aan, hetwelk, met de versiagen der andere keurders, in de zitting van Mei gelezen wordt.
Op doze 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 en

32.
Voor de wedstrijden worden enkel handschiftelijke en niet te voren uitgegeven stukken aanvaard.
33.
De mededingers zetten op hun handschrift hunnen naam niet, maar alleen een teeken of eene ken-

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

Drukwerken.
36.
De drukwerken der KONINKLIJKE VLAAMSCHE
bestaan nit :
1° de Verslagen en Mededeelingen;
2° het 7aarboek;
30 de Verhandelingen en Bijdragen;
4° de Bekroonde Verhandelingen;

ACADEMIE
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5° De uitgaven, door de Academie aangenomen,
op voorstel der verschillende Commission.
37.
De Verslagen en Mededeelingen worden na
elke zitting gedrukt, en, minstens acht dagen vOOr
de eerstvolgende zitting can de leden gezonden.
Het Jaarboek verschijnt in de maand Januari.
38.
De Verslagen en Mededeelingen vermelden de
gedane mededeelingen en de gelezene verhandelingen, 't en zij de meerderheid der aanwezige leden
beslisse, dat deze niet gedrukt, of dat ze in de
Verhandelingen en Bijdragen zullen opgenomen
worden.
3g.
De Bestendige Secretaris is gemachtigd tot eene
volgende aflevering der Verslagen en Mededeelingen
de onleesbare verhandelingen uit 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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1° op het tijdstip van de aanvaarding des
werks door de Academie ;
2° op de kosten der uitgave.
41.

Verhandelingen, aan de Academie ter uitgave
medegedeeld, worden onderworpen aan de beoordeeling eener Commissie van drie leden.
De verslagen der beoordeelaars over de verhandelingen der werkende leden worden niet ge.
drukt. 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 werken, 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.
Indieii verhandelingen van vverkende 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.
46Geeft plaatwerk aanleiding tot buitengewone
kosten, of is 't noodig dat eene verhandeling voorzien zij van verscheidene platen, dan wordt de
uitgave verdaagd, en de Bestendige Secretaris maakt
tegen de eerstvolgende zitting het bestek op der
kosten, die het plaatwerk zal veroorzaken.
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47De opstellers der schriften, gedrukt in de
Verslagen en Mededeelingen, hebben recht op vijftig
afdrukken van hun werk, met bijzonder bladmerk.
Honderd afdrukken worden gegeven aan den
schrijver van een werk, da' t in de Verhandelingen
opgenomen is.
Verder hebben de schrijvers recht op een
grooter getal, mits den drukker daardoor 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
a 3,00
D
0
D
»
Gedrukte
a 3,00
Innaaien, met platen, min dan 5 vellen
a

D

0

meer » »

»

) 4,00

48.
De Academie heeft haren drukker, die van den
Bestendigen Secretaris de uit te geven werken ontvangt, maar zonder oorlof van dezen niet afdrukt.
49.
Het been- en terugzenden der proefbladen
geschiedt door bemiddeling van den Bestendigen
Secretaris.
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So.
De kosten van groote wijzigingen tijdens het
,proefverbeteren zijn ten laste van hen, die ze ver.00rzaakt hebben.
51.
De uitgaven der Academie worden getrokken
op minstens 3oo afdrukken en aan al de in Belgie
swonende leden gezonden De buitenlandsche leden
hebben rezht op deze uitgaven, miss zij in Belgid
inland aanduiden, die gelast zij hun de werken
te zenden.

Geldmiddelen.
52.
De geldmiddelen der Academie worden beheerd
door eene Commissie van rekendienst, bestaande
.uit het Bestuur en drie leden, die in Januari gekozen
worden. Die Commissie is gelast in Januari de
.begrooting van het ingetreden dienstjaar te makers
.en aan de goedkeuring der Academie te onderwerpen.
53.
Het Bestuur is gelast alles, wat de drukwerken
2angaat, 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.

4

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 C:'creschriften, 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 toehehooren, worden met het merk der Academie op het titelblad, en,
bij het inbinden, op den rug gestempeld.
Nieuwaangeboden boeken worden in de zitting
der Academie ter tafel gebracht, en niet vroeger in
leening gegeven.
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58.
Elke uitleening van boeken, der Academie
behoorende, geschiedt tegen onderteekend ontvangbewijs van den vrager.
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.
6i.
De dagteekening van het uitleenen en terugsturen der boeken en de naam des vragers worden
in een bijzonder register aangeteekend. Daarbij wordt
vermeld, in wel ken 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.

4
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Plechtgewaad der Academie.
63.
Donkerblauwe frak. Op den kraag, mouwopslagen en in de leaden, 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,
under goedkeuring des Staatsbestuurs, een of meer
harer leden gelasten met eene letterkundige of eene
wetenschappelijke zending. Wordt daartoe besloten,
dan ontvangen die leden van de Academie de noodige
inlichtingen betreffende hunne zending.
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65.
Bovenstaande bepalingen zijn de inrichtende
Wetten der Koninklijke Vlaamsche Academie. Deze
Wetten kunnen niet gewijzigd worden, 't en zij in
eene vergadering, op voorstel van minstens vijf werkende leden bijeengeroepen, en met de toestemming
van twee derden der aanwezig zijnde werkende leden.
De voorstellen tot wijziging der Wetten moeten op de
dagorde vermeld worden.
Elke wijziging wordt aan de goedkeuring des
Konings onderworpen.
Gezien en goedgekeurd om gevoegd to worden
bij Ons Bericht van 15 Maart 1887, n r 445.
(Onderteekend :) LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
De Minister van Landbouw, Nijverheid en
Openbare Werken
(Onderteekend ;) Ridder

DE MOREAU.

Voor gelijkvormig afschrift :
De Secretaris-Generaal
van het Departement van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Werken
(Onderteekend :) BELLEFROID.

.I.
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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.

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.

— 47 —
Juni.
Stemming over de verslagen betrekkelijk de
-p rijskampen.
Kiezing der eere- en briefwisselende leden.
Openbare zitting der Academie. Afkondiging
van den uitslag der kiezingen. Uitreiking der prijzen, in de wedstrijden behaald.
Juli.
Benoeming eener commissie van vijf leden om
lien prijsvragen voor te stellen.
Augustus.
De commissie, gelast met de voorstelling der
prijsvragen, doer 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 rekefling op van het afgeloopen dienstjaar en legt die
aan de Academie voor.

— 48 —

Vrijdom van briefport.
BESTUUR VAN DEN
POST EN DEN TELEGRAAPH.
•••••■•.•

POST.
....
Vrijdom en tegen-teekening.

BIJZONDER BEVEL

Den 22 November T886.

N r 126/113.

Ingevolge een ministerieel besluit mogen, vrij
van briefport, in het koninkrijk verzonden worden de dienst-correspondentien, onder banden door
den Bestuurder en den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- err
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 eenvoudi0° in de postbus geworpen.
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Bestendige Commissien.

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 heer Willems (P.)
»
Secretaris :
Gailliard.
Leden : de heeren Alberdingk Thijm,
Daems,
VoorTitter :

jhr. de Pauw,

de Potter,
Genard
Gezelle,
Hansen,
van Droogenbroeck.
De Commissie vergadert op onhepaalde tijdstippen.

+
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Bestendige Commissie, gelast met de studie
van al hetgeen in verband staat met de beoefening en de belangen der huidige taal- en
letterkunde, met inbegrip van de Nederlandsche
tooneelletterkunde ; met de uitgave van verzamelingen Kunst- en Vakwoorden, met inbegrip
van Nederlandsche, zoo oudere als nieuwere,
rechtstermen ; van eene Bloemlezing uit de
werken onzer XVII e en XVIII e eeuwsche
schrijvers, bij voorkeur uit den schat der
Volksliederen uit gemelde tijdvakken en van
eene bijzondere verzameling der voorname
tooneelwerken van Nederlandsche schrijvers
sedert het begin der XVI e eeuw.
(Beslissing der Academie van 15 Mei 1889.)
VoorTitter : de beer Micheels,
OndervoorTitter : » de Vos,
Secretaris :
» Coopman,
Claeys,
Leden : de heeren
Daems,
Hansen,
Hiel,
Obrie,
Prayon,
Snieders.
De zittingen der Commissie zijn vastgesteld op
den dag der maandelijksche vergadering in Februari,
April, 7uni, Augustus, October en December.
(Beslissing der Academie van 21 Augustus 1889.
GewijTigd door beslissing van 20 September 1893.)
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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.)
Vow-Titter : de beer Alberdingk Thijm,
OndervoorTitter : » van Even.
» Broeckaert,
Secretaris :
Leden : de heeren Bols,
de Flou,
jhr de Pauw,
de Potter,
Genard,
Mathot,
Sermon.
De Commissie vergadert ten dage der maandelijksche vergadering in Januari, Maart, Mei,

jun, September en November.
(Beslissing der Academie van 21 Augustus 1889.
GewijTigd door beslissing van 20 September 1893.)
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WETTEN
der bestendige Commissie van Nieuwere Taal-.
en Letterkunde en der bestendige Cornmissie van Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
(Uittreksel.)
Art. T. — Elke Commissie benoemt in haar
midden een bureel, dat bestaat uit eenen voorzitter,
eenen ondervoorzitter en eenen secretaris, alien
gekozen onder de werkende leden der Academie
(Toepassing van art. 8 des koninklijken besluits
omtrent de inrichting der Academie).
De voorzitter en de ondervoorzitter treden om
de drie jaren of en kunnen niet onmiddellijk in
dezelfde hoedanigheid herkozen, noch de voorzitter
tot ondervoorzitter benoemd worden (Toepassing
van art. 10 en II van voormeld koninklijk besluit
en art. 28, § 2, der Wetten.)
De secretaris is altijd herkiesbaar.
De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris worden gekozen in de laatste commissiezitting
van het derde jaar hunner bediening (Toepassing
van art. 28, § 1, der Wetten).
Art. 2. - De openvallende plaatsen worden
door de Academie aangevuld bij kiezing, op voordracht eener dubbele lijst candidates, voorgesteld
door de belanghebbende Commissie (Toepassing
van art. 15, 21, 22 en 23 en gedeeltelijk van
art. 24 der Wetten).
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Art. 3. — De besluiten en uitgaven der Commission moeten vooraf aan het bestuur der Academie
onderworpen en in algemeene zitting der werkende
leden goedgekeurd worden (Art. 19 der Wetten).
Art. 4.. — Elke Commissie vergadert ten minste
zesmaal 's jaars : de Commissie voor geschiedenis
in Januari, Maart, Mei, Juli, September en November ; de Commissie voor nieuwere taal- en
letterkunde in Februari, April, Juni, Augustus,
October en December.
Buitengewone vergaderingen kunnen door het
Bureel van elke Commissie, mits voorafgaande
toestemming van het bestuur der Academie, beroepen
worden ; maar de gewone en buitengewone vergaderingen moeten plaats hebben op den dag der
algemeene maandelijksche zittingen.
Van elke vergadering der Commission wordt
verslag uitgebracht in de eerstvolgende algemeene
zitting der Academie.
Art. 6. — De Wetten der Academie zijn ten
voile van toepassing op de beide Commission.
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Commissie van Rekendienst.
De Commissie van Rekendienst voor 1895
bestaat uit de leden van het bestuur : de heeren
Hansen, Gailliard en de Potter, en de heeren
de Pauw, Mathot en Obrie.

+
Vergaderplaats der Academie.
De Academie is gevestigd in bet aloude Dammansteen of Huis van Oombergen, Koningstraat nr 18.
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LUST VAN DE LEDEN DER ACADEMIE.

Z. M. de Koning, Beschermheer.
WERKENDE LEDEN

benoemd bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1886.
de Heeren :
Claeys (Dr Hendrik) +, te Gent;
de Pauw (jhr. M r Napoleon) >,;<, te Gent;
de Potter (Frans) ÷, Bestendige Secretaris, te Gent;
Gailliard (Edward), te Brugge;
Genard (Pieter) +, te Antwerpen;
Gezelle (D r Guido) .1., te Kortrijk;
Hiel (Emmanuel) +, te Schaat beek ;
Snieders (D r August) ÷, te' Antwerpen ;
Willems (D r Pieter) +, te Leven;

Alberdingk Thijm (D r P.-P.) ÷, te Loven. Gtk.den 27 Oct. )886.
a
Daems (S.), te Tongerloo;
a
a
a
a
a
Hansen (D r C.-J.), to Antwerpen;
a
a
a
Mathot (Lodewijk) 4., te Antwerpen ;
a
a
»
Micheels (Jan), te Gent;
a
»
a
Obrie (Mr Julius), te Gent ;
a
a
van Droogenbroeck (Jan) +, te Brussel; »
Coopman (Theophiel) ÷, te Schaarbeek ;
t 3 Dec. i 886.
a
a
a
de Vos (Dr Amand), te Gent;
Broeckaert (J.-B.) >, te Dendermonde;
a 16 Aug. 1888.
van Even (E.) 4, te Loven;
a 24 Dec. 1888.
a
15 Juli 1891.
Coremans (M t Edw.), te Antwerpen ;
a
»
21 Oct. a
Sermon (Hendr.)
»
Bols (Jan), te Alsemberg ;
i6 Dec. »
a
de Flou (Karel), te Brugge;
21 Juni 1893.
a 1 7 Jan. 1894.
de Maere (jhr. Aug.) +, te Gent;

—
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BINNENLANDSCH EERELID.
de Heer :
van der Haeghen (D r Ferd.) +, te St.-Denijs-\Vestrem.

BRIEFWISSELENDE LEDEN.
de Heeren :
Haerynck (Hippoliet), te Brussel ; GekoTen den 16 Nov. 1887.
»
Prayon-van Zuylen van Nyevelt (M r A.`,, te Elsene ; »
»
»
»
Willems (Frans), te Antwerpen ;
Claes (Des.), te Namen ; GekoTen den 24 December 1888.
»
»
»
Janssens (Alfons) 4., te St.-Nicolaas ;
de Ghelder ( jhr. D r Karel), te Koekelare ; Gek. den 29 Dec. 1889.
a
a
de la Montagne (Victor), te Antwerpen ; »
GekoTen den 22 7/0/i 1892.
Simons (Loci.), te Loven ;
a
a
a
de Ceuleneer (Ad.', te Gent ;
GekoTen den 20 yuni 1894.
Segers (Gust.), te Lie'',

BUITENLANDSCHE EERELEDEN,
gekozen den i6 November 1887.
de Heeren :
Arnold (Th.-1 -I.), beatubte aan de Bibliotheek der Hoogeschool, te Gent ;
Beets (Dr Nicolaas) >, rustend hoogleeraar, te Utrecht;
Bohl (M r Joan), letterkundige, te Haarlem ;
Cosyn (Dr P.-j.), taal- en letterkundige, te Leiden ;
de Backer (Lodewijk), letter- en geschiedkundige, te NoordPeene (Frankrijk); in den winter te Cannes, departement
des Alpes Maritimes;
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Everts (Dr W.), lid der Tweede Kamer, te Roermond ;
Franck (Dr J.), hoogleeraar, te Bonn;
Gallee (Dr J.-H.), hoogleeraar, te Utrecht;
Groth (D r Klaus), hoogleeraar, te Kiel;
Heyne (Dr MDritz), hoogleeraar, te Goettingen ;
Kern (D r J.-H.-C.), hoogleeraar aan de Rijkshoogeschool,
te Leiden;
Kluyver(D r A.), taal- en letterkundige, te Leiden;
Moltzer (Dr Henri-Ernest), hoogleeraar aan de Rijkshoogeschool, te Utrecht;
Schaepman (D r H.-J.-A.-M.), letterkundige, te 's Gravenhage;
te Winkel (Dr J.), hoogleeraar te Amsterdam;
Verdam (D r J.), hoogleeraar te Leiden;
Weale (W.-H.-James), letter- en geschiedkundige, te Londen ;
Wenker (D r Georg.), bewaarder van de Bibliotheek der Kon.
Hocgeschool, te Marburg;
Winkler (D r Johan', taal- en letterkundige, te Haarlem ;
Fruin ‘ Dr R.), hoogleeraar te Leiden ; Gek. den Dec. 1889.
Bonvarlet (Alexander), te Duinkerke ; Gek. den 29 Dec. 189o.
Burgersdijk (Dr. L.-A.-J.), rector aan het Gymnasium te
Deventer:
GekaTen den 22 yuni 1892.
Quack (H.-P.-G.), letterkundige te Amsterdam; »
»
ten Brink (Dr Jan), leeraar aan de Hoogeschool te Leiden;
GekaTen den 20 'Juni 1894.
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WOONPLAATS VAN DE LEDEN DER ACADEMIE.

Werkende Leden :
de Heeren :
Alberdingk Thijm (P.-Paul), te Kessel-Loo ;
Bois (Jan), Dorpsplaats, te Alsemberg;
Broeckaert (J.-B.), Dijkstraat, 48, te Dendermonde;
Claeys (H.), Catalognestraat, 16, te Gent;
Coopman (Th.), Daillystraat, 129, te Schaarbeek :
Coremans (Ed ), Montebellostraat, te Antwerpen ;
Daems (S.), abdij van Tongerloo (Westerloo);
de Flou (Karel), Beenhouwersstraat, 35, te Brugge;
de Maere (jhr. Aug.), Onderbergen, 7o,
de Pauw (jhr. N.), Lange-Violettenstraat, 209, te Gent;
cie Potter (Fr.), Godshuizendreef, 29, te Gent;
de Vos (Am.), Coupure, 247, te Gent;
Gailliard (Edw.), Prinsenhot, 4, te Brugge;
Genard (P.), SS.-Pieter-en-Pauwelstraat, 2, te Antwerpen;
Gezelle (G ). Onze-Lieve-Vrouwestraat, 21, te Kortrijk;
Hansen (C.-J.), Leeuw-van-Vlaanderenstraat, 1, te Antwerpen;.
Hiel (Emm.), S"-Maria-Koningstraat, 310, te Schaarbeek;
Mathot (L.), Jezusstraat, 19, te Antwerpen;
Micheels (J.), Visscherij, 71, te Gent;
Obrie (J.), Ketelvest, 44, te Gent;
Sermon (Hendrik), Melkmarkt, 15, te Antwerpen ;
.nieders (A.), Van Leriusstraat, 24, te Antwerpen ;
van Droogenbroeck (J.-A.), Daillystraat, 131, te Brussel ;
van Even (Edward), Stopselstraat, 6, te Loven ;
Willems (P.), Brusselsche straat, 192, te Loven.

Binnenlandsch Eerelid :
de Heer :
van der Haeghen (Fred.), te St.-Denijs-Westrem (Maalte) ;

Briefwisselende Leden :
de Heeren :
Claes (D.), Henri Blesstraat, 2 , Namen.
de Ceuleneer (Ad.), Gildestraat, 5, Gent;
de Gheldere (jhr. K.), te Koekelare;
de la Montagne (Victor), Wijngaardstraat, to, te Antwerpen;
Haerynck (Hippoliet), Zonder-Zorgstraat, 124, te Elsene;
Janssens (Alfons), Zamanstraat, 39, te St.-Nicolaas;
Prayon-van Zuylen (Alfons), Gewijdenboomstraat, 25, Elsene ;
Segers (Gust.), Antwerpsche straat, 3o, te Lier ;
Simons (Lod.), Vlamingstraat, 2, te Loven;
Willems (Frans), Minderbroedersstraat, 2, te Antwerpen;

Afgestorven Leden
DER

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

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

»

Delgeur (L.), briefwisselend lid.

a

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

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

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

189o. de Coussemaker (Ign.), buitenlandsch eerelid.
»
a

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

»

a

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

»

))

1891. de Laet (J.), werkend lid.
a

Schuermans (L.-W.),

»

»

»

Roersch (L.),

»

»

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

de Vries (M.)

»

»

»

Brouwers (J.-W.)

»

»

»

a

1893. Habets (Joz.)
»

Stallaert (K.), werkend lid.

1894. Nuyens (\V.-J.-Fr.), buitenlandsch eerelid.

—
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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.
Claeys (H.), 1894.
Hansen (C.-J.), 1895.

Lijst der Onderbestuurders
de Heeren :
de Pauw (jhr. N.), 1887.
de Laet (J.), 1888.
Hiel (Emm. ) , 1889.
Snieders (Aug ), 1890.
Micheels (J.), 1891.
Genard (P.), 1892.
Stallaert (K.), 1893.
Hansen (C.-J . ), 1894.
Gailliard (Edw.), 1895.
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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 Let t erkunde aan 's Rijks
hoogere Burgerschool te Utrecht, voor zijne ve!handeling over
De verbinding der vol'innen in het Gotisch.
Vereerende melding aan den heer Dr. L. Simons, leeraar
aan het Koninklijk Athenaeum te Loven, en aan de heeren
Prosper de Pelsmaeker, te Denderleeuw, en Theodoor
Stille, te Maastricht, beide studenten aan de Hoogeschoo
te Loven, voor hunne te zarnen bewerkte verhandeling over
hetzelfde onderwerp.
Gouden eerepenning aan den heer Louis D. Petit,
bewaarder der drukwerken aan de bibliotheek van 's Rijks
Hoogeschool te Leiden, voor zijne Middelnederlandsche
Bibliographie.
Eerste vereerende melding aan den beer Jan Broeckaert,
briefwisselend lid der Academie, te Wetteren, voor zijn werk
over hetzelfde onderwerp.
Tweede vereerende melding aan den heer P.-H -F.
Bakker, bestuurder eener openbare lagere school, te Haarlem.
Gouden eerepenning aan de heeren Jan Broeckaert,
voornoemd, en Jan Craeynest, leeraar aan St.-Lodewijksgesticht te Brugge, voor hunne lijst van Onnederlandsche of
Bastaardwoorden, ;net de evenveel beduidende echt Nede-landsche woorden.
1888.
Gouden • eerepenning aan Mr. Alf.-M.-N. Prayon-van
Zuylen, letterkundige te Gent, voor zijne Geschiedkundige en
critische verhandeling over de drie Taalwetten van Belgic.
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188g.
Gouden eerepenning aan den heer Hippoliet Meert, leeraar
aan het stedelijk college te leper, voor zijne verhandeling
over het Voornaamivoord Du.
1890.
Gouden eerepenning aan den heer Felix Leviticus, leeraar
te Amsterdam, voor zijne verhandeling over de Klank- en
Vormleer van het Middelnederlandsch dialect der St.-Servatiuslegende van HEINRIJK VAN VEI,DEKE.
1891-1892.
Gouden eerepenning aan den beer Ernest Soens, letterkundige te Loven, voor zijn werk over het onderwerp : De
rol van het booTe beginsel, onder den naarn van Lucifer,
Satanas, Sinnekens eni-. op het middeleeuwsch tooneel. Wat
Tijn daarvan de algemeene, en, in sommige werken, de bilronderste karaktertrekken?
Gouden eerepenning aan den beer Oscar van Hauwaert,
leeraar te Chimai, voor zijn Geschiedkundig en critisch over'icht van het Vlaamsch tooneel gedurende de XVIIe eeuw.
Gouden eerepenning aan den beer J. van de Ven, letterkundige te Loven, voor zijne Verhandeling over het gebruik
der naamvallen, tijden en wilren in den Helfand.

180.
Gouden eerepenning aan de heeren Willem de Vreese, te
Leiden, en Hip. Meert, te Luik, voor hunne verhandeling over
.de Klank- en Vormleer in de werken van yan van Ruusbroec.
Gouden eerepenning aan den beer Poffe-Goris, te Antwerpen, voor zijne studie over Het huiselijk leven, de Teden en
gewoonten in eerie Vlaamsche gemeente gedurende de tweede
helft der XVIII' eeuw.
1894.
Gouden eerepenning aan den hear Emiel de Neef, student
aan de Hoogeschool te Gent, voor zijne verhandeling : Taal-
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vroeden binnen Rome. »
.Gouden eerepenning aan den heer Willem de Vreese; te
Leiden, voor zijne studie over : Een Teker getal werkwoorden,
samengesteld op eene buitengewone wiji-e, als b. v. : knikkebeenen, blinddoeken, schuddebollen, watertanden, en i. gevolgd
door eene volledige list dier woorden, met aanduiding van de
streekspraak, waarin zij voorkomen, eene studie over hunne
etymologie, hun karakter over het algemeen en de geschiedenis
van hun ontstaan.
Gouden eerepenning aan den heer Willem de Vreese, te
Leiden, en den heer Hip. Meert, te Luik, voor hunne Voiledige lijst van de huidige, in onTe taal ;west voorkomende
gallicismezz, met aanduiding van de ptiver Nederlandsche
woordschikkingen of uitdrukkingen.
Gouden eerepenning aan den beer Jozef Vuylsteke, te
Brugge, voor zijne Volledige Kunst- en Vakwoordenlijst
over het ambacht van den smid, met de Fransche, Hoogduitsche en Engelsche benamingen.
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Driejaarlijksche prijskamp voor
Tooneelletterkunde.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en to.,?komenden, HEIL,
Gezien het Koninklijk Besluit van lOn Juli 1858,
dat eenen driejaarlijkschen prijs van Vlaamsche
tooneelliteratuur instelt, en namelijk artikel 4 ,
luidende als volgt :
« Art. 4. De beoordeeling is toevertrouwd aan
eene Commissie van ten minste drie leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingslijst door de Klas van
Letteren der Academie van Belgi6 opgemaakt ».
Gezien Ons Besluit van 8n Juli 1886, dat, onder
de benaming van K 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 lijst
van candidates voor de jury van den driejaarlijkschen prijs van Vlaamsche tooneelliteratuur deel
maakt van hare werkzaamheden ,
Op voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en wij besluiten :
Art. 1. Het artikel 4 van voormeld Koninklijk
Besluit van Ion Juli is gewijzigd als volgt :
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4. De beoordeeling is toevertrouwd aan
eene Commissie van ten minste drie leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingslijst, door de KoninkHike Vlaamsche AcIclemie opgemaakt. »
« Art.

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. 1. 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 verdietiste 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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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.
t o tijdvak,1856-1858. Prijs toegewezen aan H. van Peene (2).
)) 1859-1861.
^)
a
D. Sleeckx.
n
a
a
1862-1864.
F. van Geert.
3e
a
»
a
A. van den Kerckhove.
1865-1867.
4e
a
)) 1868-187o.
a
J. van de Sande.
5e
a
a
a
D. Delcroix.
1871-1873.
6e
a
a
D. Delcroix.
a
1874-1876.
7e
a
(c
a
8e
1877.1879.
niet toegeweTen.
n
a
a
Frar.s Gittens.
188o-1882.
9e
a
a
a
to°
1883-1885.
H -B. Peeters.
2e

11 e))
12e»

1886- 1 888.
1880-1891.

a
a

a
n

H. Plancquaert.
Nestor de Tiere.

(i) Volgens Koninklijk besluit van 26' Augustus 188t
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 even 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 Belgen.
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien het Koninklijk besluit van 6 Juli 1851,
dat vijf vijfjaarlijksche prijzen instelt van 5,000 franken ieder, voor de beste werken, welke door Belgische
schrijvers zijn uitgegeven en kunnen gerangschikt
worden in eene der volgende reeksen :
I° Zede- en Staatkundige Wetenschappen ;
2° Fransche Letterkunde;
3° Vlaamsche Letterkunde;
4° Natuur- en Wiskunde, en
5° Natuurwetenschappen ;
En namelijk het artikel 2 van dit Besluit,
luidende als volgt :
a Art. 2. De beoordeeling der werken is toevertrouwd aan jury's van zeven leden, door Ons
benoemd op voorstel, to weten voor de drie eerste
reeksen : door de klas der Letteren, en voor de
twee andere reeksen door de klas der Wetenschappen van de Koninklijke Academie van Belgi6. »
Herzien Ons Besluit van 3o° December 1882,
regelende de vijfjaarlijksche en tienjaarlijksche prijskampen, welke door de Regeering ingesteld zijn ;
Gezien Ons Besluit van 8 Juli 1886, dat,
onder de benaming van « Koninklijke Vlaamsche
Academie n, eene Academie inricht van letterkundigen en geleerden, die de studie en het beoefenen
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der Nederlandsche Taal- en Letterkunde tot het
voorwerp barer werkzaamheden zal hebben ;
Aangezien de Koninklijke Vlaamsche Academie
gelast is met de belangen der Vlaamsche literatuur en dat, bijgevolg, de voorstelling eener 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 6 n Juli 1851 is gewijzigd als volgt :
(1 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 kias der Wetenschappen der Koninklijke Academie van Belgi6, en
voor de derde reeks, Vlaamsche letterkunde, door
de Koninklijke Vlaamsche Academie, »
Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Gegeven te Brussel, den ion October 1889.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
J. 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
pazie, voor ‘seike 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.)
e tijdvak. 1850-1854, prijs toegekend aan H. Conscience.
»
»
1855-1859
Prud. van Duyse.
o
»
1860-1864
Joanna Berchmans,
3e
we Courtmans.
a
»
1865-1869
H. Conscience.
4"
»
a
1870-1874
5e
Tony Bergmann.
a
a
1875-1879
6e
P. de Mont.
7e
a
0
188o-1884
J. van Beers.
1

2e

(Beoordeeling door eenen keurraad, samengesteld uit Leden
der Koninkl7ke Flaamsche Academie.)
, e' tijdvak. 1885-1889, prijs toegekend aan Mathilda Ramboux.

KAREL-FRANS STALLAERT
(182o-1893)
EEN LEVENSBERICHT,
door TH. COOPMAN.

VOor mij ligt, ter gedachtenis van mijn vriend
Stallaert, zijn lievelingsboek, mij geschonken door
iemand, die hem duurbaar ‘N as.
't Is Leopold Schefer's LAIENBREVIER.
Hij las het dagelijks, gelijk de priester zijn
getijdenboek.
Menig aangeteekend hoofdstuk, menig onderlijnd vers getuigen van de ston fden der aandacht,
die hij er aan wijdde. De door hem gelezen bloemen
kenmerken de gesteldheid van het gemoed, laten
een diepen blik werpen in het innerlijk wezen van
den betreurden man.
Kon ik ze verzamelen tot eenen krans en dien
krans nederleggen op zijn graf, — geuren van 'outer
goedheid en louter braarheid, van stille gelatenheid
en frisch vertrouwen, van de reinste menschenliefde

••■••■
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de verhevenste godsvereering zouden dat graf
omzvveven.
Die uitverkoren versregelen, door Stallaert
aangeteekend en overwogen in de eenzaamheid der
studeercel of in het lommer van Everberg's dreven,
tooveren mij zijn beeld voor den geest.
Evenals in vroegere uren , samen genoeglijk
doorgebracht, kijkt hij mij trouwhartig in de oogen ;
knikt hij, luisterend, mij vriendelijk en vredig toe ;
vertelt hij smakelijk, — immer lovend als het personen geldt, die hij kent of gekend heeft, — vreugdig of
ingetogen zijn genoten lief of leed ; spreekt hij over
zijn huisgezin, over taal en yolk op denzelfden
innigen toon, als vormden zij het klaverblad van zijne
hoop en zijn geluk ; licht hij mij voor met den raad
zijner menschenkennis en levenservaring, met zoete
woorden, die geduld en verdraagzaamheid ademen ,
of stelt hij mij vragen, die om hare lieftallige naiefheid een glimlach verwekken ; maar mij, met een
vers van zijnen lievelingsdichter op de lippen :
en

Das Bose kennst du nicht. Es ist unmaglich...,

verwonderd en bewonderend doen opzien naar den
vaak zwaar beproefden grijsaard, wiens onkreukbaar
geloof in den adel van 's menschen natuur met de
jaren klimt, en die, met de droomen der jeugd, ook
de reinheid des gewetens en de onschuld des harten
heeft bewaard.
1k zie hem weer. Zijne jongste, aanbeden
dochter schudt het kussen van den stervende zacht.

........ 7 2 .........
Zijne Bade, de trou we gezellin, die zonder hem niet
leven kan en hem weinige dagen nadien in het graf
volgen zal, bevochtigt zijne lippen. Hij vat mijne
hand. In zijn• brekend oog meen ik te lezen :
Nur einen Wunsch, nur ein Verlangen hab' ich...,

en, bewogen en vertroostend, fluister ik hem toe :
a Bekommer U niet om uw Glossarium... 0
Een vluchtige zonnestraal, eene onzeglijke uitdrukking van geluk kleurt zijn bleek gelaat en,
nauwelijks hoorbaar, lispt hij : « Dank... »
Zijn hart was bij dat werk. Bijna veertig jaren
had hij besteed aan het opgaren van de stof. Zijn
innigste verlangen was niet alleen zijn apparaat
te mogen volledigen, maar tevens, door zijnen moed
en zijn vast betrouwen in de Voorzienigheid, aan
de kwaal, die seders lang zijne levenskrachten sloopte
en hem reeds menigmaal met het uiterste bedreigd
had, nog genoegzamen tijd of te dwingen om de
kopij van het nog niet bereide deel te kunnen klaar
maken en zich op die wijze dankbaar te kwijten
van zijne verplichtingen tegenover de Maatschappy
van Nederlandsche Letterkunde, te Leiden, die,
nadat hip vruchteloos beproefd had zijn werk in
Zuid-Nederiand uit te geven, dien last had op zich
genomen, op voorstel van hoogleeraar Matthijs de
Vries.
De Ievensmoedige grijsaard was overtuigd, dat
hij het kon doen en zou doen, daar, volgens hij
bevN eerde, hij het moest doen. Alleen in zijne aller-
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dat hij Diets meer vermocht tegen het onvermijdelijke,
bekroop .hem de vrees, dat de uitgave zou gestaakt
warden . hij kon niet vergen, dat zijne geleerde
vrienden uit het Noorden zouder. overkomen en bier
wellicht maanden verbliiven om, naar zijne nagelaten
aanteekeningen, de oude oorkonden van het Zuiden
te raadplegen.
En Loch is hij gerust, tevreden en dankbaar
ontslapen.
Dien dank van den stervende breng ik over aan
de Koninklijke Vlaamsche Academie, aan hare hooggeachte leden de Flou, Gaillard en Van Droogenbroeck die, op haar verzoek, gezamenlijk met de
MaatscL:appij van Nederlandsche Letterkunde, te
Leiden, en Karen verkleefden uitgever Brill, volgens
overeenkomst met hare gevolmachtigden, de achtbare heeren Dr Kluyver en de Stoppelaar, het
Glossariuin zullen voortzetten.
Dank aan de vereenigde krachten van Noord
en Zuid, zal het schoone werk voltooid worden, dat
niet alleen zal bijdragen tot den roem onzer gemeenscbappelijke Moedertaal, maar tevens zal zijn een
gedenkteeken, dat den naam van Stallaert zal
vereeuwigen; — van den Vlaming die, over alle hinderpalen been, zijne krachten heeft gewijd aan de
studie dier taal ; Wiens ganscbe levee is opgegaan
in de liefde tot haar; van den mensch die, stil,
voorbeeldig bescheiden, zedig en belangloos zijn
pad heeft bewandeld, anderen helpend, troostend
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of lovend, dan, als hij zelf behoefte mocht gevoelen
aan een vriendelijk, aanmoedigend woord en met
zijnen dichter zeggen :
Das Menschenleben scheint so herb, so bitter,
So voller Arbeit; and so ist es wirklich...

Of hij ooit over dat bittere geklaagd heeft? —
Evenmin als hij ooit aanspraak heeft gemaakt op
de geringste erkenning van zijne verdienste of op
eenige onderscheiding voor zijnen moeitevollen,
rusteloozen arbeid.
Zijne goedheid was spreekwoordelijk en des te
edeler, daar zij gepaard ging met eene buitengewone kracht van wil, die hij niet eens in gedachte
heeft aangewend tot gunst- of winstbejag ; maar
immer gelouterd in het vuur der reinste naastenliefde. In Stallaert, was het vers uit zijn Laienbrevier vleesch en bloed geworden :
Ein jedes Veilchen hi ft am Veilchen schaffen,
Ein jeder Oelbaum hilft am Oelbaum schaffen,
Die Nelken helfen an der Nelke schaffen,
Die Menschen helfen an dem Menschen schaffen.

Stallaert werd geboren in de oude Brabantsche
gemeente Merchten, die reeds in de VIP eeuw
niet onaanzienlijk schijnt geweest te zijn, den
28 Juni i251 door hertog Hendrik III tot Vrijheid
werd verheven en eene der zes hoofdmeierijen der
Ammanie van Brussel werd.
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De hertogen van Brabant bezaten er een heerenhuis, de Borcht, nu het eigendom van Karel's
broeder,— den zeer gunstig bekenden historie-schilder
Jozef Stallaert, leeraar aan de Academie van Teekenen Schilderkunst to Brussel, lid en oud-bestuurder
van de Acaddmie Royale de Belgique, — die er een
lief kasteeltje gebouwd heeft.
Merchten is insgelijks de geboorteplaats van
den dichter Sacre (XVII l e eeuw) en van den meier
Daniel Van Oesbroeck (XVI e eeuw), den schrijver
van de Rijmkronijk van Merchten, die door Stallaert werd herdacht. (I)
Daar zag Karel-Frans het levenslicht den
23 September 182o.
De liefde voor de taal en de lust tot dezer
beoefening erfde hij over van zijnen grootvader
Jan-Frans Stallaert, (geboren den 3 December
1751), een weistellend, gezellig, levenslustig man,
die de M uzen huldigde, niet zooals de onsterfelijke Hans Sachs bij het maken van schoenen, maar
bij het kneden en bakken van brood en zoetekoek
en van wien zijn kunstgenoot en vriend, beer
Christophorus Brambilla, getuigde
« Moesten hem zyn vriend en zoeken,
Zy vonden hem op eenen kant
Met eenen boek of schrift in d'hand ;
•

•

•

•

•

•

•

•

Op d'uer dat men in 't bed nog ligt,
Aen 't maeken van een nieuw gedicht. ))
( 0 « Daniel Van Oesbroeck, kronijkschrijver der vrijheid
heerlijkheid Merchtem, door STALLAERT. )) - Tijdschrift
De Klauwaert, 2 e jaar, 1856.

en
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Groutvader Jan-Frans stond tijdens zijn leven,
hoog aangeteekend in de achting en bewondering
zijner medeburgers. Hij was, benevens lid van het
armbestuur, de improvisatore zijner gemeente. Hij
schreef, meestal in Catsiaanschen trans, gelegenheidsgedichten, lofgalmen, drink-, veld- en minneliederen, nieuwjaars-, driekoningen- en kerstliedekens, ook een paar liederen tegen de geduchte en
verfoeide fransche conscriptie a en op den val van
den Corsikaan, tyran, kerkschender, helsch capoen »,
stukken van godsdienstigen aard, de Seven trappen
des Ouderdoms , lierdicht van 412 verzen, de
mythologische Nagt-droom en andere, verzameld
en uitgegeven, ten jare 1868, door zijnen kleinzoon
Karel (I), welke die dichterlijke nalatenschap zijnen
kinderen opdroeg met de woorden :
a ... Indien ons Dietsch Vaderland de gerust.« heid in bestaan had mogen blijven genieten,
a welke de vereeniging met Noord-Nederland het
O geschonken had, zou ik de zwakke voortbreng4 sels van uw overgrootvaders pen wellicht onwaar4 dig geacht hebben van den schat onzer Neder« landsche dichters. Edoch, de dreigende gevaren
(( waaraan onze volksgeest is blootgesteld, en de
a zucht die mij bezielt, om dezen zoo laat mogelijk
( in de toekomst levend to houden, hebben mij
(1) Dichterlijke Nalatenschap van yan-Frans Stallaert,
uitgegeven door KAREL-FRANS STALLAERT (niet in den handel).
Merchtem, drukkerij van A. Dieudonnê-Vercauteren, 1868.
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aangezet om de keurigste gedichten van uwen
overgrootvader openbaar te maken, opdat gij
het U, des noods daardoor, tot plicht maakt
uwe Vlaamszhe nationaliteit getrouw te blijven,
0 en dat de trouwgeblevene Vlamingen er een mid,: del aan hebben om U, desnoods, 't welk God
cc verhoede ! tot het Germaansch element terug te
cc roepen. — In dezen geest wijd ik U, teérbeminden,
de Dichterlijke nalatenschap toe van uwen overgrootvader, en zegen U. x.
Al dichtte Maximiliaan de Brambilla ( I), Christophorus zoon, bij het overlijden van grootvader,
den to September 1828, het volgende grafschrift
cc

cc

cc

hier past een droevig gelaet,
« Stil
Terwyl de tyd zyn zeissen slaet
Aen Apol's zcon, ons door natuer gegeven,
Laes I aen die 't niet in kunst bezat.
Lieveling van Minerva's schat,
Aen ons ontrukt, is hy by God verheven,
En daer zingt hy tot Code's eer ;
Roem hem dan, maer en treur niet meer,
Ten alien tyde zal ons dichter leven... »

drukt Stallaert niettemin zijnen kinderen op
het hart, dat zij de bedoelde pennevruchten niet
overschatten, maar den zanger eerbiedig en dank-

(i) Maximiliaan de Brambilla was een verkleefd voorstander van het Huis van Oranje. Met vele Vlaamsche vrienden
bestreed hij de omwenteling van 183o. Hij overleed, als
vrederechter, te Lier, den 9 December 1858, in den ouderdom
van ongeveer drie en zestig jaar.
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kunstbeoefenaars is geweest, « die, zonder aanmoe« diging, uit eigen drift, te midden der vreemde
« overheersching en verguizing, op het behoud der
4 taal gewaakt hebben, en, als het ware, gelijk
« de Wijze Maagden van het Evangelie, hunne
a lamp brandend gehouden tot de komst des
« Bruidegoms uit het Noorden ».
Of wij in die hartelijke woorden onzen Stallaert herkennen! den goeden vader, die de afgestorven leden zijner faniilie als huisgoden deed
vereeren ; den Viaming en Vaderlander, die als
geschied- en taalvorscher tot zelfs de geringste
oude oorkonden, die hij opspoorde, met heiligen
eerbied begroette en onderzocht!
Aan zijne moeder had hij veel te danken. Naar
's mans eigen getuigenis onderscheidde zich vrouw
Hendrika Stallaert, geboren Katelij ne-Eliza beth-H endrika Janssens, door haar rechtschapen, gul en
opgeruimd karakter, hare zorgvuldige opvoeding,
hare lichamelijke en verstandelijke begaafdheden en
nauwgezette kieschheid des harten.
Zij was de dochter van den nog niet vergeten
Diestschen geneesheer Joannes Wilhelmus Janssens,
wiens naarn geboekt staat in de geschiedenis van de
Brabantsche omwenteling en van den Franschen
tijd in Belgie, die zijne pen wijdde aan de zaak
der Patriotten, als gijzelaar naar Frankrijk werd
gevoerd en een dagboek heeft nagelaten, waaruit
August Orts voor zijn La Guerre des Paysans
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en Hendrik Conscience voor zijnen Boerenkrijg
menige wetenswaardige bijzonderheid hebben geput.
Van hare moeder zegt Stallaert, dat zij heette
4( Anna Elisabeth Persy of Percy, eene vrouw van
« de fijnste opvoeding was, afstamde van eenen tak
4 der Percy's, hertogen van Northumberland, die,
o ten gevolge van de vervolging der katholieken in
# Engeland, de wijk naar Nederland genomen en
4( zich te Aarschot gevestigd had, alwaar de Broue werij de HERTOG en menige overlevering van die
4( hooge afkomst schijnt te getuigen, bij mangel
4( aan de schriftelijke bewijzen, die door eenen
4 kerkebrand vernietigd werden ».
Vrouw Hendrika Stallae r t was eene liefderijke
moeder, die op de vorming van het hart en den
geest harer kinderen den grootsten invloed heeft
uitgeoefend. Welke treffende geschiedenissen kon zij
hun niet vertellen uit de beroerlijke tijden, die haar
vader en ook zij beleefd hadden ! En hoe de kleinen
luisterden !
Eens, 't was in November 1 79 8, — Patriotten
en Franschen vochten toen om het bezit van Diest —
werd zij, die toen elf jaar oud was, en haren veertienjarigen broeder Andries, door vader Janssens,
met eenen voorraad buskruit gezonden naar de
in den omtrek gelegerde boeren, (les brigands
zeggen de Fransche geschiedschrijvers). Toen zij,
tegen den avond, voor de stadspoorten terugkwamen, werd er van binnen gero.wen qui vive! en
korts daarna geschoten ; waarop de kinderen zich
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in de vestingen verborgen en daarna de vlucht
namen naar Scherpenheuvel. De jonge Andries had
eenen kogel door zijn hoedje gekregen (I).
a Mijne moeder D -- zegt Stallaert — « was,
a zeer bevriend met Mejufvrouw Brambilla(2). Beide
« werden de kern van eenen kleinen intiemen vroua wenkring uit de beste burgerij, die hunne eigene,
« gansch bijzondere vergaderingen hadden, waar zij
0 tusschen koffit, pappenthee of gebranden vvijn
a en wat lekkers, in het dorp of, op het land, in
a een nabijgelegen buitengoed der Brambilla's, hun
a hart ophaalden tusschen een vroolijken kout over
a den ouden en den jongen tijd, het dansen en het
a zingen van die talrijke lustige, thans vergetene
« oude vlaamsche liedjes, die de vorige eeuwen
a hadden voortgebracht.
4 Ook beleefde mijne moeder alsdan, tusschen
« de jaren 181g en het noodlottige jaar dertig
a hare zoetste dagen, en Coen haar later, in de
a woelige stad, allerlei beslommeringen en smarten
« kwamen bezoeken, was het der weduwe een
a balsem aan het hart in den kring harer kinderen
a vijf en twintig omstandigheden van dat gulden
a tijdvak op te halen, en in de zeldzame stonden
a van opgeruimdheid die oude deuntjes met hare
a zilveren stem nog eens te laten klinken. D

4
(I) (2) Dichterlijke Nalatenschap van
blz. LXXII.

J.-FR. STALLAERT,

— 81 —
Karel Stallaert ontving het eerste onderricht van
zijne moeder, die hem Nederlandsch en Fransch
leerde lezen. Verder bekwaamde hem de heer dorpsvicaris en gat hem de eerste lessen in 't Latijn.
Hij was nog geen acht jaar oud, toen zijne ouders
hem naar eene naburige kostschool zonden. Op
zekeren middag werd hij naar huis gehaald om
grootvaders laatsten zegen te ontvangen. Deze herinnering uit zijne kinderjaren heeft hij beschreven in
De Klauwaert, 26 Juli 1857 : (r)
a Eene fraaie nieuwerwetsche kamer met een
a venster op den ruimen en lustigen voorhof, en
a tuin en boomgaard, was de zijne in de oude
a « Verbrande hofstée » aan de Ridderstraat, vlak
a over de Groote Markt. Aan de wander van dit
a liefelijk vertrek hingen schoone kopersneden, de
a roerendste tafereelen uit « Paul en Virginie '
a voorstellende ; van wedrskanten de deur, de beela tenissen van Cats en Vondel. In eenen hoek stond
a een groote, blauwbebloemde boerenkoffer, die ik
a wist gevuld te zijn met puik van boeken, maar die
a voor mij immer een ongenaakbaar heiligdom bleef,
a en waarvan ik maar « het slot mocht kussen voor
a het ingeslotene .». Tegen den muur, in een oud
a en wijd eikenbed lag de stervende, omringd van
a zijne bedrukte kinders en kleinkinders, waaroader

(I) Een Catsiaansche Dichter onder het Fransch Keizerrijk.
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a hagelwitten hoofdpeluw en bet wasgeel aangezicht
a des zieltogenden ouderlings. Dit is schier de eenige
« indruk, welken ik van den ouden man bewaard
« heb. D
Op de kostschool, te Turnhout, droeg Stallaert
menige prijzen weg. De jongen was echter geen
overvlieger; want wen hij, in den laatsten verloftijd,
vleiend en smeekend in moeder's oor bad gefluisterd
dat hij graag voortstudeeren en geneesheer worden
zou, en vader, op moeders aandringen, hem naar
't aartsbisschoppelijk klein Seminarie, te Mechelen,
had gevoerd, bekwam hij maar, op het ingangsexamen
voor het 3 e studiejaar, nr 12. Hij nam er zijnen
intrek den 1 October 1834, kwam elk jaar met
eenige onderscheidingen naar huis en verliet de
klasse van rhetorica in Augustus 183 7 . De bestuurder, de eerwaarde beer Van Hemel, liep hoog op
met den bedeesden, maar vlijtigen jongeling, die een
aardje naar zijn grootvaartje had en verzot was op
het rijmen van Vlaamsche versjes. Dit had zijn vader
Henricus — de goede man had er redenen toe : hij
wist hoe zijn eigen vader meer dan eens, in dichterlijke vlagtn, de bakkerij verwaarloosd had ! — zijnen
zoon zoo niet verboden, dan toch zeer afgeraden ;
maar de Superior zag daar geen bijzonder kwaad in en
liet hem rijmen, mits belofte dat hij geen overdaad zou
plegen. Echter waagde Karel het maar twee malen
een rijmpje naar huis te sturen : den 29 Mei 1836, op
Sint-Henricusdag, een gedichtje « Op de naderende
it
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Vacantie » ; doch voorzichtigheidshalve schreef hij
er onder : « Vader, ik heb van deeze verzen geen eere« stuk meynen te maken (ten minste by u); want ik
« heb het gedaen voOr myn verzet en daerenboven
K heb ik er maer 2 ueren aen bezig geweest. »
Vader nam het in 't geheel niet euvel op; doch
jets anders kwelde den armen zoon. Deze smaakte
geene rust meer vooraleer hij aan moeder had
opgebiecht dat hij gelogen had : geen « twee
uren was hij er aan bezig geweest », niaar vier
tot vijf! en dat nog gedurende de lessen ! Tijdens
de vacantie, schreef hij nevens het onderschrift,
als boetedoening : je mentais! Jaren later vond
hij het stukje terug en bewaarde het heel zijn
leven met het andere, dat hij gedicht had a ter
a gelegenheyd van den feestdag. van myne Lieve
a Moeder, voOrgevallen den 25sten November 1836.
«

Ste Catharina » :

Er zyn geen roosjes meer,
De kou heeft ze doen ryzen ;
Nu treuren ze, tot weer
De Lent ze doet verryzen.
Maer myn hert
Duldt geen paelen
Om zyn liefd
U te maelen.
'k Wagt geen Feestdag, Lieve Moeder,
Om tot U myn hert te wennen,
Om U door een ydel versje
Weer rnyn wenschen te doen kennen.
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Overweeg ik dag by dag,
Wat al goedheyd gy my toondet,
Wat ik nog verwagten mag.
O hoe vuerig bid ik 's avonds,
VoOr Gods Almagt neérgeknield,
Dat by my die teedre Moeder
O nog lang, nog lang behield I !I

In 't klein Seminarie was alles Fransch. Dit
belette niet dat de beer Van Hemel den jongen
Vlaamschgezinde — sommige professors noemden
hem « den oranjist » - — aanmoedigde, hem Consciences eerstelingen liet lezen en het pas verschenen
eerste deel van Willems' Belgisch Museum ter
hand stelde. Een schoolmakker, — Wiens Vlaamsche
verzen hij declameerde, — bezorgde hem een oud
exemplaar van Reinaert de Vos. Hij leerde dit
boek letterlijk van buiten; zoodat hij later, op
rijperen leeftijd, mocht getuigen : « Mijne vroeg« tijdige liefde voor de Moedertaal sterkte ik met
« geestdrift aan onzen nooit volprezen Reinaert. D
Hij verliet Mechelen, den 18 Augustus 1837,
met een zees vleiend getuigschrift : « Les brillants
a succes que Monsieur Stallaert a constamment
a obtenus, — schreef de heer Van Hemel, —
a nous permettent d'esperer qu'un jour it se disK tinguera dans la carriêre des sciences ou des
« lettres. »
Hij toog naar Loven als student in de Faculteit
van wijsbegeerte, sloot er zich onmiddellijk bij de
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en verwierf al spoedig de genegenheid van hoogleeraar
David. Lodewijk Delgeur, dien hij, bijna eene halve
eeuw later, in de. Koninklijke Vlaamsche Academie
wederom zou ontmoeten en de hand drukken,
stelde hem voor als lid van het taalminnend studentengenootschap Met Tijd en Vlift. Hij moest een
proefstuk leveren en dichtte Dood van Karel den
Goede. Bij de beoordeeling waren tegenwoordig
de studenten Bogaerts, voorzitter, Hoefnagels, Borrewater en Vander Molen, geheimschrijver.
« Er is overeengekomen » — aldus luidt eene
brok uit het gedrukt verslag — « dat dit stukje
4 eenen buytengewoonen lof verdient voor wat
a dichterlyken aenleg betreft , het blykt klaer dat
4 de schryver een dichter en niet een rymer is...
0 De menigvuldige schoonheden, welke men in dit
« stukje aentreft, hebben de Commissie overtuygd
o dat de schryver zeer waerdig is in onzen broeder« kring ingelyfd te worden. »
Het geluk, dat de leergierige jongeling te Loven
smaken mocht, zou, helaas ! kort van duur zijn.
Zijne ouders hadden Merchten verlaten en zich
met hunne andere kinderen te Brussel gevestigd.
Vader deed zijn best om voor zijnen zoon eene
beschikbare studiebeurs te bekomen , doch zijne
pogingen leden schipbreuk, daar die beurs, volgens
de bepalingen der wet, eenen Turnhoutenaar toekwam , zoodat Karel, in den aanvang van het
jaar 1838, een smartelijk schrijven van huis ontving,
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waarbij hij verzocht werd de Heeren Professors
in kennis te stellen met « onse affeirens », hun
dank te zeggen voor hunne betoonde goedheid en
Loven te verlaten. De bedrukte vader voegde er
vertroostend bij : « uwe is nog jong genoeg om
« laeter voorts te gaen op de medecynen »..
In de hoofdstad daagde nieu we hoop. Droevig
maar niet wanhopig gestemd, zag hij voor goed
of van de veel tijd- en geldvergende studie der
« medecynen D. Zijne ouders lieten hem inschrijven
als student in de faculteit der letteren aan de vrije
hoogeschool te Brussel. Hij zou zich bekwamen
tot het professoraat. Leeraar werd hij, inderdaad ;
maar eerst later, na menige bittere ervaring !
De krachten van vader Hendrik, die, sedert
183o, — « het noodlottige jaar », zooals zijn zoon
het noemde, — met allerlei wederwaardigheden
had te worstelen gehad, geraakten uitgeput. De
goede man viel doodelijk ziek. Karel Stallaert
aarzelde niet : hij begreep dat voortaan heilige
plichten hem opriepen.
Den 25 Maart 1839 treffen wij hem aan,
niet meer in zijn studeerkamertje, ook niet op
de banken der hoogeschool, maar te midden van
schippers, sjouwers en voerlieden op den vaartkant, waar hij toezicht hield over het wegen en
natellen, het laden en lossen van allerlei waren,
met vrachtbrieven en tolaangiften in de hand rondliep,
kisten en manden nummerde of adressen plakte
op balen en zakken, als leerjongen in den dienst
van het bestelhuis L. Straatman.
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Welke aangename bezigheid voor den geletterden,
beschaafden en teeigevoeligen jongeling! 't Mocht
regenen, dat het goot, of vriezen, dat het kraakte,
hij stond op zijnen post van 's morgens 7 ure
en kwam eerst laat naar huis, als de laatste
vrachtwagen was afgereden. Moeder zag met leede
oogen aan, hoe hare lieveling zich afbeulde; doch
hij troostte haar ; want de helooning bleef niet
uit. Na anderhalf jaar werd hij tot i n klerk bevorderd
en zijne jaarwedde van 600 fr. in eens verdubbeld ;
daarenboven werd hem eenen nieuwjaarspenning
van 75 L. toegeteld. De heer Straatman, die zelf
een ontwikkeld man was, hield veel van zijnen
voortreffelijken, nauwgezetten en eerlijken beambte.
Niet zelden noodigde hij hem 's zondags ten zijnent.
Stallaert kon niet weigeren; maar verkoos toch
veel- liever dien eenigen rustdag te mogen wijden
aan het voor hem zalig rondslenteren op de oude
markt, waar stapels boeken hem heenlokten en
bekoorden ; waar hij voor eenen spotprijs folianten
kocht die hij, te huis gekomen, 's namiddags
en 's avonds met koortsige haast doorbladerde.
Op nieuwjaar 1843 ontving hij van zijnen
patroon 200 fr. ten geschenke en toezegging van
ruimer bezoldiging in den loop van het jaar , doch
den 3 Januari verscheen hij niet meer op het kantoor : het ziekbed liet hem niet los. De bijgeroepen
geneesheer voorspelde niets goeds : al te sterke
oversparining... volslagen uitputting van kracht...
kwijning.
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Dank aan de liefderijkste verpleging, moch t
hij de zon en de bloemen der lente begroeten.
Hij herstelde langzamerhand en werd als tijdelijk
beambte aangenomen in het Ministerie van Financial, loch zonder bezoldiging. Eerst in Augustus
1843 werd hem i fr. 35 c. dagloon toegekend, in
December i fr. 5o c.! Het volgende jaar kreeg hij
eene vaste aanstelling als surnumeraris in den
dienst der Schatkist en legde hij, in 1845, op
schitterende wijze het klerksexamen af.
Hier begonnen, wel is waar zonder bepaald
doel, enkel uit geestdrift voor zijne Moedertaal,
Stallaert's eerste nasporingen op taalkundig gebied.
Destijds bezat het Ministerie van Geldwezen
vele oude oorkonden, waarvan sommige opklommen tot de XVI e eeuw. (Zij werden later naar
's Rijks archief overgebracht.) Dank aan de welwillendheid van eenen grijzen beambte aan wien
de surnumeraris eenige kleine diensten had bewezen,
kreeg Stallaert nu en dan een uurtje toegang tot
de schatTolders. Waarom hij daar weldra zoo
rondsnuffelde en aanteekeningen opgriffelde uit den
stofferigen ouden rommel, zooals de eerbiedwaardige
stukken genoemd werden door den sleutelbewaarder,
kon deze niet begrijpen ; wel dat zijn jonge vriend
hem er soms wat al te lang na diensttijd ophield.
Eenige jaren geleden. is het mij vergund
geweest eenen oogslag te werpen op die eerste
proeven van den toekomenden taalvorscher en
kundigen uitlegger van oude dietsche woorden ; op
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.de verkleurde papiersnippertjes, die Stallaert in eene
doos bewaarde, niet als herinneringen, brokjes of
scherven van een vroeger gesmaakt geluk, welke
in een verborgen hoekje van kast of kist begraven
worden, maar als kleinoodien, die hij opfrischte
en in zijn • Glossarium opnam als perelen in eene
kroon.
Intusschen wilde de vrucht van het klerksexamen
maar niet rijpen en werd de vlijtige beambte met
beloften gepaaid, tot dat het hem eindelijk duidelijk werd, dat hij, evenals voorheen in het klein
Seminarie, maar ditmaal in de achting van gezaghebbende hoogambtenaren, — die meest van Waalschen of Franschen oorsprong waren, — stond aangeschreven als besmet zijnde met « orangisme »1 De
Heeren bedoelden ongetwijfeld « warme vlaamschgezindheid ».
De argelooze jongeling had eenmaal, in eene
bui van dichterlijke bezieling, op het kantoor, den
eenigen gezel, die Nederlandsch begreep, vergast
op de voorlezing van een versje van eigen yinding ! Eens, bij het afschrijven van eenen brief,
had hij onschuldig gevraagd of dat in 't Fransch
moest gesteld zijn voor eenen boer uit Vlaanderen
en een antwoord bekomen, dat den zachtzinnigen
moeial vele jaren nadien nog loodzwaar op het
hart drukte ! Iemand meende gezien of vernomen to
hebben dat zijn naam voorkwam op eene Vlaamsche
petitie aan de Wetgevende Kamers ; maar kon toch
niet met zekerheid zeggen of de adspirant-klerk
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de dader dier bureaucratie-schennis was! Een andere
mededinger bewees op afdoende wijze, niet dat de
vredelievende surnumeraris eene revolutionnaire
redevoering had uitgesproken, maar met woelgeesten
omging, deel uitmaakte van een vlaamsch gezelschap ! Dat hij nu en dan Nederlandsch sprak met
zijnen Vlaamschen ambtgenoot, werd hem aangerekend als eene « inconvenance »! Goed dat men
niet begrijpen kon hoe hij zich daarbij vol geestdrift uitte over ziine wonderlijke taalvondsten op
de ministerieele zolders! Geen twijfel of men had
hem beschuldigd van staatsgeheimen op to graven
uit de rekeningen en dingstukken uit den tijd van
Maria-Theresia!
Inderdaad, Stallaert was lid van de liedertafel
« Gombert's Genootschap » (I) en verscheen wekelijks eenmaal in eenen Vlaamschen vriendenkring,
waar, in de avonduurtjes, over taal- en letterkunde
nog al druk gesproken, maar hoofdzakelijk over
4 petitionneeren » gehandeld werd, een y ak, dat
het Vlaamsche yolk, na 1840, met oneindig veel
geduld en lijdzaamheid en altijd vernieuwde hoop
beoefend heeft en waarin het wellicht door geen
ander ooit zal geevenaard worden!
H. Bauduin (2) en V.-H. Delecourt, met vie

(1) Bestuurd door de heeren Robrecht en Evarist van'
Maldeghem.
(2) Zie over dezen Vlaming, mijne inl eiding op : In
Memoriam H. BAUDUIN. - L. de la Montagne, Antwerpen, 1892.
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hij, buiten dien kring, het meest en het liefst
omging, waren nu juist geene woelgeesten ! Dezen
laatste had hij eerie behulpzame hand geboden bij
het overzien van de drukproeven van het nog heden
gewaardeerd werk ; Le flamand, son passe, son
present, son avenir. Projet d'une orthographe
commune aux peuples des Pays-Bas et de la
Basse-Allemagne, en de beer rechter Delecourt
stelde niet weinig belang in den jongen Vlaming,
wiens lust tot de taalstudie hij aanvuurde en wiens
gemoedelijkheid en stille ernst hem bekoorden.
Stallaert's naam verscheen voor het eerst in
Wodana, uitgegeven door J.-W. Wolf (1843) (1),
in Het Vaderland (1844); het jaar nadien in De
Broederhand (1845).
Delecourt zou zijnen invloed doen gelden ten
bate van zijnen jongen vriend. Zijne voorspraak
was den toenmaligen Minister zeer vvelkom ; maar
kon, ten slotte, niet op wegen tegen den rneer vermogenden ambtenaarsonwil en Stallaert bleef een
op hoop levend surnumeraris.
De Brabantsche schoolopziener Le Boeuf zou
hem eerie betrekking als lagere onderwijzer bezorgen ; maar daar was Delecourt niet recht in zijn
schik mede; want, naarmate hij Stallaert leerde
kennen, koesterde hij grootere vooruitzichten voor

(1) Wodana, museum voor nederduitsche oudheidskunde,
uitgegeven door J.-W. WOLF. - Gent, C. Annoot-Braeckman.
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hem en zag hij naar eene plaats van schoolopziener of van professor in een college om.
Middelerwij1 besteedde de wachtende zijne vrije
uren aan kopij- en vertaalwerk of aan het geven
van eenige lessen aan kinderen van begoede ouders,
en wist met dat al op zijne nachtrust nog zooveel
tijd uit te sparen, dat hij zich het Engelsch en
het Hoogduitsch eigen maakte. Deze laatste taal
schreef en sprak hij vloeiend. Eindelijk, den 24 September 1846, zag Delecourt hem met leede oogen
vertrekken naar Brugge, waar hij, op aanbeveling
van den ingenieur Prisse, benoemd werd tot beambte
aan het hoofdbestuur der « Maatschappij der spoorwegen van West-Vlaanderen ». Dank aan de kennis,
die hij vroeger in het bestelhuis Straatman had opgedaan, verwierf hij spoedig den graad van klerk met
1200 fr. jaarwedde. Lastig werk moest hij daar
verrichten ; maar Stallaert deed niets ten halve en
won daardoor de achting der Heeren Bestuurders.
Hij gaf echter de taalstudie niet op : zijne dienstplichten riepen hem vaak op de baan, tot in het
hart van West-Vlaanderen en telkens bracht hij
eenen rijken oogst eigenaardige en schilderachtige
woorden en uitdrukkingen merle, die hij uit den
mond des yolks had opgeteekend.
Ik heb vergeten te zeggen, dat hij, tijdens
zijn verblijf te Brussel, een ontwerp en de eerste stof
tot het opmaken van een Brahantsch ldioticon
had overgelegd aan Delecourt en beiden besloten
hadden dat werk gezamenlijk aan te vatten.
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Maandelijks zond hij, geregeld, uit Brugge eene
bijdrage of en had geene rust vooraleer hij het
bericht van ontvangst in handen had. Dit blijkt
overigens uit Delecourt's brieven : « Non n —
schreef zijn medewerker (25 October 1847) — « je
4 n'ai pas oublie notre Brabantsch ldioticon. Tous
4 les jours je consigne dans mes notes des obser« vations nouvelles et au premier jour je vous
a enverrai quelques articles que nous pourrions,
4 en attendant, inserer dans le Taalverbond ou
a dans le Belgisch Museum que va publier M. Boro mans p (I).
De liefde tot het volkswoord had Stallaert
opgevat, toen hij, op de zolders van het Ministerie, zijn hart mocht ophalen aan het uitpluizen
van oude oorkonden. Dat hij die stukken vlug
kon lezen, had hem niet zoo zeer getroffen dan
wel de aanwezigheid van eene menigte woorden,
die hij, zoon van den Brabantschen buiten, van
kindsbeen aan kende, nog dagelijks hoorde en
echter zelden meer aantrof in de schrijftaal van het
Zuiden, nooit in die van het Noorden. Die liefde
is hem van zijne jeugd altijd bijgebleven. Daarvan
geven zijne taalkundige opstellen en werken getuigenis. Niet dat hij aan taalparticularisme heeft

(1) De brieven van den Waalschen Vlaamschgezinden
rechter aan Stallaert zijn deels in het Fransch, deels in het
Nederlandsch gesteld; enkele brieven zijn tweetalig.
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willen mededoen. Daarvoor was hij een te groot
vijand van alle overdrijving op dit evenals op elk
ander gebied en een te overtuigd voorstander van de
noodwendige eenheid van taal tusschen al de gouwen Nederlands, waartoe hij later, in het jaar
1864, als lid van de officieele Commissie tot regeling der spelling, ruimschoots het zijne heeft bijge.dragen, zooals blijkt uit eenen brief, welken de
heer Minister Alph. van den Peerenboom hem,
den 4 October 1864, toestuurde. Maar al nam hij,
gedreven door een rechtzinnig gevoel van bewondering, den hoed of voor 's Noordens taalkundige
meesterschap, nooit zou hij er in toestemmen eigene,
goede Zuidnederlandsche woorden en uitdrukkingen
prijs te geven. En in die eerbiedwaardige Vlaamsche
behoudsgezindsheid werd hij, op lateren dag, niet
weinig gesterkt door de goedkeurende meening van
den man, dien hij als den genius der gemeenschappelijke Moedertaal vereerde : door wijien professor
Matthijs de Vries.
Het dichterlijke, sluimerende Brugge maakte op
.Stallaert's ontvankelijken geest een diepen indruk ;
in zijne droomen reel langzamerhand, nevens het
beeld van 's lands taal, het beeld van 's lands
geschiedenis op. Taal en geschiedenis zijn den,
schreef hij aan Delecourt, die nagenoeg in dezen
zin antwoordde : Zeer zeker ; maar het yolk,
dat zijne taal niet ke pt of ze verloren heeft, kan
het leven en streven zijner voorvaderen niet waardeeren, niet eens begrijpen : eerst de taal gered
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en met en door deze, het verleden en de toekomst.
Ik heb het voorrecht genoten eenige van Delecourt's brieven, die door Stallaert bewaard werden
als reliquieen, te mogen lezen. Als taal of vorm
is het niets bijzonders. En toch zijn ze aandoenlijk, om den hartelijken toon, die uit hunne
verkleurde blaadjes spreekt, om de innige belang£telling, de gevoelens van warme vriendschap, welke
de Voorzitter van de Brusselsche rechtbank van eersten aanleg den eenvoudigen spoorwegklerk toedroeg.
Victor-Humbert Delecourt, die onder den verc1ichten naam Hubert van den Hove in de geschiedenis der Zuidnederlandsche taal- en letterkunde met
eer geboekt staat, was Bergenaar en Waal van geboorte. Hij had zich toegelegd op de studie van het
Nederlandsch en werd door koning Willem I tot procureur des konings benoemd. Zijn oud-studiemakker,
de procureur des konings baron Hody, looft zijne
v onbevlekte rechtvaardigheid, zijne onkreukbare
onpartijdigheid, zijne kiesche welwillendheid jegens
alien. Hij was bestendig goed en zacht, werkzaam en
zedig, toegevend van aard, maar desnoods gestreng D.
Voor de Vlaamsche zaak had hij alles over : Vlaam_
sche tijdschriften en tnaatschappijen en kunstenaars en
jonge geleerden werden mild door hem ondersteund.
Hij was de Vlaamsche ondervoorzitter van de Societe
des Gens de lettres beiges en van den Cercle artistique
et litteraire, te Brussel ; ook lid van de bestendige
Commissie van het Nederlandsch Taalcongres. Hij
leefde in de hoogste kringen der samenleving en koning
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Leopold I, die een menschenkenner was, sprak graag'
met hem. Alles voorspelde dat hij eenmaal tot de
verhevenste betrekkingen in de rechterlijke macht
zou geroepen worden. Na zijn huwelijk met Mejr
Waefelaer, zaten burgemeester, wethouders, hoogwaardigheidsbekleeders bij hem aan den disch en
telkens werd eene eereplaats ingeruimd aan den
eenen of anderen jongeren of bejaarden vertegen-woordiger der Moedertaal. Op zijn aandringen, ja
eenigszins met zijne medewerking, schreef Lebroquy
zijne Analogies linguistiques : du flamand dans ses
rapports avec les autres idieimes d'origine teutonique
(1845). Dautzenberg was zijn boezemvriend, Stallaert werd zijn lieveling en deze zou, tot zijn laatsten
levenssnik, Delecourt's gedachtenis vereeren als die
van eenen vader.
De besproken brieven van 1846-1847 waren nog
maar gericht « aan den waarden heer p ,. aan « Mon
cher Monsieur Stallaert » ; maar de genegenheid
van den schrijver straalt den lezer in de oogen.
Delecourt zendt boeken naar Brugge, Duitsche,
Engelsche, Nederlandsche. Hij verlangt Stallaert's
meening te kennen. Hij spreekt met den fijnsten
takt over zijne eigen beslommeringen als rechter ;
belooft Noorsche en Deensche werken, als Stallaert
lust gevoelt om zich op de studie dier zustertalen
toe te leggen; spoort hem aan tot het vertalen van
kleine Deensche tooneelgewrochten; want, zegt hij,
met ons tooneel is het armzalig gesteld ; het yolk
heeft behoefte aan frissche en gezonde pale. Of,
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hij schildert zijne vacantie-refs (1847) door Hannover, Brunswijk en verder door Duitschland : spreekt
met bewondering over de schoone boekerij te
Wolfenbuttel, waar hij Laurenberg, nederdrasche
ScherTgedichte aangetroffen en menig Nederduitsch
manuscript ontdekt heeft. Te Brunswijk ontmoet
hij u Smelzkop, schrijver van Immen (bijen), nedera diltsche Gedichten. 't Is een verstandig en geleerd
a man, doctor in philologie en die Grieksche en
u Latijnsche verzen gemaakt heeft, en wel uitdruka kelik orp aan de censure te ontsnappen. Hi zal
a waarschijnelik in Belgien komen... Overigens heb
a ik doorgaans Nederduitsch hooren spreken en de
a menschen waren heel verwonderd, als ze vernamen
a dat ik ook Platduitsch sprak en nogtans geen
a Duitscher en was. D - Een ander maal, heeft hij
niets dan lof over voor hem uit Brugge ter beoordeeling toegezonden taalkundige opstellen of woordverklaringen. — Voor Stallaert is het Deensch weldra
geene vreemde taal meer ; want in het voorjaar van
1848 schrijft Delecourt, en wel aan zijnen weerden
vriend:
a 1k zend U het door M r X... vertaalde stuk ;
a gelief het te zien en te verbeteren. J'ai déjà un
a peu degrossi, polissez le travail. Ons doel moet
a vooral zijn : altijd van het yolk goed verstaan te
a worden. De woorden, die ik met , potlood heb
a geschreven, bevele ik uwe overweging aan; zie
a welke uitdrukking de beste is... a — Eens zendt
hij, in allerhaast, zijnen vriend bericht, dat hij den
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Minister nogmaals gesproken en eene plaats van
kantonnalen schoolopziener, liefst in Brabant, of
van professor aangevraagd heeft, en voegt erbij, als
vreesde hij eene tegenwerping : « je pense que vows
avez toujours eu du goat pour la carriere de
l'enseignement. »
Intusschen werd Stallaert, a 1 r commis au bureau
de la verification D, door de beheerders van de WestVlaandersche spoorwegonderneming met het bestuur
van dien dienst van toezicht belast. Zijne bevordering
tot ambtenaar kon niet lang uitblijven. De toekomst
lachte hem tegen. Hij genoot de achting zijner
overheid. Voor het aankoopen van boeken had hij
nu middelen to over; doch het ging met hem zooals
met den Noordnederlandschen dichter die, op het
handelskantoor, verzen schreef door het grootboek
heen : toen ik, twee of drie jaren geleden, Stallaert
nu en dan een handje toestak bij het voorbereidend
werk zijner Glossarium-afleveringen , werd eens
mijne aandacht gaande gemaakt door eene taalkundige aanteekening uit den Brugschen tijd. Zij was
geschreven op een half blaadje postpapier en op de
keerzijde las ik : u M r Stallaert, chef de bureau,
Bruges. Priere de m'envoyer ce soir par le convoi
de 5 hs les etats de mouvement des wagons. Thourout. Le contrOleur, D... K... » Zwijgend schoof ik
die oude herinnering den grijsaard voor, die goedig
glimlachte.
Op zekeren avond, 't was omtrent Kerstdag c847,
trof Stallaert, bij zijne tehuiskomst, Bauduin aan.
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Wie het nicest verschrok, was ongetwijfeld de uitzen-deling van Delecourt, aan wien hij, een paar uren
later, onheilspellend nieuws overbriefde betreffende
de bleekheid en magerheid van den gemeenschappelijken vriend. Eenige dagen nadien kreeg Stallaert
bericht dat de Heer Burgemeester van Brussel hem
verlangde te zien en te spreken. De reden waarom
hem, niettegenstaande de warme aanbeveling van de
heeren Orts en Fontainas, de leiding van « den
dienst der statistiek D niet werd toevertrouwd, is
opgegeven in een schrijven van Delecourt (r8 Februari

1848):

« ... Mr

Fontainas pense que vous avez etc trop
« naif et par suite un peu imprudent en disant a
u ces Messieurs les Echevins que vous aviez quitte
a la maison de commerce... (j'ai oublie le nom)
4 pour raisons de sante et en ajoutant ensuite que
g vous desiriez quitter votre place actuelle pour le
g méme motif, parce que la besogne était trop forte.
4 Les partisans de M r L... ont fait, parait-il, valoir
« ce motif qui, dans l'indecision oi.i l'on etait
4 entre les deux candidats, a fait pencher la balance
« en sa faveur. Je vous rapporte ceci pour votre
4 gouverne et enfin qu'a l'avenir vous vous donniez
« toujours pour un Hercule. a
Laten wij, om Stallaert's antwoord goed te
kunnen begrijpen, eenen terugblik werpen op 's mans
kinderjaren, toen de berouwhebbende rijmer op
zijn gedichtje aan Vader, schreef : je mentais!
— a Na het lezen van uwen brief, heb ik my
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4 met de kracht van eenen Hercules wederom am
« het werk gezet... Neem my het gebeurde niet
a kwalyk. Weet dat ik vroeger de belofte heb
« afgelegd : « Moeder, ik zal nooit en om geene
a reden onwaerheid spreken... » a
Het antwoord bleef niet uit :
a ... Kunt gy u inbeelden dat een rechter
0 aen engelen gelooft? Uwe moeder is een engel
a en de myne ook. Maer gy zyt nog een mensch,
a een egoist; want gy hebt verzwegen dat gy
a naer een weinigje ruste zoekt om te kunnen
a studeeren en werken voor ons Nederduitsch...
a M r Orts me parle d'une place de commissairea adjoint inspecteur. Cette place consiste particu« lierement en travail dans les bureaux et en
a inspections... Venez, nous parlerons de cela et
a pour avoir plus de loisir, vous me ferez le
a plaisir de venir diner avec moi... Veuillez me
a rapporter le volume de Faust... »
Of Stallaert vreemd opkeek ! — Waakte of
droomde hij? — God in den hoogen hemel!
Politie-commissaris 1 — Doch hij troostte zich
halvelings met de gedachte, dat zijn vriend, de
rechter, ook niet alle dagen met deftige en eerlijke
lui omging ; trok naar Brussel; stelde zijnen geeerden
medewerker zulke wonderlijke vragen over het hem
toegedacht ambt, dat de antlers zoo vroom-stille
Delecourt het uitschaterde ; liet zich eindelijk
overhalen; schreef zijne aanvraag, en stoomde naar
Brugge terug, zonder nog eens te denken aan den
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met zilver geborduurden commissaris-rok, spitsboeven, gauwdieven en moordenaars; maar overgelukkig omdat Delecourt hem de zooeven uit Duitschland ontvangen kopij van twee oude nederdiitsche
handschriften had toevertrouwd.
Er is meer : na de commissaris-pret, had Delecourt Vilmar's Deutsche Alterthilmer im Heliand,
als Einkleidung der evangelischen Geschichte (I),
met zijne eigene aanteekeningen op den Heliand,
dien hij a de ouddietsche Messiade a noemde,
voor den dag gehaald, eens te meer Stallaert's
geestdrift en taalkennis bewonderd, en sterker dan
ooit het voornemen opgevat eenen werkkring te
zoeken, die met de neigingen van zijnen vriend
overeenkwam.
Dank aan de heeren Fontainas, Orts, Defacqz,
Maskens en Thiefry, aan den volksvertegenwoordiger
De Bonne, aan de heeren de Buisseret en du Monceau
— deze vijf laatste leden van den Algemeenen
Raad van Beheer der Burgerlijke Godshuizen, te
Brussel, — die Delecourt voor den jongen geleerde
gewonnen had, kon hij den 25 April 1848, naar
Brugge schrijven :
4 J'ai enfin une heureuse nouvelle a vous
a annoncer. Par decision de ce jour, vous étes
a nomme archiviste des hospices aux appointements
a de 1200 fr.... Occupe que je suis de divers travaux,

, ,) Marburg, 1845, 4 0 , 70 biz.
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« au sujet desquels je vous entretiendrai, je n'ai
« pas le temps de vous en dire aujourd'hui davanu Cage. »
Archivaris ! hoe zoet klonk dat woord in
Stallaert's ooren! Uitgelaten stormde hij naar den
heer W.-D. Chantrelle, beheerend Bestuurder der
West-Vlaamsche spoorwegonderneming, en bad om
dadelijk ontslag. Noch de welgemeendste raad, noch
de vleiende toezegging zijner benoeming tot ambtenaar, noch het aanlokkend vooruitzicht dat zijne
jaarwedde weldra meer dan het dubbel zou bedragen
van degene, die hem te Brussel wachtte ; niets kon
hem weerhouden. Hij snoof van ver den reuk
van oude papieren, die hem bedwelmde als de
geuren eener nieuwe levenslente. Zijn eervol ontslag,
— waarin ik de woorden « avec mes regrets »
van den beer Chantrelle aanstip, — is gedagteekend
26 April 1848.
Kort te voren had hij een ander heil gesmaakt
en nu scheen het hem toe alsof het leven voor
hem niets anders meer dan vreugd en zegen
overhad. Stallaert, die vroeger geen enkel uurtje
van den hem karig toebedeelden 'vrijen tijd liet
verloren gaan, was op eenmaal kuierziek geworden.
In eene der eenzaamste straten van het stille Brugge,
had hij voor het vensterraam van eene fraaie woning,
een meisjeskopje ontwaard. En dat kopje had hem
betooverd. Maar wat hij ook deed of waar hij
ook ging, nergens ontmoette hij het beeld zijner
droomen in levenden hive. Delecourt's brieven bleven
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onbeantwoord en het werk wilde maar niet vlotten.
c Zou ze wel zoo groot zijn als ik mij voorstel t
c — Kon ik ze toch eens spreken ? » dacht de
verliefde jongeling. Maar het Coeval wilde dat die
wensch niet vervuld werd ; en daar studie en
taalkunde verwaarloosd werden, en het zoo niet
mocht blijven Buren, nam onze vriend een kort
en goed besluit, trok op zekeren dag, op zijn
paaschbest, door de stille straat, vastberaden op
het nette huis of en liet onbeschroomd belet vragen
aan heer Vader of mevrouw Moeder ; met het zeer
gelukkig gevolg dat Dautzenberg, eenigen tijd nadien,
een hartelijk lied zong ter gelegenheid van de gelukkige echtverbintenis van Stallaert met Jufvr. Mast,
de dochter van een hooggeplaatsten staatsambtenaar.
Ook Karel's schoonbroeder, Emiel Leclercq, de
verdienstelijke Fransch-Belgische schrijver, heden
Inspecteur van schoone kunsten aan het Ministerie
van Binnenlandsche Zaken, te Brussel, dichtte een
roerend idyllisch vers ter eere der jonggehuwden.
Na den hoogerbedoelden stap bleek het dat
de toekomende in 't geheel niet zoo rijzig was,
als Naar verliefde, enkel op zicht van het kopje
en den slanken hals, berekend had. Doch wat gaf
het ? « lk had ze er te liever om ! » vertelde Stallaert
later.
En nu was hij archivaris!
Den 26 April spijkerde hij zijne boeken in
kisten. Huisraad en meubelen zouden volgen. En
's anderendaags, in den vroegen morgen, spoorde hij
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met zijne geliefde vrouw naar Brabant's hoofdstad ;
den 28 ging hij zijn hart ophalen aan het aanschouwen van den schat, die hem werd toevertrouwd en den 1 Mei, op eenen der zonnigste
dagen van zijn leven, zat de gelukkigste der stervelingen te midden van de papieren nalatenschap
van eeuwen liefdadigheid.
Alleen over Delecourt's vreugde lag eene schaduw gespreid, aangezien in de laatste zitting van
den Raad, een zuinig Lid de meening had uitgedrukt, dat een archivaris eene tamelijk groote
weelde was : immers de beer Wauters, de archivaris van Brussel, had reeds een deel van het archief
geordend. Volgens beslissing, werd Stallaert enkel
benoemd tot Indicateur-adjoint-archiviste. Delecourt wilde het daarbij niet laten en zag weder
naar het professoraat uit ; maar zijn vriend was
niet eens teleurgesteld. Deze wijdde zich nu niet
meer alleen uit plichtbesef, maar met hart en ziel
aan zijne nie uwe taak, zoodat hij, den 27 Augustus
185o, werd opgeroepen om te verschijnen voor de
Heeren Regenten. Daar vernam hij, dat zijne,
reeds in 1849 vermeerderde jaarwedde nog met
een derde van het voile bedrag werd verhoogd en
de edele heer de Buisseret, na eene lovende en
hartelijke toespraak, welke Stallaert tot weenens
toe bewoog, overhandigde hem een door al de
Heeren onderteekend stuk : zijne aanstelling tot
archivaris !

- 105 De vrienden en vereerders van den vereeuwigde
zullen mij de wellicht al te lange uitweiding over
de jeugd van Stallaert niet euvel opnemen : nu toch
begrijpen zij, waarom hij « vaak met weemoed
g terugblikte naar die tien jaren (1838-1848), welke
1 hij als verloren beschouwde voor de wetenschap
6 en met des te meer erkentelijkheid den man herit dacht, dien hij zijn reddende engel noemde » (1).
Ook vlei ik mij met de gedachte, dat die bijzonderheden misschien niet onwelkom zullen zijn hij
sommige gestrenge geleerden uit Noord en Oost,
die, minder bekend met de jonge, tegen verdrukking worstelende taalbeweging in Zuid-Nederland,
en derhalve voor haar niet zoo bewonderend of
gunstig gestemd als D r de Jager of Hoffmann
von Fallersleben, Matthijs de Vries of Fr. von
Hellwald, — het werk der Vlamingen niet altijd
kunnen beoordeelen naar zijn tijd en midden,
zijne geboorte- of levensomstandigheden. Dat er,
van over de grens, naar de lauweren, die Vlaanderen gevlochten heeft om de kruin van J.-F. Willems, David, Bormans, Snellaerz en anderen, nu
en dan wordt neergezien niet met al den eerbied,
dien wij, Vlamingen, daarvoor over hebben, kan
ons grieves; enkelen tijdelijk ontmoedigen , maar
nooit eene schaduw werpen op 's yolks zonnige

(i ) Zie mijne redevoering, namens de Koninklijke Vlaamache Academie, uitgesproken bij het graf van K. Stallaert,
Verslagen en Mededeelingen der K. VI. Ac., jaargang 1894
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dankbaarheid. Zij Loch waren het die, na 183o,
toen de stroom der verfransching over onze gouwerr
klotste, er het Nederlandsch boven water hielden.
En ook dat is het doel van Stallaert's leven geweest. Toen onze vurige jongelingschap, door deeerste apostelen der Vlaamsche Beweging bezield,
het lichtend en aantrekkelijker spoor van Conscience,
Ledeganck, Van Ryswyck, Van Beers of van Duyse
betrad ; de taalstudie, die uit het verleden de teelaarde en het zaad voor de toekomst opzamelt, bii
gebrek aan aanmoediging en hooger Nederlandsch
onderwijs verwaarloosd werd, bleef hij, met luttet
anderen, zijn uitverkoren hoekje bearbeiden. Als
een dorstige naar hoogere kennis, laafde hij zich
aan de bron der Germaansche philologie en al
was er ook veel, dat hij zich, door eigen studie,
niet kon eigen maken, hij wanhoopte nimmer. Zelfs
toen hij reeds den mannelijken leeftijd bereikt, als
huisvader en leeraar zielenlast had, hoopte hij nog,
dat het hem eens zou vergund vvorden Rijn en
Moerdijk over te steken, om, al ware het maar
voor eene korte poos, als student te mogen luisteren
naar het woord der Meesters! En toen hij ook
dien droom niet meer droomen kon, was het hem
een troost, eene behoefte en een onbeschrijflijk geluk
meer dan een onbemiddeld jongeling met raad en
daad te steunen, opdat zij, voor het heil onzer
taal, niet zouden verstoken blijven van de grondige
kennis der nieuwere wetenschappelijke methoden.
In zijne jeugd was het verwerven van die
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kennis, in Belgi, noch een voorrecht voor den
vermogende, noch een recht voor den veelbelovende ;
zoodat het voor hem, afgezien van zijne alles behalve
gunstige levensomstandigheden, met het oog op den
toestand van het onderwijs bier te lande, schier
eene onmogelijkheid was. Waren Willems, David,
Bormans, Delecourt, zoogezegd mannen van den
« Hollandschen tijd n, die zijn eigenaardig merk
heeft gedrukt op de eerste taalkundige voortbrengselen der Vlaamsche Beweging, Stallaert, hij, volgde
eerst na het noodlottige jaar '3o de lessen van
het College. En dat College was door en door
Fransch ! — Alles spande samen om 's mans
edele neiging te onderdrukken. Liet hij het, als
zanger, bij een eerste lied des harten, hij bleef
niettemin, in zijn handel en wandel, altijd een
lieftallig, dichterlijk wezen, tot zelfs in zijnen
bewonderenswaardigen strijd om datgene niet te
moeten opgeven, wat men in zijnen tijd, bekrompen
of reeds verfranscht genoeg, met den naam van
0 onschuldige taalliefhebberij » bestempelde.
Van Stallaert mag getuigd worden dat hij in
den dienst onzer moedertaal als een bergwerker heeft
gearbeid, en immer belangloos, immer liefderijk.

Het huwelijk en het verblijf te Brussel oefenden
eenen heilzamen invloed op 's mans karakter. Hij
werd weder opgeruimd en levenslustig. Zijne werk-
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kracht groeide met den dag aan. Aan de zijde
zijner echtgenoote, bij de wieg van den eerstgeborene, werkte hij niet zelden tot laat in den
nacht. Alles wou hij aanvatten : hij had, immers,
zooveel verloren tijd in te winners !
Reeds in 185o werd hij, door de Maatschappij
# IJver en Broedermin », te Brugge, met goud
bekroond voor zijne « Verhandeling over den staet
# der kunsten en wetenschappen in 13elgi8 onder
« Philips den Goede (I) ». Hetzelfde jaar door de Acau demie Royale de Belgique » voor zijne « Memoire
# sur l'instruction publique en Belgique au moyenc age (2) ». In 1851-1852 leverde hij, aan den
Raad van Beheer der Burgerlijke Godshuizen, met
een zaakrijk verslag, een zorgvuldig bewerkt en
lijvig g Supplement a l'inventaire des Archives de
« l'Administration des Hospices et Secours de la
« ville de Bruxelles », werkte ijverig mede aan
het blad De Vrede (185o), aan het tijdschrift De
Vlaemsche Stem (1851-1852), aan het maandschrift
De Vlaemsche Beweging (1850, Het Taelverbond
(1851-1854), schreef « Over Volkstael in spraek
« en schrzft »; gaf, bij Mucquart, te Brussel (1852)
nit : De Dertiende November, dramatische zedeschets, in drie bedrijven, van Karel Gutskow (3),

(/) Brugge, De Moor. 1852, in 8°, 48 blz.
(2) Brussel, Hayez, in 4°, 18o blz. — 2 e uitgave, Brussel.
Kiessling en Cie, 1854, in 8' 1 4 1 blz.
(1) I
i6°, 83 blz.
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nadat hij in 1851 had laten drukken : Het Arabisch
Poeder, blijspel in een bedrijf, van Holberg, « onmiddellijk uit het Deensch », alsmede De Politische
Tinnegieter; sloot zich aan bij verscheidene Vlaamsche genootschappen, werd verkozen tot Secretaris
van den eeuwenouden Brusselschen tooneelkring De
Wrngaert (1852) en vereerd met het ambt van schatbewaarder door het destijds zeer bloeiende Vlaemsch
Midden-Comiteit; ontwierp, namens dit Comiteit,
met Dautzenberg, Michiel van der Voort, Palmers,
Pieters, den « vrijen prijskamp voor de Vlaamsche
Taal, tusschen de leerlingen der athenea en collegies des lands a, die zooveel opschudding verwekte in de officieele kringen en waaraan 146 leerlingen uit alle streken des lands deelnamen. (r)

(I) De jury was samengesteld uit Dr J. Nolet de Brauwere
van Steeland, voorzitter; hoogleeraar J. David, Hendrik
Conscience, Prud. van Duyse, E. Lebroquy, E. Luytgaerens,
K. Stallaert, W. Palmers, J. Dodd, Dautzenberg, schrijver.
De prijsuitreiking greep plaats, den 26 September 1852, in
de Christuszaal, ten stadhuize, to Brussel. De heer Orts
sprat( eene Nederlandsche redevoering uit en K. Stallaert
bracht verslag uit over den wedstrijd. Nederlandsche koorliederen werden gezongen. Aan de stedelijke Regeering van
Brussel werd een gedenkpenning overhandigd « als een
« blijvend bewijs van dankbaarheid voor den bereidwilligen
« onderstand door haar verleend ». De dames Nolet de
Brauwere van Steeland, Delecourt, Stallaert, Stroobant, deden
eene « collecte ten voordeele van de kinderkribben 9.
De eereprijs werd behaald door Julius P. Vuylsteke (Gent),
de 2e door J. Blanquaert (Eekioo), de 3 e door A. Coppieters
't Wallant (Brugge).
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Tevens begon hij, 1851-1852, met het verzamelen
van de eerste stof voor zijn merkwaardig boek :
a Geschiedenis van Hertog Jan den Eerste van
Brabant en zijn tijdvak D. En, wat al plannen
smeedde, wat al taalkundige studies ontwierp hij
met den voortreffelijken Delecourt! Deze had, met
hem en eenige andere uitverkoren vrienden, een
leeskring gesticht : de voornaamste tijdschriften en
werken, die in Noord en Oost verschenen, werden
van hand tot hand overgeleverd en ten huize van
den gastvrijen Voorzitter der rechtbank besproken.
Dagen en weken werkten de beide vrienden samen
aan Delecourt's a Vertaeling van den Heliand a ;
ze zouden eene nieuwe en volledige uitgave van
Kiliaen voorbereiden en uitgeven... Brieven werden
over die zaak gewisseld met hoogleeraar David,
met den uitgever Peeters, to Antwerpen. Het huis
Kiessling verklaarde zich bereid tot de uitgave
van eene a Keus uit Van der Palm's redevoeringen a
(met taalkundige aanteekeningen).
0, de schoone tijd ! En hoe Stallaert er later
dikwerf met geestdrift over sprak! De gelukkige
jaren 1848-1853 stonden onuitwischbaar gegrift in
zijn dankbaar hart.

Tot de bekroonden behoorden nog : (leerlingen van 14
tot 16 jaar) : 3' prijs : K. Versnaeyen (Gent); (leerlingen van
16 tot 18 jaar) : 5 6 prijs : N. de Pauw (Gent); 6' A. Van
,der Cruyssen (Nevele); 76 Jan van Droogenbroeck (SintAmands).

........

I I I

............

De twee werkers waren dikwijls samen ; maar
zij hadden elkander zooveel te zeggen dat zij
er nog eene drukke briefwisseling op nahielden.
Niet zonder aandoening heb ik ook deze korte
brieven en mededeelingen van Delecourt ingezien (1 ).
Aanhalingen zouden mij te ver leiden. De achtbare
Lezer kent, overigens, reeds genoeg beider karakter
en de genegenheid, die zij elkander toedroegen. Er
is toch over niets anders sprake dan over taal en yolk
en taalkunde. Ja toch : nu eens luidt het : « Kom
heden avond; we zullen Dautzenberg's nieuw lied,
muziek van Holthausen, hooren » ; — dan : a Nolet
zal ons heden op iets schoons vergasten » ; — dan
weer : « Van Duyse en Mareska zijn hier, kom ! » ;
— of « Vergeet niet dat Lebrocquy meé aanzit en U
wenscht te spreken. We moeten over onze zaken
kunnen redekavelen » ; — « Jonckbloet is bij mij » ; —
a de Jager verwacht ik morgen »; -- a Nu heb ik
De Baeckef, uit Sint-Winoksberg ». Geen bibliothecaris of archivaris, geen hoogleeraar of taalbeoefenaar
van over Rijn of Moerdijk kwam of verbleef eenige
dagen bij Delecourt, of dadelijk werd Stallaert, -ook 1)autzenberg — het vriendelijk konz ! per vliegende post toegestuurd En de edele gade van den
zdelaardigen Rechter en Voorzitter smaakte evenveel
.genoegen in den omgang met de beminnelijke vrou w
Stallaert als de gastheer in het verkeer met zijnen

(1) Deze zijn alien in 't Nederlandsch gesteld.
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taalvriend. Daar, in dat gezellig, vredig en verlicht
midden, heeft Stallaert met vele geleerde en uitstekende mannen vriendschapsbanden aangeknoopt, die
alleen door den dood werden gebroken ; daar, een
schat van kennis opgegaard, die hem de studie te
inniger deed liefhebben, zijnen smaak louterde,
zijnen geest scherpte en immermeer tot arbeiden
aanspoorde:
Zij, die, kort te voren, te Brugge, den neerslachtigen spoorwegbeambte gekend hadden, kekennu verwonderd op naar den vroolijken en flinken
drie en dertiger en niemand kon vermoeden dat
uit den zwakken jongeling, die van schrik beefde
bij het hooren van de riiwe taal der voerlieden en
sjouwers langs den vaartkant, die breedgeschouderde
man was opgegroeid.
Met Delecourt, — die er openhartig voor uitkwam dat zijn vriend hem in taalkennis boven het
hoofd was gewassen en Stallaert, wel is waar
schertsend maar altijd met het beste inzicht « Heer
Professeur » noemde, — was het, jammer genoeg,
geheel anders gesteld.
Zijne gezondheid liet veel te wenschen over.
Het werd hem soms, ach! zoo benauwd om de
borst. Het gure jaargetijde van 1852-1853 viel hem
ongenadig hard en zwaar. Tot eene overwintering
in het Zuiden kon men den lijdende niet overreden.
Hij zou werken, werken, altijd werken, evenals zijn,
vriend Stallaert ! Moest hij, wellicht, als deze, terugblikken op de afgelegde baan om verloren tijd te
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meten en woekerend in te winnen? — De goederen
en genoegens der wereld waren zijn deel geweest
en geen enkel uur had hij in ledigheid doorgebracht.
En toch rende en pende hij voort, het koortsig oog
gericht naar het doel, dat hij, dank aan de gelukkige
begoocheling van den borstlijder, meende te zullen
bereiken. « Geef aan drager dezes mijne vertaling
a van den Heliand mede a — lees ik in eenen brief
aan Stallaert, 2 December 1852, — « ik heb ze
noodig. a — Een paar dagen nadien wilde hij weten
of « men niet Laken, Audenaken schrijven zou en
de e wegwerpen? D — « Vandage zal ik het
« artikel voor M r Alberdingk Thym afschrijven
a en zenden » — berichtte hij verder — « en dan
u houd ik me bezig met het Idioticon! a
De winter liet zich vermurvven, De Voorzitter
der rechtbank hervatte zijne ambtsbezigheden en
de Vlaamsche vriendenkring sleet weder menig
genoeglijk en nuttig uur, ditmaal op Delecourt's
buitenverblijf, in het koninklijke Laken. Stallaert
had, op aanraden van Delecourt, Leesoefeningen
voor de jeugd aangevangen ; ze zouden in het volgjaar 1854 verschijnen en naderhand twaalf uitgaven
beleven. Het Idioticon en Kiliaen liet hij niet rusten,
tot groote vreugde van zijnen medewerker.
Van der Palm bleef niet onbesproken (I) en.
met Stallaert's Lijst van Nederduitscheperk,
(I) Eene verhandeling over Van der Palm, door Stallaert,
verscheen in de Revue Trimestrielle, t. 16.
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woorden, die oudtijds met den genitief verbonden
waren, liep Delecourt hoop op (i).
Herfstlucht en najaarskoorts dreven den kortborstige naar Elsene terug. Den 15 November
1853 schreef hij met bevende hand : 0 1k voel mij
beter. Mag ik U overmorgen verwachten ?... ».
Den 16 November kiopte een ijlbode van
Dautzenberg bij Stallaert aan. De 47-jarige VictorHumbert Delecourt was niet meer !
Bestuurders van het Vlaemsch Midden-Comiteit zochten Stallaert op. Wie beter dan hij
zou, namens de Vlamingen der hoofdstad, den
geliefden doode het laatste vaarwel kunnen toeroepen ? Ontroerd, bij het aanschouwen van 's mans
droefheid, vergaten zij het Joel hunner komst.
Eerst daags nadien, werd beslist dat Dr Jan Nolet
de Brauwere de lijkrede zou uitspreken(2).
(1) Die lijst werd opgenomen in het Taelverbond, 1853.
(2) « Het stoffelyk overblyfsel des geleerden en vromen
« mans werd op zaturdag, 19 November, ter aerde besteld
« in het bywezen van talryke hooge ambtenaren, minis« ters, senatoren, volksvertegenwoordigers enz. Al de maet« schappyen van Brussel, Gent, Antwerpen waren daer
« vertegenwoordigd; uit Luik kwam Bormans; Lebrocquy uit
« Nyvel; uit Antwerpen Zetternam; Van Duyse en Geiregat
« uit Gent; uit Brussel was er de gantsche Wyngaert, het
« Midden-Comiteit, het Letterkundig Genootschap enz... De
« deurwaerders der regtbank droegen het lyk ter kerk; de
q hoeken van het baerkleed werdeA gedragen door de heeren
« baron Hody, procureur des Konings ; Leroux, regter ;
« Demeine, voorzitter dtr regtbank van Koophandel en
« Nolet de Brauwere van Steeland, die het vlaemsch element
« daer vertegenwoordigde... In de opsomming der aenspraek

Bitterheid droppelde nogmaals in den levensbeker van Stallaert.
In het sterfhuis van Delecourt waren Kiliaen,
Van der Palm en een aanzienlijk deel van den gezamenlijken arbeid, het Brabantsch Idioticon, zoek
geraakt. Hij treurde alleen om den vriend, dien
hij verloren had. Dautzenberg en andere Vlaamsche
broeders trachtten hem op te beuren. Van Prudens
Van Duyse en Snellaert ontving hij hartelijke
« van Delecourt op de achting der menigte, zegde baron
« Hody, deze, op die plaets en in dien stond, plegtige en
« veelbeduidende woorden : « Il cultivait, Montois et Wallon,
« cette langue flamande que nous negligeons trop. » — Nolet
« sprak in korte doch treffende woorden van den vlaemschen
« letterkundige. Delaet deed uitschynen v‘ aerom Delecourt
« het vlaemsch beminde ; — omdat hy, zegde spreker,
« Vlaenderen, dat schoone gedeelte van zyn vaderland, niet
« van het geheele vaderland wilde scheiden ; omdat by wist,
« dat, zonder vlaemsch, voor het vlaemsche yolk, geene
« beschaving te hopen was. Geiregat was diep ontroerd ; hy
« sprak over de rampen, die ons reeds in korte jaren
« hadden getroffen ; doch wy zullen, zegde de jeugdige
« spreker, de rangen digter sluiten : %% y zullen door de
« beproevingen den moed niet verliezen, maer worstelen, Too
« lang, tot wy de overwinning hebben behaeld. Van Duybe,
« die, evenzeer als Delaet improviseerde, was als begees« terd... « Hy was, » zegde Van Duys2, « een rechtschapen
a mensch en regter in den vollen zin van het woord,
« een regter, volgens regt en geweten, en hy verdedigde,
a hy, Wael en Bergenaer, de vlaemsche zaek ; — welnu,
« dit is het bewys, dat die zaek regtvaerdig is; want Delea court zou aen geene onregtvaerdige zaek zynen steun,
,« zyne bescherming hebben geschonken ».
(Uit De Eendracht van Frans Rens,
8° jaer, nr i3, 27 November 1853).
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brieven. De rustelooze hijgde naar rust... Deze werd
hem niet gegund. Zijne echtgenoote viel ernstig
ziek. Het « huiselijk verdriet », waarvan hij, in de
inleiding van zijnen Hertog Tan den Eerste (1859),
met een enkel woord gewaagt, nam aanvang. Zijn
hart zou bloeden. Uit liefde voor vrouw en kinderen zou hij het hoofd rechtop houden.
Zijne verdiensten werden eindelijk erkend.
Wijlen Delecourt's wensch was vervuld. In Maart
1854 ontving Stallaert het bericht van zijne aanstelling, in vervanging van den heer Olinger, tot
leeraar der Nederlandsche taal aan het koninklijk
Athenaeum te Brussel.
Dankbaar aanvaardde hij die nieuwe taak.
Wel voorzag hij, die niet tot leeraar was opgeleid geworden, dat hem heel wat moeilijkheden
wachtten. Onervaren mocht hij wezen, wil en moed
had hij nog te over. Bij de dikwerf herhaalde voorspelling van Delecourt, dat « zijn medewerker voor
het leeraarsambt in de wieg was gelegd », had
hij soms vreemd opgezien en geglimlacht. Maar
als zijn zieke vriend, overtuigd en overtuigend, hem
had toegefluisterd : « Karel, gij zult flaminganten
kweeken I... » was de twijfel geweken en voor
Stallaert een nieuw licht opgegaan. Hij geloofde
heilig in de hem zoo vurig toegedachte roeping.
Zijn vaarwel aan het archief ging van 's harten
bloede. Kon het anders? Had hij niet voor deze bediening van archivaris, te Brugge, de aanlokkendste vooruitzichten prijs gegeven? — In 185i niet het aanbod
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om als zelfstandig redacteur van een voornaam
Belgisch-Fransch dagblad op te treden, van de hand
gewezen?
De zeer invloedrijke heeren de Bonne, Van
Schoor en Maskens zagen naar middelen uit om,
mits gewijzigde dienstregeling, den leeraar aan het
hoofd van het archief der Burgerlijke Godshuizen
te behouden. Die poging bewijst hoe hoop hij
aangeschreven stood in de achting van den Raad
van beheer , maar zij Teed schipbreuk tegen Stallaert's sterk ontwikkeld en fijn gevoel van plicht :
.de nauwgezette man beschouwde het als eene
onmogelijkheid twee heeren te dienen en ze beiden
evenzeer te bevredigen. Er werd een vergelijk
getroffen en den 4 April 1854 ontving hij het
volgende schrijven
« Votre nomination de Professeur a l'Athenee
4 de Bruxelles nous a ete tres agreable.
« L'amelioration de position qui doit en resul« ter pour vous a diminue les regrets que nous
0 eprouvons d'être prives du concours d'un employe
« dont nous nous plaisons a reconnaitre le devoue« ment et l'intelligence.
« En attendant la nomination de votre suc« cesseur, nous acceptons avec remercimens les
« offres que vous nous faites de continuer provi« soirement votre service a l'Administration.
Le Conseil General des Hospices et Secours.
(Get.) de Bonne, du Monceau, Van Schoor,

Maskens, Claessens, Sachman enz.
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Tevens werd den ontslagnemenden archivaris
de keus van zijnen opvolger en, voor zijne latere
studien of werkzaamheden op taalkundig gebied,
vrijen toegang tot, en vrij gebruik van het archief
verleend.
Schriftelijk en mondeling beval hij zijnen vriend,
den Vlaamschen dichter Geeraard-jan Dodd, buiten
dezes weten, in de gunst der Heeren aan (i). Dodd
werd benoemd, dank aan een feit, dat wij den
goeden Stallaert als een heldenstuk moeten aanrekenen.
De dag, waarop de Raad eene beslissing zou
nemen, was aangebroken. De oud-archivaris bepleitte
warm de zaak van zijnen vriend. De brief der
aanstelling werd den Heeren ter onderteekening
overgelegd. « Nog een enkele vraag D — zegde
plotseling de Voorzitter — « uw opvolger kent
Latijn? » — Hemel! daaraan had Stallaert niet
gedacht ! Het schemerde hem N oor de oogen ! Hij
zag den armen dichter die, wegens langdurige ziekte,
zijne betrekking — hij was destijds leeraar en teekenmeester in de Israelitische school, te Brussel —
had moeten opgeven en thans lijdend en zonder
broodwinning was. Het antwoord kropte, maar
kwam er toch uit, stil en zacht : « Ja, Heer
Voorzitter ;... genoeg om onze oude eigendomsbrieven te kunnen lezen en begrijpen ! »
(1) Zie mijne « Levensschets van Geeraard-Jan Dodd,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie », in het
Jaarboek der Academie, i8go.
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Een uur later zat hij bij het ziekbed van zijnen
Vlaamschen vriend, die juichte om de onverwachte
redding en tranen stortte van dankbaarheid. Doch
Stallaert hoorde niet, zag niet. Hij drukte Dodd
eene latijnsche grammatica in de hand en bad :
« Latijn leeren, jongen! spoedig! Latijn, dag en
nacht ! Ik zal u helpers... »
Einde April verscheen Dodd een paar malen
op het archief. Doch hij was nog zeer zwak en
Stallaert dreef hem naar huffs terug, hem angstig
naroepende : « Latijn! Latijn! »
Al de vrije uren, 's morgens vroeg, 's avonds
laat, al de ,verlofdagen van den leeraar werden
aan den dienst der Burgerliike Godshuizen besteed.
Eindelijk, na eenige maanden, daagde zijn opvolger springlevend op. Stallaert haalde de geduchte
Latijnsche eigendomsbrieven voor den dag. De
Heiniaansche dichter van Liefde-Lief en Leed was
een knap en schrander man : een stalen wil in
een teér gestel. Hij las, vertaalde en begon, volgens
de hem eigen gewoonte, puntig to vitten. « Kramerslatijn! » zegde hij meesmuilend. Stallaert stond
verbaasd, drukte zijnen vriend hartelijk de hand en
sprak : « Ik dank U, ouwe jongen. Als ge mij
noodig hebt, roep mij. Alles is in regel; maar
ik zal nooit meer liegen, nooit meer ! voor niets,
voor niemand ! » En daarop ging hij been, opgeruimd als iemand dien een stee p van het hart was
gevallen.
Hoe Dodd in de geheimenis van de zaak werd
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ingewijd, heeft hij mij niet verteld, wél de geschiedenis zijner benoeming en zijne bewondering en
verdubbelde dankbaarheid bij de latere ontdekking,
dat nog iets anders Stallaert's rein geweten...
bevlekte! — « Toen ik nog lijdend was » verhaalde Dodd — « bracht de goede man mij geregeld het bedrag mijner bezoldiging, er bijvoegende
dat het de wil der Heeren was en hij ook a het
zijne a had ontvangen. Nadien werd het mij
duidelijk dat alles, die a wil » en het overige, waarheid was geweest; doch alleen in de verbeelding
van mijnen weldoener. En nooit zou deze er in
toegestemd hebben mij ten minste die schuld to
laten kwijten, indien ik hem — natuurlijk ongemeend — met geene breuk onzer vriendschap had
bedreigd! »
Met edele daden, besloot Karel Stallaert zijne
loopbaan als archivaris. Maar dat hij leeraar werd,
toen er eenige, helaas ! spoedig vervlogen, hoop
voor de Vlamingen opdaagde en in een midden,
dat alles behalve gunstig gestemd was voor de
Moedertaal des yolks,
« Dat was scade ende jammer groet,
Want hi was vromigh ende vroet,
Ende oec over al goet;
Die beste een die men vant
In
Den lande van Brabant...

(1) VAN HEELU,

Rymkronylc.
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Tijdens de twee eerste jaren na zijne benoeming, volgde, op hooger vermelde Leesoefeningen
voor de jeugd, zijn Cours de langue flanzande.
Het eerste werk beleefde twaalf (I), het tweede vijf
uitgaven (2). In De Klauwaert (1856) leverde hij
menige bijdrage, o. a. over Jan des Roches, Hendrik van Veldeke, Daniel Van Oesbroeck, 7oTef
Pire, de stichter der Lancastersche leerwijze in
Belgie,
ook een opstel over « de boekerij der abtdij
,
te Roodklooster-bij-Brussel, in de XIV e eeuw »,
en De Geschiedenis van eene Moeder, naar het
Deensch van Andersen. Eene bijzondere melding
verdient zijne verhandeling over Het Brussels
Moeselken (3).
Het volgend jaar verschenen, te Gent, zijne
e Keurdichten uit de XVi e eeuw. Jonker Jan van
a der Noot, met een bericht over zijn leven en
« zijne werken, alsmede een glossarium der bijzon,« derste woorden, uitdrukkingen en taalvormen ». (4)
Hij verleende zijne medewerking aan Het Lees-

(i) Van 1854 tot 1882.
(2) Van 1855 tot 1877.
(3) Het Brussels Moeselken, pypende verscheyden vet.makelycke Liedekens. — Minne-liedekens, H erders-Sangh e n,
Dronckaerts-liedekens, met Coddige Boertighe Kluchten. —
Tot tydt verdryf der Sangh-beminnende Jongheydt. Ghereymt
door PETRUS SUETMANS. - Den tweeden Druck. — To
Brussel, by Gielis Stryckwant, Boeck-drucker, woonende tusschen dagh en nacht, in de Druck-Perse. M. DC. L1X. Met
Oratie ende Privilegie.
(4) Gent. 1.-S. van Doosselaere, 1857, in-12°, 102 biz,
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museum (1857), Het Vaderlandsch Museum (1858186o), Der Pangermane (1859). In 1858 treffen
wij, voor het eerst, zijn naam aan in de destijds
zeer gewaardeerde en wijd verspreide uitgave La
Revue Trimestrielle. Het hinderde sommige zijner
vrienden dat hij, volbloed Vlaming, flamingant bij
.uitnemendheid, ook Fransch schreef. Dat verwijt
bedroefde den welmeenenden Stallaert , loch hij
vermande zich met de troostrijke gedachte dat hij
het, vroeger, om den lieven broode niet had willen
doen en het thans deed alleen met het doel de
aandacht van Walen en andere Franschlezende en
-sprekende Belgen op mannen, feiten en wetenswaardigheden uit onze vaderlandsche, vlaamsche
geschiedenis te vestigen. Van zijne opstellen in La
Revue Trimestrielle (1858-1864) noemen wij het
reeds vermelde over Van der Palm (I), ook zijne
Histoire politique et communale de la ville et
Seigneurie de Diest (2) en Jean-Baptiste Houwaert,
pale flamand et homme politique du XVIe siècle
(1553-1599) (3), dat hij, jaren later in het Nederlandsch
overschreef, wijzigde en volledigde en lief verschijnen
in het voortreffelijk. tijdschrift Nederlandsch Museum, (4) door wijlen hoogleeraar Heremans, te Gent,

(1) Tome i6.
(2) io5 blz. — Tomes 4 2 , 4 3 , 44.
(3) 62 blz. — Tomes 33, 38.
(4) Jan-Baptiste Houwaert, beschouwd als dichter en al&
staatsburger. Gent, Hoste, 1885, in-8°, 157 blz.

- 123 —
gesticht. Naderhand heeft hij nog in 't Fransch geschreven, b. v. in de Revue de Numismatique zijne Bibliothe'que d'un medecin a Diest, en 1489, alsmede
zijn Inventaire analytique des chartes concernant
les seigneurs et la ville de Diest, in Bulletins de
la Commission royale d'Histoire. (I)
In 1855 riep de Belgische Regeering de Nederlandsch- en Franschschrijvende dichters op tot
verheerlijking van de gebeurtenissen van 183o. Ter
beoordeeling van de Nederlandsche verzen, werd
de keurraad samengesteld uit de heeren Bormans,
Mertens en Serrure, met leeraar Stallaert als
secretaris. Tijdens de Septemberteesten, vverden de
prijzen uitgereikt, in tegenwoordigheid van Z. M.
den Koning, van Ministers en andere hoogwaardigheidbekleeders. Stallaert las zijn verslag voor.
Sommige ambtenaars waren ontevreden omdat het
in 't Nederlandsch was gesteld en beschouwden
de daarin voorkomende verklaring : « ... bij het
u eerste onderzoek was het licht to bemerken, dat
« de meeste onzer beste dichters geen deel aan den
« Nederduitschen dichtstrijd genomen hadden... »
als eene zinspeling op « de vooraf beraamde, op
de in hoogeren kring zeer kwalijk opgenomen
onthouding der invloedrijkste Vlaamschgezinden. »
— Op dezer onvaderlandsche handelwijze mocht de
aandacht niet gevestigd worden ! Stallaert was

(1) 152 biz. -- Tome III, 4 e serie.
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een allerzachtzinnigst, maar gees willeloos man.
Plicht en Waarheid verhardden soms het weekelijke
van zijn gemoed tot staal. Regelrecht ging hij zijne
opwachting maken bij den heer Minister de Decker.
Deze gebood en het verslag verscheen ongewijzigd
in het Staatsblad (I) met het prijsvers van Julius
de Geyter : Belgies wedervaren seders 183o. —
Weldaden der onafhankelykheid.
De onverdroten werker werd benoemd tot Lid
van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde,
te Leiden, en toog naar Keulen, waar archivaris
Hennes menige oude oorkonde over Neder-Lotharingen te zijner beschikking stelde. Met Dr. Herbertz
en den Heer P. Harff, bracht hij « eenige aangename dagen door op het door onzen Brabantschen
Hertog vereeuwigde slagveld bij Woeringen. »
Eindelijk was het eerste deel van « Jan den
Eerste en zijn tijdvak n drukvaardig. Het verscheen
in 1859.
Een woord over de wording van dat work zal
wellicht niet onwelkom wezen. VOor en tijdens
zijn verblijf te Brugge, had Stallaert zich toegelegd op de studie van de Brabantsche Yeesten en
Van Velthem's Spiegel Historiael. De Trophdes
du Brabant van Butkens had hij aangekocht, toen
hij nog klerk was bij Straatman. Van Heelu's
Rymkronyk was eene dankgift van den vriend(I) Le Moniteur Beige, 25e annee, 1 r octobre 1855, n o 274.
- Supplement n° 274, pp. 3236, 3237.

- 125

broederlijken Delecourt. Met dit werk bijzonder
ingenomen, stelde hij zich voor het in hedendaagsch
proza over te schrijven. « Deze uitspanning gaf
« hem aanleiding tot geschiedkundige nasporingen
« en diplomatische vergelijkingen en aanvullingen,
« die in hem den lust opwekten om het leven
« van den roemrijksten der Brabantsche hertogen,
« naar den eisch en den smaak onzer eeuw te ver« hales. » (1) In dat voornemen werd hij niet weinig
gesterkt door den provincialen Luiker-archivaris
J.-G. Schoonbroodt, wiens kennis hij gemaakt had
ten huize van Delecourt.
Dit boek getuigt voor Stallaert's ongemeene
vlijt en belezenheid, en niet het minst voor zijne
uiterste nauwgezetheid, zijn verstand en doorzicht.
a Waar twijfel is of geschil, heeft hij zijn gevoel
a laten beslissen, liever dan de keus aan het
« oordeel des lezers over te leveren, hem met
a beredeneringen te vermoeien en den samenhang
a des verhaals te stooren... In deze tijden van
ff buitengewone levendigheid en voortvarendheid,
a voelt hij den lust niet om het spoor dergenen
a te drukken, die gansche verhandelingen wijden
a aan het overwegen van twijfelachtige omstandig« heden van meest ondergeschikten aard, waarvan
a de oplossing niets aan de groote trekken der
a geschiedenis kan wijzigen, en welke dan nog
(I) Geschiedenis van Hertog Jan den Eerste. Voorbe-

richt, blz. VII.

-
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« veeltijds op een misschien, wellicht, waarschijnv lijk of vermoedelijk uitloopen. (I) »
Het verhaal is boeiend; eene « trouwe schildering van den geest, de menschen en de gebeurtenissen van het behandelde tijdvak ). De stij1 is
eenvoudig, klaar en zeer verzorgd. Voor den tijd,
waarin het boek verscheen, mag het ten onzent,
in opzicht van de zuiverheid der taal, beschouwd
worden als een toonbeeld.
De bijval, dien het verwierf, vergoedde Stallaert voor zijne moeite. Vooral in Duitschland
maakte het veel opgang en werd den schrijver
grooten lof toegezwaaid.
Waarom hij, bier en elders aangemoedigd, het
vervolg liet onderblijven, was en is nog voor velen
een raadsel.
Men bedenke dat het boek gewijd was « aan
.de nagedachtenis zijner teergeliefde echtgenoote
Mathilda » ; dat de jarenlange arbeid, dien hij
besteed had aan de geschiedenis van « de ridderlijke wapenfeiten en de ridderlijke vermaken van
den Woeringerheld, van den oudsten dichter der
Brabantsche Schoonen » (2), voor Stallaert geweest
en gebleven is eene lijdensgeschiedenis.
Hij had het werk geschreven nevens het ziekbed
van de moeder zijner kinderen ; twintig malen en
nicer gestaakt en telkens, op haar verzoek, hervat :
(1) Ibidim, (blz. IX).
(2)
»
(blz. XVI).
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het deed haar goed aan het hart hem lijvige boektleelen te zien doorbladeren. Dikwijls zat hij daar,
muisstil, alsof hij ijverig nota's nam, terwijl de
letterteekens voor zijne benevelde oogen wemelden.
— Weinige dagen voor haren dood (1857) verlangde
zij het handschrift te lezen. Zij kon niet meer;
maar was toch gelukkig omdat het voltooid was.
Later heeft Stallaert meer dan eens zijne talrijke
aanteekeningen voor het ontworpen tweede deel
voor den dag gehaald , doch zijn teeder gevoel was
zijn mannelijken wil te sterk : deze vermocht niets
tegen al te droeve herinneringen...
Wel ging het niet met hem als met den
wanhopigen kunstenaar, die de half afgewerkte
beeltenis zijner onverwachts gestorven bruid met
eenen hamerslag vermorzelde; doch zelfs nadat een
vroom en liefderijk wezen Stallaert's verbrijzeld
huisaltaar had heropgebou‘Nd, kon hij, — alhoewel
veel wat hem aan het hart lag en velen, die hem
duurbaar waren, hem tot voltooiing aanspoorden,
— er niet toe besluiten dien afgebroken arbeid weder
aan te vatten : telkens hij het beproefde, werd het
den dichterlijken man te moede alsof hij het
lijdensbeeld, dat voor zijnen geest oprees, ontheiligen
en tevens zijn nieuw geluk, hetwelk hij een onverhoopte zegen des Heniels noemde, ontwijden zou.
Tegen die vaste geiachte van den gevoelsmensch,
bleek alle bezwering krachteloos. Wie meenen zou
den geschiedschrijver te mogen laken, zal den
.innerlijken mensch dubbel liefhebben.

- 128 -

Als een bewijs van de degelijkheid van het
geleverde deel, wordt, door bevoegden, ingeroepen
dat, na hem, niemand zich gewaagd heeft aan
« Jan I en zijnen tijd »; aan de geschiedenis van
den Hertog wien « in de reeks der Brabantsche
u vorsten, het schoonste aandeel toekomt in 's y olksg vreedzame ontvoogding en opbeuring; in wiens
u tijdvak die menigvuldige kiemen werden gekoesa terd, wier vruchten en bloemen ons op de
a latere tijden met wellust en hoogmoed doen
a terugblikken. » (I)
En toch heeft Stallaert er menigen begaafden
vriend toe aangezet en, na de verschijning van
Le Siecle des Artevelde, door Hoogleeraar Leo
Van der Kinderen, om gebeden. Met dat Joel schonk
hij later dat stuk zijner ziel : de aanteekeningen,
die hij vroeger verzameld en niet benuttigd had,
guihartig weg.
Vruchteloos heeft hij uitgezien naar de vervulling van zijnen wensch.

In 1859 lies Stallaert insgelijks drukken :
Beschryf van de Betooging en het Banket van den
25 11 April 1859, ter eere der Vlaemsche Taelcommissie. (2)
(1) STALLAERT, Inleiding van het eerste deel, blz. xvi.

(2) Brussel. — Korn. Verbruggen, 1859, in-80 , 31 blz.

-- 1
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Ik meen den roem van geen enkel van de
vereeuwigde Leden (I) der Koninklijke Commissie,
— wier werk nog immer beschouwd wordt als
het credo onzer vaderlandsche beweging, — te kort
te doen met hier te herdenken dat Snellaert meer
dan een opstel over « de vervlaamsching van het
middelbaar onderwijs » aan zijnen vriend Stroobant
ter hand stelde en menige wensch en wenk van
hem in zeer ernstige overweging werden genomen.
Op voorstel van de Backer en de Coussemaker, benoemde hem het a Comite Flamand de
France » tot briefwisselend Lid (1859).
In 1861 zetelde hij voor het eerst in de « jury
« de gradue en lettres, forme pour le ressort de
« la Cour d'Appel de Gand » en de Regeering
vereerde hem elk jaar met die taak tot in 1871;
eveneens met die van Lid der g jury de professeur agrege de l'enseignement moyen du *1-6
inferieur R (1869).
Toen het Lovensch Taal- en Letterlievend
Genootschap Met Tijd en Vlijt, op aandringen
van Hoogleeraar David en met het oog op de
samenstelling van een Algemeen Vlaamsch Idioticon (2), eenen wedstrijd uitschreef (1859), bracht

(1) Conscience, David, de Corswarem, L. Jottrand, Mertens, Rens, Snellaert, Stroobant, van der Voort.
(2) « Of Verzameling van woorden en zegswijzen in Belgie
gebruikelijk en in de bestaandeWoordenboeken niet te vinden ».
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Stallaert de brokken en stukken bijeen, die hij
van zijn met Delecourt ontworpen Brabantsch
Idioticon had kunnen overhouden. Hij volledigde
en overwerkte ze. Jan van Beers, die weldra tot
leeraar van Nederlandsche taal aan het Koninklijk
Athenaeum te Antwerpen zou benoemd worden,
zond hem uit Lier, bijdragen over het Antwerpsch
taaleigen met vele andere woorden, die hij uit den
mond zijner normalisten had aangeteekend. De
eerste prijs werd Stallaert en zijnen a mbtgenoot
toegekend (12 van Bloeimaand 1861) (r). Er waren
zestien mededingers.
Alhoewel hij met de wijze, waarop het Idioticon
bewerkt werd, niet altijd instemde, — naar zijne
meening, was het nuttig en noodig het gehalte
van het van links en rechts toegezonden good
scherper te toetsen; ook de beteekenis en het
vroeger meer verspreid gebruik van zeer vele uitdrukkingen door aanhalingen uit oude schriften
toe te lichten, — verrijkte hij nog het Idioticon,
na den wedstrijd, met tal van gretig aangenomen bouwstoffen en aarzelde niet, in weekblad
en tijdschrift, op te treden als een der warmste
verdedigers van pastor Schuermans even verdienstelijken als lastigen arbeid. Zijn hooggeschatte vriend
betuigde hem meermaals erkentelijkheid. Toen

(I) Pastor C. Duvillers, te Woubrechtegem, behaalde den
tweeden prijs. — Sevri, Jespers, Lefebvre, Rutten en Schuermans eervolle meldingen.
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Matthijs de Vries, na de verschijning van de derde
aflevering, een zeer vleiend en aanmoedigend woord
richtte tot Schuermans, zond deze er onmiddellijk
afschrift van naar Stallaert en van Beers, die al
de drukproeven van het Idioticon (1865-187o) heeft
nagelezen.
« Met het grootste genoegen, » — schreef de
Leidsche Hoogleeraar, — « heb ik achtereenvolgens
« de drie aflevefingen ontvangen en telkens veel
e belangrijks in uwe schoone verzameling gevonu den. Ook bij het Woordenboek maken wij er
0 dankbaar gebruik van, al kunnen wij ook de
4 meeste woorden niet opnemen in zoo verre zij
a provincialismen zijn en dus niet tot het kader
a van ons Woordenboek behooren. evenmin als
u de provincialismen van Groningen en Overijsel.
u Ik hoop van herte dat gij den zwaren arbeid,
O onder Gods zegen, gelukkig zult mogen volbrenff gen. De aanmerkingen van hen, die, der zake
u onkundig, een Vlaamsch woordenschat « onbe4 duidend » achten, zullen u, hoop ik, niet onto moedigen. De tijd zal hen hunne dwaling doers
if inzien en uwe edele pogingen iii 't ware licht
.« stellen.... Maar daar moet men zich overheen
O zetten in de vaste overtuiging, dat men door
« ijver voor de vaderlandsche taal een heiligen plicht
a vervult, en daardoor « Godsdienst, Taal en Vadera land » gelijkelijk in eere houdt. Ik raad u dan
a ook ten sterkste aan met moed voort te streven,
A en het aantal woorden liever nog te vermeer-
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a deren dan te verminderen. Juist die zoogenaamde
« straatwoorden, als door het yolk geschapen, zijn
o dikwijls uit een taalkundig opzicht hoogst
a belangrijk... »
Inderdaad, wat destijds als « achteruitkruiperij )
werd uitgekreten, wordt thans als « edele poging w
vereerd, al hebben sommigen ze al te ver willen
drijven. Om onzinnig taalparticularisme was het
Schuermans en de meeste zijner medewerkers niet
te doen ; van Beers, Dautzenberg, Dr. Bormans,
Dr. Franquinet, Spanoghe, Dr. Delgeur, Jan van
Droogenbroeck, S. Daems, Fr. de Potter, Rutten,
Albr. Fredericq enz. allerminst en ook zeker Stallaert niet, die, met de studie van het yolks- en
gewestwoord, nooit iets anders beoogd heeft dan
het louteren en verrijken van de gemeenschappelijke
Moedertaal van Zuid en Noord.
Eene der redenen, waarom de Vries den
zedigen man lief heeft gehad, is dezes, niet genoegzaam bekend, ijveren voor de « eenheid in spelling ».
Verzoekschriften werden door hem opgesteld en
door Vlaamsche maatschappijen ingezonden. Hij
verzamelde alles wat onzen beruchten « spellingoorlog » uitmaakt en liet veel daarvan, met ophelderende nota's, aan zijne Noordnederlandsche vrienden geworden. Met Jan van Beers, vervaardigde
hij een historisch overzicht der zaak, dat eindigde
met 's Konings, in 185o te Gent uitgesproken
woorden : l' tlement ilamand est un des plus
puissants leviers de la nationalitd beige, et sous
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d'être encouragee. Het werd door Desideer Delcroix,
die eindelijk, doch niet zonder moeite, het pleit
zou winnen, volledigd. Hendrik Conscience overhandigde het stuk aan zijnen vriend den heer
Alf. Vandenpeerenboom, destijds Minister van Binnenlandsche Zaken.
Bij Koninklijk besluit van den 25 Januari 1864.
werd Stallaert (i) tot lid benoemd van de Commissie, welke « zal gelast worden om de waarde
te onderzoeken van de wijzigingen, die toegebracht
« zijn aan het stelsel, dat aangenomen is voor de
u Vlaamsche spelling, en de geschiktste middelen
« op te zoeken om tot de eenheid te geraken. »
Over het tot stand komen dier Commissie en
hare werkzaamheden (i i Februari — 23 Maart 1864),
is veel te zeggen ; doch, daar Stallaert het grootste
en beste aandeel in de behaalde overwinning aan
den Secretaris toekende, meen ik dat die overwaard
te beschrijven bladzijden, — voorwaar, een schoon
en boeiend hoofdstuk voor de geschiedenis van
onzen, bij lange na, nog niet volstreden taalstrijd ! —
beter passen zouden in het levensbericht van den
zeer verdienstelijken Vlaming Delcroix.
Geestdriftig als hij altijd was, wanneer het
4(

(i) Met Conscience, Dautzenberg, David, Heremans, van
Beers. De oud-minister de Decker bedankte voor het lidmaatschap en werd vervangen door Rens. — Voorzitter :
David; ondervoorzitter : Rens; secretaris : Delcroix.

— I34-gold de Nederlandsche taal en het eene Nederlandsche yolk, verkeerde Stallaert in den gelukkigen waan, dat met « de eenheid in spelling D
niet oneindig veel, maar, voor de toekomst, alles
gewonnen was.
De wijsneuzigheid van onbevoegden, de kortzichtigheid van bevooroordeelden, de vijandige
gezindheid van degenen, wier doel of taak het was
en gebleven is de opstanding van het Vlaamsche
yolk te beletten, kortten maar al te dikwijls de
vleugels zijner levendige verbeelding. Te Brussel
hoorde hij door gezaghebbende wetgevers, in Kamer
en Senaat, verkondigen « Vlaamsch is geen Nederlandsch! » Dat pijnigde hem. Tegen het driest of
razend schelden van de Belgisch-Fransche dagbladschrijvers op het gemeen a patois der Vlamingen,
die het Nederlandsch niet kunnen lezen of begrijpen », zond hij, evenals zijn vriend Dodd, stapels
terechtwijzende brief kaarten en brieven aan de
Heeren Opstellers van die en dergelijke hatelijkheden. Het verwonderde en bedroefde hem telkens,
als hij zag dat daaraan geen gevolg werd gegeven !...
De goede, eerlijke man, die eens, te goeder ure,
voor het postje van « redacteur » had bedankt,
kon zich niet inbeelden dat er in Belgie lieden
worden aangetroffen, die, met het vernederen van
's Vlamings eigen taal in 's Vlamings eigen oog,
hun dagelijksch brood verdienen. Maar dat hij soms
hooren moest, uit den mond van Noorderbroeders :
a Vlaamsch is slecht Nederlandsch ! » of Bingen
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van Delcroix in eene stad over den Moerdijk :
a vertaald uit het Vlaamsch ! » dat was hem telkens
een steek door het hart. Belgisch-Fransche dagbladen verwijderde hij, het eene voor, het andere
na, uit zijnen Vlaamschen huiselijken kring en er
is, ook voor hem, een tijd geweest, dat hij Hoogduitsche tijdschriften en uitgaven verkoos en aanbevool boven Noordnederlandsche. Uit wrok ? —
Neen ; daarvoor was hij te zachtzinnig en te edel.
Hij wilde zijne reine gedachte : « eenheid in spelling, eenheid in taal, Nederland's eenheid 1 » niet
langer zien bezoedelen door baatzucht of onkunde,
domheid of vooroordeel.
Zijn gemoedstoestand was mij bekend. Werd
over de Vlaamsche Beweging een goed woord in het
Noorden gesproken; een onzer schrijvers er naar
verdienste gewaardeerd ; dan verhaastte ik mij hem
het blad of tijdschrift over te maken. Ik wist dat
die lezing hem deugd deed. Toen hij ziek was,
doodziek, las ik hem voor
« .... De eenheid in spelling met het Noorden
« nerd aangenomen, en tegen het voortdringende
a Fransch een strijd begonnen, waarin de moedige
a Vlarningen reeds verscheidene overwinningen
a behaalden ; aan het Fransch werd, althans in de
a Vlaamsche gewesten, paal en perk gesteld. Doch
u het spreekt van zelf, dat men niet onmiddellijk
u geheel en al juist de taal van het Noorden kon
schrijven ; de band met het Nederlandsch was
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te lang verbroken geweest. Maar wat
zijn eenige gallicismen in vergelijking met het
groote feit, dat in het Zuiden Nederlandsch proza
4 en poezie bloeien ; dat eene nieuwe letterkundige
beweging in Vlaanderen is begonnen; dat de
u verbroedering met het Noorden, naar het feit
laat aanzien, duurzaam zal zijn en gezegende
• vruchten dragen, en dat tegen het Fransch een
« sterke voormuur is opgericht : het gebied van
o het Nederlandsch is aldaar beveiligd en tegen
« verdere verliezen gevrijwaard. » (I)
Die hartelijke broedergroet verkwikte den lijder.

cc

1862 behoort mede tot de gelukkigste jaren,
die Stallaert beleefd heeft; hij huwde de zuster van
zijnen vriend, den geleerden beer Lodewijk-Willem
Galesloot, hoofd eener afdeeling van 's Rijks Archief.
(De Galesloots zijn van Nederlandsche afkomst
en verwant met de adellijke familie van Reynegom
de Buzet.) Elizabeth Galesloot, evenals Stallaert
geboren in het jaar 182o, was eene zeer beschaafde
vrouw, wier gevoelens en neigingen overeenstemden
met die van Karen echtgenoot en wier zachtmoedigheid de vreedzaamheid van den huiselijken man
evenaarde.

(I) De Geschiedenis der Nederlandsche Taal, in hoofdtrekken geschetst door J. VERDAM, hoogleeraar te Amsterdam.
Leeuwarden, H. Suringar, i8go, blz. 67-68.
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Vier maanden na zijn huwelijk, werd de
Leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, door den
Minister van Oorlog belast met het geven van de
lessen in de Nederlandsche taal aan de leerlingen
van de Militaire school. Zoodat in Stallaert's leven,
1862-1863 mag beschouwd worden als het zusterjaar van het zonnige 18 48-1849 ; des te meer daaf
het ook 's mans trouwe liefde voor het « archief »
bijzonder in het-licht stelde. Wel had hij de Burgerlijke Godshuizen verlaten; maar geen vaarwel gezegd
,en hieraan hebben wij o. a. zijne Geleegsnamen
in Brabant te danken (I). Voor den jaarlijkschen
vvedstrijd onder 's Rijks gestichten van middelbaar
onderwijs, als afgevaardigde naar Diest gezonden
(1863), bezocht hij er het stadhuis; ontdekte onder
allerlei rommel een oude kist en in deze de oude
keuren der gemeente!... Zonder dralen stelde hij
het gemeentebestuur met die gelukkige vondst in
kennis en bood hem aan, het archief der stad in
orde te brengeri.
Aan dien arbeid heeft hij gedurende tzvaalf
jaren, zijne verlofmaanden besteed en daarvoor
ontvangen de som van... 1975 frank, ongeveer
165 fr. 's jaars !
Toen in 1888, een Staatsambtenaar Stallaert
zijne verbazing uitdrukte, en wel in een ambtelijk

(1) Zie Lettervruchten van het « Taal- en Letterlievend
,Genootschap Met Tijd en Vlijt. » Loven, Van Linthout,
1863, in 8°, 42 blz.
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schrijven, over de geringheid dier som in verge=
lijking met den volbrachten arbeid, antwoordde de
zedige man :
« ...Ce qui me porta a faire cette proposition
fut, a part l'amour des archives ou l'interet que
0 m'inspira le precieux depot méme, l'idee que la
u ville de Diest etait le lieu natal de ma mere. Ce
a ne fut donc pas par l'espoir d'une remuneration
« souriante que je me chargeai de ce travail : je
savais d'ailleurs que les ressources de la cite
a etaient tres restreintes et qu'il s'agissait d'une
0 depense que le vulgaire taxerait de a depense
a de luxe ». La ville m'alloua mes frais de route
a et de sejour et le chiffre de Ir. 1975 devant avoir
4 ete recu dans l'espace de 1 2 ans, dolt etre exact,
g etant, sans doute, puise dans les comptes. — Je
a ne me crois pas en droit de rien reclamer de
O plus a la ville de Diest... »
Dank aan Stallaert, verkreeg 's Rijks archief
de dubbels van de rekeningen dier stad (van de
XVI e tot op het einde der XVIII e eeuw). Hij zegt
het uitdrukkelijk in voormelden brief ; maar voegt
er eenigszins droefgeestig, doch weeral vergoelijkend
bij : « ...et personne n'a song a m'en remercier,
le Ministere ne l'ayant ja mais su ».
Dat Stallaert voor 's Rijks Archief, « l'Inventaire des registres aux chartes de la Chambre des Comptes de Brabant » begonnen en
daarvan een groot deel opgemaakt heeft, is even
weinig bekend.
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Bij Koninklijk besluit van den 31 December
1864, tot lid benoemd van den Keurraad « b2last
met de toewijzing van den vijfjaarlijkschen prijs
van Nederlandsche letterkunde voor het tijdvak
1859-1864 », werd hij door zijne Medeleden tot
Secretaris en verslaggever verkozen(i). Hij leverde
een sierlijk geschreven en zaakrijk verslag ; doch
het ging met hem zooals met alle vroegere en
latere verslaggevers : de rechtschapen man werd
door sommige ontevredenen als partijdig en waanwijs uitgekreten ! Dit berokkende hem veel hartzeer.
Naderhand heeft hij voor dergelijke eerepostjes bedankt, zonder daarom in het minst de instelling
dier wedstrijden of to keuren : het was hem bewust
dat de Noordnederlandsche machtspreuk : “ kunst
is gees regeeringszaak ! » in 't Zuiden nog niet
gelden kan. Wat men bier noemt « officieele aanmoediging », had voor hem Beene andere beteekenis dan « officieele erkenning van 's Vlamings
taal en streven ».
In 1866 gaf hij uit : De Neef als Oom, blijspel in drie bedrijven van Schiller (2) en liet daarna
verschijnen de reeds vermelde Dichterlyke Nalatenschap van Jan-Frans Stallaert.
En nu trof hem, na vele onheilspellende voor-

(i) Aan Mev. Courtmans werd met 6 stemmen tegen 1
de prijs van 5000 fr. toegewezen, voor haar werk Het Geschenk van den Jager.
(2) Gent, Annoot-Braeckman, in-16 0 , 64 biz.
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teekenen, de zware ziekte tegen welke hij vijf
en twintig jaren lang worstelen zou. Aan 't dokteren en meesteren kwam geen einde, tot dat
zijne gade, uit den mond van een befaamden en
bevrienden geneesheer het oordeel vernam : « tegen
« 's mans borstkwaal is er niets bestand dan rust.
« Geen lessen meer; geen boeken meer; een plan« tenleven is alles wat ik hem gun ; het leeraar« schap is zijn dood ! n
In 187o-'73 werkte Stallaert met Frans de Cort
en Jan Ferguut, den puntigen schrijver van het
Boeck der Histories, toch ijverig mede aan het
zeer Vlaamschgezind weekblad De Zweep, waarmede destiids bloedige striemen gekletst werden op
den rug der franskijons.
Met den winter van 1873 slopen wederom bezorgdheid en kommer in het anderszins zoo vredig
huis van den leeraar. Deze gaf eindelijk toe aan
de bede van vrouw en kinderen, vroeg en bekwam
eervol ontslag en werd, eenigen tijd nadien, op
pensioen gesteld.

+
Had de welmeenende V.-H. Delecourt zich vergist in Stallaert's neiging voor het onderwijs ? de
gelukkige archivaris zich laten begoochelen door de
al to rooskleurige vooruitzichten van den vlaamschgezinden ijveraar ! — Wie zal het loochenen ? —
en toch is en blijft het waarheid « dat hij twintig
« jaren lang zijne zending trouw en met iever
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« heeft vervuld, strooiende zaden van burgerdeugd
u en vaderlandsliefde in het hart der jeugd, tegen
« vooroordeelen in, eerbied wekkend voor 's lands
« verongelijkte taal (I) a. Maar hij was te zacht
en te goed. Daar hij veel geleden had, was hij toegevensgezind tot zwakheid toe. De kruisbrave meester
kon het over zijn hart niet krijgen de roede te
zwaaien. Hij wilde overreden , niet tuchtigen. En,
gebeurde het soms dat de kleine en groote kinderen
zijn Job's geduld op eene al te zware proef stelden,
dan vond hij in zijne omgeving, — bestuur en
leeraarskorps waren bijna geheel en al samengesteld
uit Walen of verbasterde Viamingen, — den steun
niet waarop hij recht had. Op lessen in het Nederla ndsch kwam het er destijds zoo nauw niet aan,
zelfs niet voor ouders en leerlingen. Waarom zouden
de Brusselsche burgerjongens eene taal hebben aangeleerd, welke zij te huis niet eens mochten spreken
ten einde hun accent francais niet te bederven ?
— Dat patois van 't gepeupel paste immers niet
in deftigen kring. Men kon ambtenaar worden en
tot de hoogste waardigheid opklimmen, advocaat
worden en rechter, officier en ingenieur, lagere onderwijzer of hoogleeraar, wetgever, jaminister, zonder de
taal van de groote meerderheid van 't Belgische
y olk machtig te zijn !

(1) Zie mijne redevoering, namens de Koninklijke Vlaamsche Academie, uitgesproken bij het graf van K. Stallaert.
Verslagen en Mededeelingen der K. VI. Ac., jaargang 1894.
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Tegen dien onzaligen toestand en die domme
vooroordeelen worstelde de zachtzinnigste der menschen, zonder geweld, zonder haat, alleen met de
kracht zijner onuitputtelijke goedheid : hij verrichtte
wonderen; want zijn hart was bij zijne taak. En,
met zijn hart, schonk hij zijne gezondheid...
Dit hebben vele kwajongens van vroeger, eens
dat zij tot mannen waren opgewassen, nooit vergeten : als rustend leeraar, ontving hij menigmaal
van oud-leerlingen vvelsprekende bewijzen van achting en vereering. En toen zijne doodsklok klepte,
stonden er hoofd-officieren, ambtenaars, hoogleeraars, advocaten en rechters, van heinde en ver
opgekomen, rond zijn graf.

In het kleine, schilderachtig gelegen Everberg
heeft hij zijn nieuw huis gebouwd, middenin een
tuin vol fruitboomen en bloemen. Daar zal hij
vreedzame jaren slijten ; de liefde zijner dorpsgenooten verwerven, zetelen in het armbestuur, in
kerke- en gemeenteraad ; het schepen- en burgemeesterschap weigeren, omdat hij, naar hij beweerde,
niet ingewijd was in de landhuishoudkunde ; ook
omdat zoo'n waardigheid een beetje tea politiek a
was en hij een afschrik had van a staats- of dorpspolitiek. , Wel wil hij voorzitter worden van de
dorpsfanfaren, misschien om den schoonen naam,
dien ze voert : De Eendracht!

—
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's Winters kwam de borstkwaal; maar de lijder
-stelde vertrouvven in het wijze woord zijns dichters :
So heilsam wirken Mtisigung and Ordnung...

en dat bracht borstbalsem. Met de lente herleefde
hij telkens. Hij was naar het eenzame Everberg
getrokken met het vast voornemen « niets meer
to doen. » Doch was dit mogelijk voor iemand,
clie zeggen mocht :
In grunes Korn hab' ich mein Haus gebaut,

en oude, half vermufte papieren ontdekte in een
vergeten hoek der pastorii? Hij zou ze schikken,
eventjes uit tijdverdrijf; en uitpluizen, en .sommige
zoo merkwaardig vinden dat hij geen rust noch
duur meer had vooraleer ze veilig geborgen zaten
in 's Rijks archief.
Weldra stapte hij wekelijks eenmaal, weldra
twee-, drie-, viermaal in de postkoets voor Kortenberg en stoomde van daar naar Brussel, Diest,
Loven enz... — Archief en arbeid, licht en lucht,
werden zijne geneesheeren ! En zoo heeft de moedige
man, na zijne ontslagneming, in stilte meer werk
voortgebracht dan tijdens de twintig jaren gedurende
welke hij zich als leeraar afbeulde.
Voor het onderwijs schreef hij Petit traite de
lexicologie germanique (Kleine Germaansche woordenleer) (I). Door de Maatschappij der Vlaamsche

(1) Gent, Hoste, 1882.
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Bibliophilen, die hem den 21 November 1884 met
algemeene stemmen tot lid benoemde, werd uitgegeven zijn Keurboek der stad Diest (I), dat hij « in
de hedendaagsche taal overbracht a en liet verschijnen te Diest (2). Verder leverde hij bijdragen : in
Le Mouvement flamand, een weekblad door zijnen
oud-leerling Julius Hoste gesticht en dat maar enkele
nummers beleefde ; in Flandria (Brussel), o. a.
Maria van Brabant; ook Het eerste Dietsche Charter in Brabant, een gewijzigd en volledigd opstel,
dat reeds vroeger het licht had gezien ; in het
Nederlandsch Museum (Gent, 1879, 188o). Den
14n Jaargang van De Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle verrijkte hij met een merkwaardig Zuidnederlandsch klu,:htspel uit het midden der XVI e eeuw :
Een Esbatament van de Bervoete Bruers, van ses
personagyen (3), door hem opgedolven uit Cartulaires et manuscrits (4) (Algemeen Rijksarchief). In 188&
vvijdde hij eene Herinnering aan Vader Arndt, den
Duitschan zanger (5). Veel tijd en kracht besteedde
Stallaert aan de Fransche vertaling van onze oude
Vlaamsche wetten of keuren, voor rekening van

(I) Gent, Hoste, 1885.
(2) Diest, Havermans, 1885.
(3) Ghespelt te Brussel van de Coerebloemme, anno 1559.,
— I.,
(4) Pieces du seiTieme siecle, T.
.., f.0 127, no 182.
(5) Naar het mij toeschijnt, kende Stallaert het werk van
Arndt niet : Belgien and was daran haengt (1834), waarin
de dichter van Des Deutschen Vaterland aan onzen koning
Leopold I den raad gaf ons « nach Kraeften Tu germanisiren! »

-
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de Commission Royale pour la publication des
anciennes lois et ordonnances de la Belgique, een
zeer lastig en ondankbaar werk.
Pas na de stichting der Koninklijke Vlaamsche
Academie werd hij door Naar, den 15 December 1886,
tot werkend lid verkozen en al dadelijk vereerd met
het lidmaatschap der « Bestendige Commissie tot
bevordering van de studie der oudgermaansche en
middelnederlandsche taal en der gewestspraken ».
Aan de werkzaamheden dier afdeeling zal zijn
naam verbonden blijven : zij begon hare uitgaven
met De Zevenste Bliscap van Maria, Mysteriespel
der XVe eeuw (I), de Woordenlijst voor de Zevenste
Bliscap van Maria (2) en Van de vij Vroeden van
binnen Rome (3).
Zijn geleerd opstel : Vervalsching der geschiedenis van ons Volksleven door niet genoegTame
kennis der taal, werd opgenomen in de Verslagen
en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie (1889). Voor deze bestemde hij nog eene uitgebreide verhandeling over Des Roches. Zij is,
ongelukkig genoeg, onvoltooid gebleven.

+
Doch al die arbeid, hoe verdienstelijk ook,
ie

(1) 1887. — xxxii-116 blz. — Uitgegeven door K. Stallaert.
(2) 1888. — 141 blz. — Opgemaakt door K. Stallaert.
(3) 1889. -- xx-182 bl. -- Bezorgd door K. Stallaert
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wordt in de schaduw gesteld door Stallaert's Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden
en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabant-.
sche en Limburgsche oorkonden.
Dit is zijn standaardwerk, dat de algemeene
bewondering afdwingt.
« Wij staan verbaasd », — schreef profr J. Vercouillie (I), — « over de werkdadigheid, de belezen« heid en de kennis, die van noode waren om dit
« Glossarium tot stand te brengen, want wij krijgen
4 bier de vrucht te genieten van een geheel leven
o gewetensvollen en onverpoosden arbeid.
« Al dengenen die uit plicht of lust zich
« bezighouden met onze middeleeuwsche taal, onze
« middeleeuwsche geschiedenis, ons middeleeuwsch
o recht, zal het boek een raadgever worden : het
a welverdiende loon voor den schrijver van het Uitleg« kundig Woordenboek van het huiselijk en maat« schappelijk Leven onTer Voorouders ».
Met onvermoeide vlijt, taaie volharding en
onverzwakte wilskracht heeft de geleerde werker de
oudste oorspronkelijke, meestendeels onuitgegevene
bezegelde oorkonden, Welke hij in Zuid-Nederland
heeft mogen ontdekken, geraadpleegd : handvesten,
plakkaten en voorgeboden, keuren en breuken van
steden en dorpen, « caerten » van ambachtsgilden
en rederijkers, rechten en costumen, testamenten en

(I) Nederlandsch Museum, 18 deel,

3e

en

4e

aflev.. 1888.
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inventarissen, verbintenissen of contracten aangegaan
voor schepenen en notarissen door leenmannen
en laten, rekeningen, tarieven, processtukken, vonnissen, kronijken, legenden, ascetische schriften enz.,
alles, zelfs in historisch opzicht het geringste, als
het maar eenige dialectische eigenaardigheid bevatte
of woorden, die den algemeenen schat der Nederlandsche taal konden verrijken.
u In vereering en hoogachting » droeg Stallaert
zijn werk op « aan M. de Vries, den grondlegger van
de eenheid der Nederlandsche taal in Noord en
Zuid, den man, aan wiens vriendschap ook de schrijver zooveel is verplicht ».
Reeds de allereerste afleveringen maakten opgang.
Zij verwierven den lof van de bevoegdste mannen
uit het Noorden.
« ...De Leidsche Maatschappij van Nederlandu sche Letterkunde steunt te recht deze uitgave »,
— schreef profr J. H. Gallee (I) — « een werk, dat
o zoowel hier te lande als buiten onze grenzen
e niet minder gewaardeerd zal worden, dan het
u woordenboek van Verdam dit nu reeds is. Beide
e (Verdam en Stallaert) betrachten zij de gulden
u leus : Stick to facts. ten in streven, een doel
a beoogend, verschillen deze beide woordenboeken
u toch in sommige opzichten, men kan zeggen
u vullen zij elkaar aan, zoodat men het eene voor
u de studie evenzeer noodig heeft als het andere...
(1) Tijdspiegel, 1888.
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« Jaren lang heeft Stallaert... in het zuidelijk
a gedeelte der Nederlanden verzameld. Een werku zaam leven ligt reeds achter hem ; thans is hij
u ertoe overgegaan, de vruchten van zijn onderzoek
u mede te deelen, en zeker wenschen velen met
a mij, dat de bij zijn onderzoek vergrijsde taalvoru scher de voldoening moge smaken, zijn werk van
a jaren voltooid te zien ».
Helaas 1 dat geluk mocht hij niet smaken...

*
Aan waardeering heeft het Stallaert, den man
der deugd, des vredes en der taalwetenschap, in
zijne laatste levensjaren niet ontbroken.
In November 1892 werd hij, bij algemeenheid
van stemmen, tot onderbestuurder der Koninklijke
Vlaamsche Academie verkozen. Hij was toen ziek
de gure winter had den borstlijder uit zijn geliefd
Everberg verdreven en eene schuilplaats doen zoeken
in zijn oud huis te Schaarbeek. Hij lies mij ontbieden en overhandigde mij de pleisteren beeltenis
van Delecourt. Wij togen naar Gent. Hij wilde
zijnen vrii2nden woorden van dank toespreken en
tevens, voor het laatst wellicht! — zijnen onvergetelijken « weldoener » herdenken, aan wien, naar
hij beweerde, een groot aandeel in de hem gegunde
onderscheiding toekwam.
« Een tijd zal komen » — aldus sprak hij met
zwakke stem tot de vergadering, — « wanneer de
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a huidige bewaarder van dit gedenkteeken het aan
a anderen moet overlaten. Ik heb gedacht, Mijna heeren, dat de beeltenis van Delecourt en zijn
« gedenkpenning onder geene beter bewaarnis konden
a geplaatst worden dan onder deze der Koninklijke
a Vlaamsche Academie, aan wie ik besloten heb
a die te schenken, in de overtuiging dat zij in eene
a onzer zalen een plaatsje zal willen verleenen aan
a het afbeeldsel van onzen Waalschen landgenoot,
a die zich door zijn edel karakter, zijne liefde voor
onzen stam en de Nederduitsche taal, ja in haren
a wijdsten omvang, en door menigvuldige hoogstverdienstelijke schriften den maar al te vaak miss bruikten bijnaam van br o e der overwaardig maakte;
a die eene hemelvreugde zou gesmaakt hebben hadde
a hij het oprichten eener Vlaamsche Academie mogen
beleven, en die bier voorzeker met onderscheiding
a aan de zijde van de besten onzer zou gezeteld
o hebben. Daar dit geluk hem niet beschoren was,
o heb ik het wenschelijk gemeend dat ten minste
u zijn afbeeldsel in ons midden beruste en bewaard
u blijve, opdat zijne gelaatstrekken ons steeds den
braven Waalschen broeder, zijne genegenheid voor
a onze taal en letterkunde, en zijne geleerde, karaka teristieke schriften herinneren zouden. »
Stallaert's oogen werden vochtig. Hij besloot
zijne toespraak met eenen hartroerenden snik.
In November 1893 werd hij tot Bestuurder voor
het academisch jaar 1894 uitgeroepen.
Dit was de laatste vreugde, en de plechtige
4(

4(

4(
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belofte dat de uitgave van zijn Glossarium niet
zou onderblijven, de laatste troost van den goede,
wiens leven ik zoo getrouw mogelijk, naar 's mans
geaardheid, heb getracht to schetsen ; — van den
Vlaming, die zijne beste gaven heeft gewijd aan
Vaderland en Moedertaal, en wiens nagedachtenis
ons yolk in eere zal houden. Zoodat ik deze bladzijden bezegelen mag met een vers uit het Laienbrevier :
Die edlen Todten leben immer !

Brussel, 1 Mei 1895.

-151-Lijst der voornaamste geschriften
van Karel-Frans Stallaert

kvoor Tooverre Tij in druk Tijn verschenen).

185o. — Verhandeling over den staet der kunsten en wetenschappen in Belgie onder Philips den Goede. —
Bekroond door de Maatschappij « Yver en Broedermin » to Brugge. De Moor, in-8°.
1851. — Het Arabisch Poeder, blijspel in een bedrijf van
Holberg, onmiddellijk uit het Deensch vertaald.
id.
id.
— De Politische Tinnegieter,
»
1852. — De dertiende November. Dramatische zielenschets
in drie bedrijven van Karel Gutzkow. Brussel, Mucquardt,
in-16°.
1854. — Memoire sur l'instruction publique en Belgique
au moyen-age. Ouvrage couronne par l'Academie royale,
le 8 mai 185o. Brussel, Hayez, in-40.
— Tweede uitgave van dat bekroond werk. Brussel,
»
Kiesling en C o , in-8°.
» — Leesoefeningen voor de Jeugd. Gent, Hoste. -12 uitgaven van 1854 tot 1882.
1855. — Cours de langue flamande, i re partie. — 11 uitgaven van i855 tot 1884.
»
— Cours de langue flamande, 2e partie. — 5 uitgaven
van 1855 tot 1877.
1857. — Keurdichten uit de XVI e eeuw. Jonker van der
boot, met een bericht over zyn Leven en zyne werken, alsmede een glossal ium der bijzonderste woorden,
uitdrukkingen en taelvormen. Gent, I.-S. van Doosselaere, in -12°.
1859. — Beschryf van de Betooging en het Banket van
den 25 en April 1859, ter eere der Vlaemsche Taelcommissie. Brussel, Korn. Verbruggen, in-8°.
— Geschiedenis van hertog Jan den Eerste van Brabant.
»
Gent, I.-S. van Doosselaere, in-80.
1863. — Geleegsnamen in Braband. (Overgedrukt uit de
Letterp ruchten van het Taal- en Letterlievend genoot-
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Linthout, in-8°.
1865. — Verslag van de jury, gelast tnet de toewijzing van
den vijfjaarlijkschen prijs der Vlaamsche letterkunde,
voor het tijdvak 186o tot 1864. Brussel, Deltombe,
in-8°.
1866. — De Neef als Oom. Blijspel in drie bedrijven van
Schiller. Gent, Annoot-Braeckman, in-16°.
1868. — Dichterlijke nalatenschap van Jan-Frans Stallaert.
Merchten, in-8°.
1882. — Petit Traite de lexicologie germanique (Kleine Germaansche woordenleer). Gent, Hoste.
1885. — Het Keurboek der stad Diest. (Uitgave van de
Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen, 4e reeks,
nr 4.) Gent, Hoste, in-8°.
1886. — Hetzelfde werk, overgebracht in de hedendaagsche
taal. Diest, Havermans, in-8°.
1885. — Jan-Baptista Houwaert, beschouwd als dichter en
als staatsburger. (Overgedrukt uit het Nederlandsch
Museum.) Gent, Hoste, in-8°.
1886-1892. — Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen, uit Vlaamsche,
Brabantsche en Limburgsche oorkonden. Leiden, E.-J.
Brill, in-gr.-8°, 1886-1892, elf afleveringen. (Letters ANoo.)
1888. — Vervalsching der geschiedenis van ons Volksleven
door niet genoegzame kennis der taal. (Uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie, jaargang 1889.)
» — Maria van Braband. (Overgedrukt uit Flandria.)
Brussel, D. van Doorslaer-Verbeken.
» — Herinnering aan en van E.-M. Arndt. (1858 . 1859) Gent,
A. Suffer.
1891. — De Koninklijke Vlaamsche * Academie en de Academie royale de Belgique. Verslag door den heer
K. Stallaert. (Uit de Verslagen en Mededeelingen
der Kon. Vl. Academie, jaargang 1891.)
»
— De Bervoete Bruers, een Zuidnederlandsch kluchtspel uit het midden der XVI e eeuw. (Overgedrukt uit
de Nederlandsc rie Dicht- en Kunsthalle.) Antwerpen,
L. de la Montagne.
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Bijdragen
1844. — In Het Vaderland : de Wraekgodin of loon naer
werken. Naar het Deensch van Oehlenschlaeger.
18451 — De Broederhand : Maria Penella, novelle naar
het Hoogduitsch van L. von Plonnies ;
1850. — De Vrede ;
1851. — De Vlaemsche Beweging ;
1851-1852. — De Vlaemsche Stem ;
1852. — Handelingen van het 3de Nederlandsch Taal- en
Letterkundig Congres... « Over Volkstael in spraek
en schrift, met betrekking tot het ontworpen Algemeen Nederlandsch Woordenboek ));
1853. — Het Taelverbond, o. a. : Lijst van Nederduitsche werkwoorden, die oudtijds met den genitief
verbonden waren. — 1854. Legende van Sint-Joris,
fragment uit de XIV e eeuw;
1855. — Vlaenzsclz-Belgién;
1856. — De Klauwaert, o. a. over Jan des Roches ;
— Hendrik van Veldeke ; — Daniel van Oesbroeck ;
— yap,' Pire, de stichter der Lancastersche leerwijze
in Belgie; — De Boekerij der abtdij to Roodkloosterbij-Brussel, in de XIVe eeuw ; — De Geschiedenis
van eene Moeder, naar het Deensch van Andersen;
— Het Brussels Mbeselken ;
1856. — Het Leesmuseum : Het eerste Dietsche charter
in Braband. — Jonker Jan van der Noot. — De
boekweit, naar het Deensch van H.-C. Andersen. —
1857. Maria van Braband in Frankrijk. — Elizabeth
van Spaelbeke. — Abt Willem van Afflighern. —
1858. Hermann en Dorothea van Göthe. (Vertaling.)
1858-1859. — Het Vaderlandsch Museum : Twee Brabandsche oirkonden van het jeer 1277. — Taalkundige
vraag ;
1858-1864. — La Revue Trimestrielle : (t. 16) Van der Palm;
— (t. 42, 43, 441 Histoire politique et cornmunale
de la ville et seigneurie de Diest; — Jean-Baptiste
Houwaert, poete flamand du XVI e siècle (1533-1599);
1859. — Der Pangermane ;
1870-1873. — De Zweep ;
1880. — Nederlandsch Museum : De Merlijn van Jacob

- 154 van Maerlant. — 1886. Jan-Baptista Hounvert(reeds
vermeld).
Verder in De Eendracht, M'odana, Le Mouvement flamand,
Bulletins de la Commission royale d'Histoire, Revue de
Numismatique, Flandria, Volksalmanak voor Neder-,
landsche Katholieken, Dietsche Warande enz.

JAN-JOZEF HABETS
door

FR. DE POTTER.

Den 24 September 1893 begaf zich eene talrijke
schaar van geleerden en lieden van verschillige standen, in rouwstoet, naar de kerk van 0. L. Vrouw,
te Maastricht, waar, onder den plechtigen lijkdienst,
de eerw. beer P. Schmeitz, kapelaan aan de St.-Servaaskerk derzelfde stad, eene treffende lijkrede hield.
DAAr waren vereenigd niet alleen het puik der bewoners van Maastricht, maar vele personen uit de provincie en van buiten dezer grenzen, om het stoffelijk
overschot van een hooggeschat, dierbaar man eene
laatste hulde te bewijzen.
u Pastoor Habets » — 't is van hem, dat in deze
weinige bladzijden sprake is — genoot inderdaad in
geheel Limburg de algemeene achting, niet alleen
om de ongewone geleerdheid, welke men wist dat hii
bezat, maar sevens om zijne uitstekende gaven, zijne
onuitputtelijke goedheid, zijne nooit vermoeide
dienstvaardigheid voor eenieder, die bij historische
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of oudheidkundige studie, en anders nog, zijnen raad
of zijne hulp noodig had. Vandaar dat de dag des
verscheidens en die der teraardebestelling van den
vereerden priester een dag van diepen rouw was voor
velen, die voortaan zijn vriendelijken omgang, zijn
wijzen raad, zijne hulp zouden missen.
JAN-JOZEF HABETS werd geboren den 27 November 1829, te Oorsbeek, bij Sittard. Hij studeerde
de humaniora en wijsbegeerte te Rolduk, de godgeleerdheid in het Groot Seminarie te Roermond,
waar hij den 8 Maart 1856 de priesterlijke wijding
ontving. Achtereenvolgens oefende hij de bediening
uit van kapelaan te Hunsel, te Bunde en te Berg-teBlijt, werd in 1878 pastoor benoemd der parochie
van Wilre (Oud-Vroenhoven), en aanvaardde in 1881
het belangrijk ambt van Rijksarchivaris der provincie
Limburg.
Was HABETS, als priester, een toonbeeld
geweest van ijverige plichtsbetrachting, van onbaatzuchtigheid en zelfopoffering, als bewaarder der
oude Limburgsche oorkonden bewees hij der Wetenschap de gewichtigste diensten. « Bewaarder » is
eigenlijk het woord niet, hetwelk op HABETS mag,
of liever, zou moeten toegepast worden; zijn er, in de
archievenwereld, niet weinigen, die van het hun
toevertrouwde depot luttel meer kennen dan de titels
der meer of min goed gerangschikte registers en
papierbundels, niet zoo was de rijksarchivaris van
Limburg. Deze kende den inhoud van zijne rijke ver-
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zameling ; hij zelf, immers, had ze, voor een goed
gedeelte, wijd en zijd opgezocht, in orde gebracht,
bruikbaar gemaakt voor de Wetenschap en het
Bestuur, en alzoo den grond gelegd tot het opbouwen
van een duurzaam historisch monument voor zijn
geliefd Limburg.
Allen, die HABETS aan het werk hebben gezien,
erkennen dat zijn arbeid op dit gebied aanzienlijk is
geweest. Zelfs de grootste moeite spaarde hij zich
niet om bijeen te brengen wat verspreid of te zoek
was geraakt. Veel van hetgeen tijdens het Fransch
beheer door voormalige grondheeren, bij hunne
vlucht naar Duitschland, was in veiligheid gebracht,
veel van wat door de Fransche republiek naar verschillige plaatsen was vervoerd, werd door HABETS
opgespoord, weder vereenigd en geordend. « Hij
kende zoogoed de afstammelingen der oude archiefbezitters : bier een kleinzoon van een rentmeester,
ginds een leengriffier of een secretaris, een neef van
een der laatste capitularissen of kloosterlingen ; hier
wist hij nog archieven te liggen op een ouden kerktoren, raadhuis- of pastoriezolder ; daar in een
schoolgebouw of in een oud kasteel. Het was alsof
hij de geemigreerde geestelijken en heerlijkheidsbezitters, met hunne archieven vluchtend, tot in hun
laatste schuilhoeken over den Rijn, in Brabant of
elders gevolgd was. Behalve tal van Limburgsche
gemeenten, bezocht hij, om oude archieven terug
te bekomen of copieen, minstens een inventaris
er van in ons archief te kunnen neerleggen : Keulen,
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Aken, Dusseldorp, Essen, Parijs, Brussel, Hasselt,
Luik en Mechelen » (I ).
HABETS kende Limburg, in topographisch
opzicht, geheel en al. Tot het bekomen Bier wetendheid had hij onzeggelijke moeite gedaan. Op zijne
wandelingen en reistochtjes in het gewest kon geen
terp, geen spitse gevel ietwat hooger ,dan die eener
gewone boerenwoon, geen omwalde motte zijn zoekende blikken ontsnappen, en hij gunde zich geene
rust, als 't ware, voor dat hij en oorsprong en bestemming van 't opgemerkte was te weten gekomen,
hetzij door middel van geschreven oorkonden, hetzij
door 't verzamelen van volksoverleveringen. ZOO
gelukte het hem de steenen, de aarden wallen, eene
oude linde of eik te doen spreken van vroeger tijden,
van voormalige zeden en volksgebruiken. ZOO bleef
hij zelden of nooit het antwoord schuldig, op
welke vraag ook, betreffende zijn dierbaar gewest.
De kerkelijke, staatkundige en leenroerige indeeling van Limburg kende hij evengoed als de beste
van vroegeren tijd (2). In 't kort : als voorzitter
van het Limburgsch Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde was onze geleerde volkomen
op zijne plaats.
(i) A.-J. FLAMENT, Levensbericht van 7oannes-josephus
Habets, in de Levensberichten der afgestorven medeleden
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden.
(2) Zie zijne Geschiedenis van het bisdom Roermond. I.
—Deoudgrenscheidng erdopenMers n,Bergh,Her
.en Bemelen in de Publications... du Limbourg, IV. — Het

Voor de wetenschap stond de waardige man
dan ook onophoudelijk op de bres. Elke daad
van wandalisme werd door hem met verontwaardiging, soms vrij ruw, gewraakt en in het door hem
mede-bestuurde tijdschrift : Publications historiques
et archeologiques dans le duche du Limbourg, aan
den schandpaal gehecht, om 't even wie er zich
plichtig aan maakte. Van gemeld tijdschrift, waar
reeds 28 boekdeelen van verschenen waren toen
HABETS moest heengaan, zijn er weinige afleveringen, waar men niet eene bijdrage van hem aantreft.
Buiten dit, gaf HABETS nog, met A.J. FILAMENT,
de Maasgouw uit, gewijd aan Limburgsche oudheden, taal- en letterkunde, en van hetwelk hij den
vijftienden jaargang beleefde. Tal van geschiedkun,dige en literarische tijdschriften behelzen daarenboven zeer gewaardeerde bijdragen van zijne hand.
De stad Gent bezocht hij in December 1887 ter
gelegenheid der plechtige zitting van de Koninklijke
Vlaamsche Academie, welke hem, reeds bij hare eerste
benoemingen, den r6 November 1887, tot Buitenlandsch Eerelid had gekozen. 't Was een bezoek van
slechts twee dagen, maar toch was die tijd voor hem
voldoende om eenen meer dan vluchtigen blik to slaan
op de voornaamste oude gebouwen der stad. Den
krocht der St.-Baafskerk heette hij een monument

vrijdorp Neeritter... en aanteekening op Molenbeersel, Keel,
Poll en Panheel, id. IV. — De Loonsche leenen in Limburg,
enz., enz., id. VIII. -- De leenen van V alkenburg , id. XXI-XXII.
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van de hoogste archeologische en bouwkundigewaarde, maar hij kon met moeite zijne verontwaardiging bedwingen bij het zien van de onreinheid,
die er heerschte in dit soort van onderaardsch magazijn van buiten dienst gestelde voorwerpen. « Onbegrijpelijk is 't, » zegde hij mij, « een zoo belangwekkend monument als die overoude krocht in
zulken droeven staat te laten. Is er dan niemand teGent, die daar de waarde van leert kennen? »
weinig scheelde het, of ook op de Graslei was
HABETS op het punt zijne bedaardheid te verliezen.
't Vervallen Schippershuis niet alleen — er zijn
oudheidliefhebbers te Gent, die deri gevel van dit
XVI e eeuwsch monument zouden willen laten verbrokkelen, totdat er niets meer van zou overblijven !
— het Schippershuis niet alleen, maar de aloude
Spijker of het Stapelhuis, dagteekenende van de XII le
eeuw, en heden zoo vuil en verwaarloosd, maakten
zijne belangstelling gaande in de hoogste mate, even als
de voorgevel der St.-Jacobskerk. Van al deze gebouwen wist HABETS, op weinig na, het tijdstip hunner
oprichting te zeggen, hoewel hij die voor de eerste
maal zag en eene beschrijving der stad hem te
eenenmale onbekend was. Men moest maar eenige
minuten met den man spreken om overtuigd te zijn,
dat men eenen geleerde voor zich had, die niet
volgens boeken of traditie, maar volgens grondige
wetenschap, verkregen door ware kennis van bouwstoffen, -stiji en -orde, uitspraak deed.
Toen hij van hier wegging, drukte HABETS de

-d-- 161 -

hoop uit dat er, bij zijn eerstvolgend bezoek, toch
wel een of ander onzer merkwaardige gebouwen
eene behoorlijke herstelling zou hebben bekomen,
althans eene zoo goed als de gevel der St.-Jacobskerk,
welke hij zegde even gewetensvol, even nauwkeurig,
even echt kunstig te zijn als hadde het de oorspronkeliike bouwmeester, naar zijne eigene teekening, zelf
gedaan. »
Het tweede bezoek aan de Academie, uitclrukkelijk beloofd, mocht, eilaas ! niet plaats hebben.
Gaarne, nochtans, had HABETS er, op eene barer
plechtige vergaderingen, een woord gesproken over
Kunst en Oudheid, of over eenig feit uit de geschiedenis van Nederland, maar zijne drukke ambtsbezigheden , zijne veelvuldige studi6n , die hij
noode onderbrak, de betrekkelijk groote afstand
tusschen Maastricht en den zetel der Academie,
waren den geleerde, in den eersten tijd, zoovele
beletselen om zijne belofte gestand te doen.
Nadien k wam ziekelijkheid een nieuwen hinderpaal stellen aan het toegezeide, en, van den karat.
zijner academische medeleden, zeer verlangde bezoek.
had eene groote gestalte,.
een breed voorhoofd en forsch geteekende gelaatstrekken. Hem ziende op het feest der Academie, kon geen der aanwezigen op het denkbeeld komen dat die kloekgebouwde man aan
eene hartkwaal Peed, welke hem, luttele jaren
nadien, van het leven zou berooven. En nochtans
JOZEF HABETS
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welke hem zou ten grave sleepen. Langzamerhand
sloopte de kwaal zijn kloek gestel, en zoo zij
hem bijwijlen deed lijden, in zijne onverpoosde
zucht naar studie en arbeid vergat zijn geest de
ellende van het stoffelijk omhulsel. Zijn toestand
-evenwel werd met den dag erger, en was reeds
bedenkelijk, toen in het voorjaar van 1893 de eerw.
heer J.-W. Brouwers, — een vriend zijner jeugd,
die hem altijd dierbaar en trouw, was gebleven —
te zijnent kwam en er, geheel onverwachts, overleed...- Dit sterfgeval trof niet alleen den vriend,
maar ook den christen, tot in het diepste der ziel,
en men kon het HABETS aanzien, dat het verlies
,op hem eenen grooten invloed had gehad.
Sedert dien dag was HABETS de man van
Nroeger niet meer. Zijn geest- en wilskracht schenen
-als gebroken , zwaarmoedigheid maakte zich van
hem meester, te grooter, daar hij een allersmartelijkst
lijden had te verduren. Zijn geliefkoosd archief, zijne
-dierbare boeken werden hem geheel onverschillig;
lie pen, welke hij met ongemeenen lust en genoegen
.zoovele jaren, vroeg en laat, in de hand had
'gehouden, bleef onaangeroerd op de schrijftafel
liggen. Eene gedachte slechts bekommerde nog den
geleerde, of liever den christen : namelijk de groote
-zaak, zijne ziel voor het eeuwig leven voor te
bereiden, en dit deed hij zoo goed, dat hij meermien vroeg, versterkt te worden met de genade-middelen der Kerk.
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De flood toefde niet lang : den 22 Juni 1893,
den dag zelven waarop de Koninklijke Vlaamsche
Academie hare jaarlijksche plechtige zitting hield,
en welke hij misschien, enkele maanden te voreh,
gehoopt had te zullen bijwonen, verwisselde HABETS
het tijdelijke met het onsterfelijke bestaan.
Begaafd met eenen schranderen geest en een verbazend geheugen, toegerust met eene werkkracht, die
van geene vermoeidheid wist, mocht HABETS zijne
diepe kennissen en geleerdheid meest aan zich zelven
danken. Archivaris was hij, als 't ware, geboren.
Zonder ooit eene Ecole des Chartes of Hoogeschool
te hebben bezocht, zonder ooit van vakmannen
bijzondere lessen ontvangen te hebben, werkte hij
zich zelven op, door eigen kracht en stalen wil, en
brak zich de baan open, welke hij met roem mocht
betreden, en op welke hij zijn land de uitstekendste
diensten bewees. Hij vormde, bovendien, eene
school van jonge geschiedschrijvers en geleerden in
Limburg, die zijnen naam waarlijk niet te schande
maken.
Eenen hoogen ouderdom mocht JAN-JOZEF
HABETS niet bereiken, maar het werk dat hij, als
archivaris van Nederlandsch Limburg en als geschiedschrijver, voltrok, verzekert hem in de geleerde
wereld eene voorname plaats, eene onvergankelijke
faam en eene blijvende erkentenis van alien, die
het hooge nut der geschiedkundige wetenschap weten
te waardeeren.
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Is het wonder dat van zulk een man, na
zijn verscheiden, de loffelijkste getuigenissen werken
gegeven? Laten wij met eene van deze dit beknopt
levensbericht sluiten ; zij komt voor op het doodsbeeldeke, to Maastricht, ten dage der plechtige
uitvaart, onder de aanwezigen uitgedeeld
« Hij was een brave priester, een groote geleerde,
een edel mensch.
« Die ooit aan zijne zielzorg waren toevertrouwd, prijzen alien zijne oprechte, onbaatzuchtige, liefderijke, echt priesterlijke plichtbetrachting,
en in mond en hart der parochianen van Berg
en Oud-Vroenhoven leven nog altijd zijn naam
en zijne herinnering als van den beste der priesters.
« De groote geestesgaven, die hem de Heer
tot het verrichten van Zijne groote dingen geschonken
had, gebruikte de priesterlijke geleerde ter verbreiding van Zijn Naam, ter verheerlijking Zijner Kerk
en lieve Heiligen, ter verheffing van Zijn priesterstand .
« Was zijn geest een schat van wijsheid, zijn
hart was vol van christelijken ootmoed en zijne
lippen vloeiden over van welwillendheid. Alwie
hem kende, schatte hem hoog om den rijkdom
zijns geestes, doch minde hem meer om den adel
van zijn gouden hart. — Waarlijk die brave geleerde
was bemind van God en van de menschen !
« Op aarde leeft zijn naam in de blijvende
stichting zijner werken en zijn aandenken in veler
dankbare zegening ; — daarboven leve hij in het
eeuwige loon. Dat is onze bede. »
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Lijst van de voornaamste werken
en verhandelingen van Dr. J.-J. Habets.

Afzonderlijk verschenen
Jan van Weert, generaal der Beijersche en Keizerlijke
kavallerie ; en Jan van der Croon, gouverneur van Praag en
onderkoning van Bohemen ; eene bijdrage tot de geschiedenis
van den dertigjarigen oorlog. Roermond, J.-J. Romen, 1862,
80. Met 2 portretten.
De archiven van het kapittel der hoogadellijke Rijksabdij
Thorn. Eerste deel, charters en andere bescheiden van 966 tot
1550. 's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1889, 8°.
(Het 20 onuitgegeven deel bevat de charters en bescheiden
tot 1794, ook betreffende kapelanen en beneficianten, bestuur
en kerkelijke aangelegenheden der dorpen, algemeen bestuur des
lands en muntwezen.)
Geschiedenis van het bisdom Roermond en van de bisdommen, die het in deze gewesten zijn voorafgegaan. Roermond,
J.-J. Romen, 3 bdn. 8°.
Dl. I. 1875. Het oude bisdom Tongeren-Maastricht-Luik
tot op het einde der XVII' eeuw. Historische schets
van het aartsbisdom Keulen.
Dl. II. 1891. Het oude bisdom Roermond 1559-1801.
Dl. III. 1892. Het oude bisdom Roermond 1559-1801.
De genaderiike kapel van Onze Lieve Vrouw aan de Linden
bij Thorn, beschreven in haren oorsprong, bloei en voortgang.
Tweede verbeterde en merkelijk vermeerderde uitgave. Roermond,
1.4. Romen (1874), kl.-8°. (De eerste uitgave verscheen in 1869.
Dit opstel verscheen mede in . Maria's Heiligdommen in Nederland en Belgiê. b (' s Hertogenbosch), waar men ook aantreft :
Onze Lieve Vrouw van Chevremont.
De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg. Een historisch
overzicht der privaatstichtingen van onderwijs. Venlo, Wed.
H.-H. Uijttenbroeck, 1881, 8°.
Verder verschillende artikelen in het tijdschrift s de Maasgouw « (zie hiervoor) Jaargangen 1882.1893.
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Werken en bijdragen verschenen in de Publzcalions hisloriques el arche'ologiques dans le
duche du Limbourg.
Over de studie der Oudheidkunde in verband met de Geschiedenis des Vaderlands. Lezing gehouden in de algemeene vergadering van 3 Jan. 1864, I, bl. 7-18.
Chronijk van Maastricht en omstreken, van 1266-1517. I,
70-93.
Geschiedkundige aanmerkingen nopens de opkomst en den
voortgang der stad Maastricht. I, 154-1i9; idem, 225-261; II,
3-9 8 ; III, 3-40.
Necrologie du poke Auguste Clavareau. I, 207-208.
Note sur la bulle d'or donnee a l'Eglise de St. Servais a
Maestricht, par l'empereur Charles IV. I, 213.
Manuscrits ayant rapport a l'histoire du Limbourg. I, 214219; 347-352; II, 263-267.
Een woord over Antoon Haeseck als pastoor to Geul. I,
337-346.
Compte-rendu de l'ouvrage de M. Nettesheim intitulê :
Geschichte der Stadt and des Amtes Geldern. I, 352.356.
Compte-rendu d'une tragêdie de Johan Carsten Hauch intitulê :
Die Belagerung Mastrichts in 1579. I, bl. 367-368.
Een woord over Wynand van Elsloo en diens wonderbare
reis naar Jerusalem. II, 145-159.
Notice sur quelques dêcouvertes d'antiquitês dans le duch€
du Limbourg. II, 202-259.
Nêcrologie de Adam Jean Bernard de Roye de Wichen,
numismate, nê a Heel. II, 267.268.
Kronijkje der stad Roermond van 1781 tot 1830. II,
370-412.
Chronique Limbourgeoise de 1129 a 1397. II, 435-437.
Nêcrologie de Pierre Kersten, publiciste a Liege. II, 444.
Codex diplomaticus Mosae-Trajectensis. III, 41-51; V, 22-78.
Exploration d'un cimetiêre Belgo-romain a Bergh-Terblijt.
III, 185-215.
Over den wijnbouw in Nederlandsch en Belgisch Limburg
gedurende vroegere eeuwen. III, 380-394.
Chronique du Limbourg, de 1386 a 1477. III, 431-433.
Notice sur le retable en bois sculptê de Venray, qui se
trouve actuellement a Tongres. III, 443-446.
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Notice sur un cimetiere Belgo-Romain situe a Broekhem,
pros de Fauquemont. IV, 12-24.
De oude grensscheiding der dorpen Meerssen, Bergh, Heer
en Bemelen. IV, 25-51.
Tot de geschiedenis van Jan van der Croon. IV, 154-158.
Het vrijdorp Neeritter, als eigendom der domkerk van Luik,
gevolgd door aanteekeningen op Molenbeersel, Heel, Poll en
Panheel. IV, 217-368.
Notes sur quelques objets funeraires, d'origine franque, trouves
a Heerlen. IV, 471-480.
Godfried Henschenius als medestichter der Acta Sanctorum.
V, I97-25o.
Bijdrage tot de geschiedenis der Heksenprocessen in het
land van Valkenburg. V, 250-262.
Midthleeuwsche klokken en klok-inschriften in het tegenwoordig hisdom Roermond. V, 313-346.
Exploration d'une villa Belgo-romaine au Rondenbosch a
Houthem-St.-Gerlache. V, 347-393.
Terres allodiales du pays de Fauquemont. V, 446-447.
Trois documents sur Witten au sujet des preches reformees.
V, 448-352.
Compte-rendu du livre intitule : Historia provincice FlandroBelgicae Societatis Jesu. V, 45 2.453Note concernant les anciens registres de Petat-civil dans les
communes du Limbourg. V, 455-458.
Vandalisme, V, 459.
Houthem-Sint-Gerlach en het adellijk klooster aldaar. VI,
3-253.
Drie Chronijkjes van Ste-Agnetenklooster to Maeseyck. VI,
383-440.
Bijdragen tot de geschiedenis van de voormalige stad Susteren
en van de adellijke vrouwen-abdij St.-Salvator aldaar. VI, 445-567.
Manuscrits a la Bibliothêque de la Haye concernant le
duche de Limbourg. IV, 575-576.
Liste de ceux qui ont reniê le duc de Baviere (1376), VI, 576.
Antoine Haeseck a-t-il ête cure a Gouvy ? VI, 578-579.
Mirage dans les airs a Sittard et a Fouron St.-Pierre. VI,
579-580.
La procession de Wyck-Maestricht, dite de Cologne. VI,
580-58i.
Vandalisme. VI, 582-583.
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Chronijk der landen van Overmaas en der aangrenzende
gewesten door een inwoner van Beek bij Maastricht (1275-1507),
VII, 3-231.
Kluizen en kluizenaars in Limburg. VII, 351-362.
Notice archeologique sur un cachet d'oculiste romain trouve
i Heerlen. VII, 363-386.
Decouverte d'un autel romain a Kessel pres de Ruremonde.
VII, 387-397.
Twee vorstinnen uit Stevensweert. VII, 413-428.
Analectes concernant le siege de Maastricht et le sejour des
Francais dans le pays d'Outre-Meuse (1672-1679), VII, 488.498.
Vandalisme. VII, 498-502.
Encore un mot concernant le monument romain de Kessel.
VII, 503.506.
Dernolissement de Pancienne tour pres de Peglise de St.-Martin
a Wyck-Maastricht. VII, 506-507.
Analectes concernant le siege de Maastricht en 1748. VIII
507-508 et 511-512.
Note biographique de M. Meyer, president du tribunal a
Maastricht. VII, 508-509.
De Loonsche leenen in het tegenwoordig hertogdom Limburg; Opbicht, Borne, Horne, Limbricht, Meerssenhoven, Steyn
en Urmond. VIII, 4-160.
Geschiedkundige aanteekeningen over Simpelveld (1155.1598).
VIII, i61-180.
De oude landrechten en andere gerechtelijke documenten
van het voormalig sticht en Rijksvorstendom Thorn. VIII, 195.297.
Exploration d'une villa Belgo-Romaine au Herkenbergh a
Meerssen. VIII, 379.428.
Ailbert d'Antoing, chanoine de Tournay et fondateur de
b abbaye de Rolduc, a-t-il ete architecte? VIII, 429.430.
La Messe de Bolsena et la legende de Ste Vilgifortis. VIII,
431-432Livres dont l'enseignement fut permis dans les ecoles du
Pays d'Outre-Meuse en 1736. VIII, 433-434.
Mariage des catholiques devant les ministres protestants du
pays d'Outre-Meuse. VIII, 434 .435Vandalisme. VIII, 435-436.
Le manoir de Spyker a Asselt, pres de Ruremonde. VIII,
436-438.
Notes sur Limbricht, Steyn et Meerssenhoven. VIII, 438'440-

-- I 69 Notes sur Simpelveld et Bocholtz. VIII, 410-441.
Investiture du château et de la Seign, urie d'Obbicht en 1717.
VIII, 442.443.
Les echevins de Hoensbroeck prononcent une condamnation
a l'amende honorable en chemise en 1629. VIII, 443.
Nêcrologie du cure-doyen Jean-Leonard Reinartz. VIII, 444De laatste vorstin-abdis van het Keizerlijk stift Thorn. IX,
157-180.
Over den oorsprong, de rechten en den toestand van de
abdij en het vorstendom Thorn. IX, 181-204.
Eene pelgrimsreis van Limburgsche edelen naar het heilig
Land in 1450. IX, 205-216.
Memorieboek van het klooster van den H. Hieronymus te
Roermond, der reguliere Kanoniken van den H. Augustinus.
IX, 311-342.
Anciens reglements sur les routes, pouts, chaussêes et sentiers
dans le Brabant et le Pays d'Outre-Meuse. IX, 343-345.
Preches d'un ministre calviniste a Sittard, Gangelt et Millen
en 1609 et 1610. IX, 346.349.
La main de justice et le sabre de bois comme symboles
d'une foire franche. IX, 349-350.
Notes sur quelques numismates du Limbourg. IX, 350-353.
Notes sur Jean de Pollart, chanoine d'Aix-la-Chapelle. IX,
353.
De voormalige Heerlijkheid Borgharen, eene bijdrage tot de
geschiedenis van het land Valkenburg. X, 391-549.
Le monument funêbre de Frederic Maurice, duc de Bouillon,
gouverneur de Maastricht, dans Peglise de Cluny. X, 550.552.
Une ancienne peinture du ci-devant château de Fauquemont. X, 553.554.
La famille de Verdugo dans les Pays-Bas et a Ruremonde.
X, 554-555Compte-rendu du livre intitule : Bijdrage tot de kennis van
den vroegeren Regeeringsvorm der stad Maastricht, par L. Suringar.
X, 557-560.
Compte-rendu du livre in titule : Antiquites sacrêes conservees dans les êglises de Maastricht, par Bock et VTillemsen.
X, 565-563.
Oud-Nederlandsche psalmen, door Dr. P.-J. Cosyn. X, 563.
De Protestantsche beroerten te Maastricht in 1566 en 1567,
verhaald door een tijdgenoot. XI, 347-378.
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XII, 127-147.
Een vijital stukken betrekkelijk de hervorming te Weert
in 1583-1584. XII, 225-248.
Een viertal rechts-documenten uit het tegenwoordig hertogdom Limburg. XII, 387-457.
Decouverte d'un monte testaccio a Bronshem. XII, 491.
Acte d'union entre plusieurs bancs de justice dans le pays
d'Entre-Meuse et Rhin en 1420. XII, 492-494.
Un remede de l'an 1639 contre la suette. XII, 500.501.
Necrologie de Martin Pascal Hubert Strens. Xll, 502-503.
Compte-rendu du livre intitule : Limburgsche Legenden en
Sagen door H. -Welters. XII, 506-507.
Notice sur la ci-devant Seigneurie de Cadier et le château
de Blankenberg. XIII, 133-169.
De voormalige Heerlijkheid en vesting Stevensw eert. XIII,
281-310.
Refrain politique contre le comte de Bruay, gouverneur du
Limbourg. XIII, 550-552.
Notes concernant la ci-devant Seigneurie de Cadier. XIII,
553-555.
Compte-rendu de l'ouvrage intitule : Wandelingen door
Nederland met pen en potlood. XIII, 558-559.
Compte-rendu de l'ouvrage de M. Crahay, intitule : Les
coutumes de Maastricht. XIII, 559.566.
Les gouverneurs des duches de Limbourg et de Gueldre.
XIV, 181-228.
Notice biographique de Godefroid Stas, conseill2r a la Cour
de Cassation a Bruxelles. XIV, 229-236.
Genealogie de la famille Stas. XIV, 236.243.
Oudheidkundige verzamelingen te Roermond, Venloo en
Maastricht in 1848. XIV, 323-336.
Chronogrammes politiques de 1525 a 1543. XIV, 456.458.
Une satyre contre Luther en vogue a Maastricht viers 15271531. XIV, 458-459.
Notice historique sur Pintroduction de la brique comme
element d'architecture a Maastricht et dans le sud du Limbourg.
XIV, 460-462.
Necro-logie du general Mathieu Bernard Meyers. XIV,
463-465.
Compte-rendu d'un ouvrage de M. Charles Ruelens, intitule :
La lógende de St. Servais. XIV, 465-462.

- 171 De Wederdoopers te Maastricht tijdens de regeering van
Keizer Karel V. XV, 3-190.
Aanteekeningen over de opkomst der hervorming te Susteren
en omstreken in 1528-1545. XV, 191-236.
Uittreksel uit het journal van den Hopman Splinter Helmich betrekkelijk het Overkwartier van Gelderland van 15801587. XV, 237-288.
Notice sur la vie et les travaux de M. le chanoine Ubaghs,
professeur a Louvain. XV, 331-342.
Chanson sur le siege de Maastricht en 1632. XV, 543-552.
Explosion d'un magasin a poudre a Maastricht en 1761.
XV, 553-555.
Een wooed over het boek der wrake van Bernard Rothman. XV, 555-557.
Gedenk- en grafschriften in Limburg. XVI, 251-344.
Chroniek van het vrouwenklooster in de Oode, later TransCedron, te Venloo. XVI, 427-505.
Notice sur Mathieu Neven, de Maastricht. XVI, 5o6.
.
Joseph Bovy, de Ruremonde. XVI, 507-510.
Mgr. Pierre Vrancken, de Vroenhoven. XVI, 510.
Louis Charles Gallot, de Venlo. XVI, 511.
le pere Antoine Maas, de Maastricht. XVI,
512-516.
Levensbericht van Pieter Ecrevisse, van Obbicht. XVI,
516.520.
Levensbericht van Jan Andries Kalien, van Sittard. XVI,
521-523.
Eenige bescheiden over het klooster Ste-Elisabeth bij Heijthuijsen. XVII, 58-65.
Het portret der Iaatste vorstin-abdis van Thorn. XVII, 66.68.
De voormalige Heerlijkheid Nuth, eene bijdrage tot de
geschiedenis van het land van Valkenburg. XVII, 69-185.
Manuscrits de la: bibliotheque des peres Franciscains a Reckhem. XVII, 358.360.
Armoiries et portraits de Henri van Veldeken, poete Limbourgeois du XIIme siecle. XVII, 361-362.
Vandalisme. XVII, g62-363.
Simon de Beaumont, auteur de la premiere carte topographique publiee de la \rifle de Maastricht. XVII, 363-364.
Een liedje op de abdij Binderen, bij Helmond, uit bet
jaar 1658. XVII, 369-372.
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Notice biographique de Charles Antoine baron de Bieberstein, natif de Tongres. XVII, 373-375.
D6couverte d'antiquitès dans le duchê de Limbourg : Pate
de la pierre travaill6e et du bronze. Routes romaines, Antiquitea
romaines et franques. XVIII, 3.300.
Fondation d'une bourse d'etude a l'universite de Douay par
Gisbert Nybelen, de Bingelrade. XVIII, 415-417.
Note sur Henri Werpens, doyen du concile de Susteren et
cure de Borne. XVIII, 417.
Notice biographique de Hubert Guillaume Blonden, natif
de Gronsfeld. XVIII, 423.427.
Compte-rendu du livre intitule : Thomas de Mahy, marquis
de Favras. XVIII, 427.429.
Compte-rendu d'un livre intitule : Eupen und Umgegend.
XVIII, 429.
Compte-rendu d'un livre de feu M. le Docteur Willems, de
Schimmert, intitule : Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland (Limburg). XVIII, 429.
Geschichte der ehemaligen
Compte-rendu du livre intitule
Herrschaft Odenkirchen von R. Wiedeman. XVIII, 429.430.
Compte-rendu du livre intitule : Joannes Murmellius, sein
Leben und seine Werke. XVIII, 430.
Compte-rendu du livre intitule : Papiers de Jean Remie
de Chestret, pour servir a lthistoire de la Revolution de Liege.
XVIII, 431-432.
Compte-rendu du livre intitule : Beitrage und Material zur
Geschichte der Aachener Patrizier-Familien. XVIII, 432-434.
Necrologie de Martin Joseph Jansen, de Sittard. XVIII,
435 .437Necrologie de Jean Andre Haakman. XVIII, 437.438.
Necrologie de Felix Titus Courtat, natif de Maastricht. XVIII,
438-439.
Necrologie de Guillaume baron de Crassier, de Maastricht.XVIII, 439-440.
Necrologie de Jean Ernest Henri Hooft van Iddekingef
natif de Maastricht. XVIII, 440-441.
Necrologie de Joseph neck] ic Nettesheim. XVIII, 441.442.
Necrologie de Francois-Vincent-Hem y-Antoine de Stuers,
natif de Ruremonde. XVIII, 442-445.
De l egende, het Leven en de wonderwerken van den H. Servatius, bi sschop van
. XIX, 3-84.

- 173 Costumen der vrije heerlijkheid Wittem. XIX, 144-178.
Lettres de Sophie de la Marck, nee de Baexem. XIX, 178-208.
Fragment genealogique de la noble famille Van der Marck.
XIX, 209-214.
Aanteekeningen op de Maastrichter familie Dolmans. XIX,
230-249.
Deux lettres de feu M. le cure Stiels au sujet du sort
qu'ont eu les archives et le trêsor de St.-Servais a Maastricht,
apres la suppression du chapitre. XIX, 463-468.
Lettre d'indulgence, accordee en l'an du jubile universel de
1300 a Peglise de Neukerk pres Venlo. XIX, 468-470.
Sur un temple payen ayant existe jadis a Maastricht. XIX,
471-473.
Levensbericht van Egidius Slanghen. XX, 484.490.
Notice sur Joseph Lebens. XX, 490.491.
>> Oscar comte d'Ansembourg. XX, 491-493.
)
»
» Francois Emile Lebens. XX, 492.493.
Levensbericht van Herman Eversen. XX, 493-496.
) Petrus Van de Loo. XX, 496.500.
»
»
) Theodorus Schaepkens. XX, 500.503.
De Leenen van Valkenburg. XXI, 156-440.
Jacques Vranken, La legende de St. Servais. XXI, 442.
J. Jongeneel, Le dialecte de Heerlen. Essai sur l'idiomatique
dans le sud du Limbourg. XXI, 442.
M. M. L. Rutten, Essai d'une histoire de la patrie. XXI, 443.
Poesies diverses editees par quelques membres de la Societe
Momus a Maastricht. XXI, 444.
Joseph Daris, Histoire de la principaute et du diocese de
Liege au XVIme siècle. XXI, 445.
Emeutes des troupes de la garnison de Bois-le-Duc et de
Maastricht. XXI, 446.
Notice biographique de l'ingenieur Francois-Alexandre Cayenne.
XXI, 450.
De Leenen van Valkenburg. Vervolg van XXI. XXII, 3.
Monument sepulcral du chanoine De Baest a l'êglise St.-Servais a Maastricht, avec une planche. XXII, 395-397.
Boucher Romain, trouve a Blerick. XXII, 539.
Piece commemorative, trouvee dans les fondations du ci-devant
couvent des freres Precheurs a Maastricht. XXII, 539.
Donation d'une rente viagere a Anne de Mirbach par son
neveu Louis de Mirbach en 1574. XXII, 543-

- 1 74 Sauf-conduit donne en 1551 par Georges d'Elteren a Gilles
de Linchout pour le Pays de Looz. XXII, 543.
La commune de Wessem desire rester unie a la terre de
Weert, 14 Nov. 1795. XVII, 544.
Notice sur Herman Jamine, architecte a Hasselt. XXII, 545.
Notice sur le cure Ferdinand Postmans, de Saint-Trond. XXII,

546.
Historische beschrijving der kerk van 0. L. Vrouw te
Maastricht. XXIII, 325.
De Legende van het wonderbaar kruis van Riempst.
XXIII, 346.
Alexander Gordon, president der rechtbank van Maastricht.
XXIII, 447.
Michiel Smiets, litterateur. XXIII, 453.
Mr. Ernest De Limpens. XXIII, 456.
Ambtelijke brieven en andere bescheiden over de bokkenrijders in het Staatsch land van Overmaas, 1775-1782. XXIV, 208.
Projet d'une carte geographique du diocese de Ruremonde
en 1780. XXIV, 477.
Cessation du simultaneum dans la province de Limbourg,
1835. XXIV, 482.
Notice biographique de Henry Welters, cure de Spaubeek.
XXIV, 488.
Notice biographique de Pierre-Gerard Peeters , cure de
Wynandsrade. XXIV, 489.
Notice biographique du general-major Pel. XXIV, 490.
Notice biographique du chanoine Pierre Schryen, ci-devant
directeur du Seminaire de Rolduc. XXIV, 491.
Beknopte Geschiedenis der Proostdij van Meerssen. XXV, T.
Eenige bizonderheden omtrent Paulus Chimarrheus, pastoor
te Sittard. XXV, 355.
Chroniek der stad Weert, van 1784 tot 1802, geschreven
door den ooggetuige Lambertus Goofers. XXV, 365.
Gevangeneming van Pierre-Jean-Joseph Stuers, Raad en
Momboir in het Souvereine hof van Gelderland, door de Weertenaren in 1789. XXV, 411.
Note sur le château de Rimbourg. XXV, 419.
Une carte eographique de l'ancien eveche de Ruremonde.
XXV, 421.
Een stuk over het Sendgerecht te Maastricht. XXV, 424.
Jean Nicolas Joseph de Warrimont. XXV, 433.

- 175 Francois van Afferden. XXV, 434.
Mqrtinus Wouters uit Spaubeak. XXV, 437.
Joseph Russel. XXV, 439.
Een Valkenburgsch dorp in 1789. XXVI, 3.
Chroniek der kerk van St. Servaas te Maastricht [565-1587.
XXVI, 68.
Liste des engagêres des domaines du Limbourg et des trois
pays d'Outremeuse. XXVI, 366.
Jan Baptist Sivré. XXVI, 465.
Ordre des services dans Peglise paroissiale d'Oirsbeeck en
1780. XXVI, 477.
Ordonnantie der hoofdbank Vleytingen. XXVII, 369.
De landrechten der vrije Rijksbaronie Petershem in Lanaken.
XXVII, 392.
De Fransche emigranten te Maastricht, op het einde der
vorige eeuw. XXVIII, 134.
Les Musees Episcopaux de la Neerlande. XXVIII, 405.
Notes biographiques sur quelques Peres Franciscains du
ci-devant couvent de Slavante. XXVIII, 405.
Kurze Chronik von Sittard, von 900 bis 1755, nach dem
Almanach von Augustin Dunckel, mit Fortsetzung bis 1891 von
A. B. Pothast. Sittard, 1891. 132 bl. XXVIII, 409.
Jacobus Kritzraed. XXVIII, 410.
Louis Roersch, recteur de l'universitê. XXVIII, 424.
Bijzonderheden over de opheffing der Jesuitenorde te Roermond door Arnold Leonard van Dael. XXIX, 65,
Twee historische beschrijvingen der parochiekerk van St.-Matthias te Maastricht. XXIX, 375-447.
Titi Livii ab urbe condita libri XXIV-XXVI. Met aanmerkingen en opmerkingen over taal en stijl van T. Livius
door Dr. J. M. A. van Oppen, rector van het Gymnasium te
Maastricht. XXIX, 460.
Traduction inconnue d'un livre de Lindanus, evéque de
Ruremonde. XXIX, 461.
Necrologie de Adrien Maurissen. XXIX, 463-466.
» Hubert Joachim Brouwers. XXIX, 466.
»
» Emile de Stuers. XXIX, 467.
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Verslagen en Mededeelingen der Koninklike
Akademie van Wetenschappen. Afdeeling
Letterkunde ». Amsterdam, J. Muller :

In «

Over de Egging der post-statien op de Romeinsche heerbaan van Tongeren naar Nijmegem, 20 Reeks, DI. XI (188r).
Twee Romeinsche gedenksteenen te Horne bij Roermond
0884 2e Reeks, Dl. XI.
Over twee fragmenten van een Romeinsch opschrift, gevonden te Odilienberg bij Roermond. 2 ' Reeks, Dl. )(AI (1882).
Over heelkundige instrumenten uit den Romeinschen tijd,
onlangs te Maastricht en omstreken gevonden. 3 8 Reeks, Dl. I
(1883).
Over Romeinsche voorwerpen in eene begraafplaats te
Gronsveld gevonden en over eene Romeinsche ara te Odilienberg bij Roermond. 3e Reeks, Dl. II (1884).
Fragment van een Registrum beneficiorum van het landdekenaat Hilvarenbeek in Noord-Brabant, uit het jaar 1430.
3° Reeks, Dl. III (1886).
Over de echtheid van den stichtingsbrief der abdij Thorn
uit het jaar 992. 3" Reeks, Dl. III (1886).
Over de vraag of de Limburgsche mergelsteen door Plinius
wordt besproken. 30 Reeks, DI. IV (1887).
De overblijfsels van Romeinsche gebouwen met bad- en
verwarmingstoestel te Hoensbroeck. 3' Reeks, Dl. IV (1887).
Twee voorhistorische doodenakkers in de nabijheid der stad
Weert, in Limburg. 3' Reeks, Dl. VII 1891).
Over oude (Romeinsche) mergelputten te Meerssen. 3° Reeks,
Dl. IX (1892).

In «

Bulletin de la Societe d'art et d'histoire du
diocese de Liege »

Note sur un monument Romain, trouvê a Berg prês de
Tongres. Tome V (1889).
In «

Bulletin de la Commission d'art el d' archeologie 2. :

Une colonie Belgo-Romaine au Ravensbosch prês de Fauquemont.
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Une colonie Belgo-Romaine au Ravensbosch pres de Fauque-mont (2' article). Exploration de la villa de Billich.
Une colonie Belgo-Romaine du Ravensbosch (pres de Fau.quemont). I. Les substructions de Brummenkoul (Commune de
Schimmert). II. Substructions du Steenland.
Lettre a MM. les membres du comitê du Bulletin de la.
Commission d'art et d'archeologie (1870. (Over Romeinsche
insct iptiin.)
Notice archeologique sur un cachet d'oculiste Romain, trouve
A Heerlen, entre Aix-la-Chapelle et Maastricht (1867).
In «

Bulletin du Cercle arche'ologique de Mons » :

Notice sur quelques marques de poterie trouvees a Meerssen
pres de Maestricht.
In 0 Ètudes arche'ologiques, linguistiques et historiques, de'diees
a M. le Dr. C. Leemans, a l'occasion du cinquantiénze
anniversaire de sa nomination aux fonctions de Directeur
du Muse'e archiologique des Pays-Bas ». Leiden, E.J. Brill,
1888, 4°, bl. 233 :
L'historien Ammien Marcellin et la station Romaine de
Coriovallum.
In « de Dietsche Warande » :

De ligging der vesting Hamburgum. Dl. VIII, bl. 68.
In o Nederlandsche Kunstbode, Beeldende kunst en oudheidkunde, kunstz4verheid, onder leiding van Dr. _Jan ten
Brink » :
De kerken van Rotterdam en Venray. Dl. I, 193.
Opdelving van Romeinsche oudheden te Heer bij Maastricht.
Dl. I, 261.
De bronzen drievoet in de villa te Backerbosch onder Heer
bij Maastricht. Dl. II, bl. 57-59. Met of b.
In «

Almanak voor het arrondissement Roermond » :

Lijst der uitstekendste mannen, die te Rcermond zijn geboren
a aldaar geleefd hebben. (Jaarg. 1856.)

De veldmarschalk Godfried Huyn, graaf van Geleen err
Amstenrade. (Jaarg. 1857.)
Jan Weert (eene volkslegende uit 1636). Gedrukt (Jaarg. 1858).
Het voormalig Karthuizer-klooster Bethleem te Roermond.
(Jaarg. 1858.)
Het voormalig domstift van Roermond. (Jaarg. 186o.)
De inhuldiging van een Leuven schen primus. (Gijsb.-Joz.Al. van der Vrecken.) (Jaarg. 1861).
Eenige bijzonderheden vooral betrekkelijk het gewezen Annuntiatenklooster te Venlo, letterlijk overgenomen uit een Hs. :
Oorspronk, begin en bouwing der religieusen Annuntiaten van
het klooster genoemd : Trans Cedron te Venlo. (Jaarg. 1862.)
De voormalige abdij Kloosterraad (Rolduk). (Jaarg. 18634
Een inboorling van Grathem (de oudheidkundige Philip
Houben). (Jaarg. 1866.)
De voormalige kloosters van Roermond. (Jaarg. 1869 en 1871.)
In «

de Godsdienstvriend » van Le Sage ten
Broeck :

Het voormalig Karthuizer-klooster Bethleem te Roermond.
Dl. 83 (1858), p. 170.
Lijst der kanonikken van het voormalig domstift Roermond•
Dl. 84 (1859), bl. 145 en 307 ; Dl. 85, bl. 90 en 262; Dl. 86,
bl. 40, 187 en 235 ; Dl. 87, bl. 162.
De voormalige abdij Kloosterraad (Rolduk). Dl. 91, bl. 267.
Beknopte levensschets van den kanonik Herman-Joseph
Beugels. Dl. 85, bl. 283-298.
In «

Archief voor de geschiedenis van het aarlsbisdom Utrecht » :

Was de Gorkumsche martelaar Govert van Mervel afkomstig
uit Nederweert? (Jaarg. 1860.)

In « de A mestelbode » :
Een strijdwoord over de geboorteplaats van den Gorkum-,
schen martelaar Govert van Mervel. (3o April 18814

7i/cischrill voor Noordbrabantsche geschiedeni s, /evil- en letterkunde » van Aug. Sassen :

In «
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Over de rechten van het vorstelijk stift Thorn te Ginniken
en over de novaaltiende te Ypelaar. 2. Jaarg. 1884, kol. 80.84, 95.101.

Levensberichten van de Maatschatti der
Nederlandsche Letterkunde le Leiden » :

In «

Levensbericht van Martin Joseph Jansen (levensb. 1882-1883).
Leiden, E.-J. Brill, 1883.
Levensschets van Egidius Slanghen (levensb. 1882-1883).
Leiden, E.-J. Brill, 1883.

Werken der vereeniging tot uitgave der
bronnen van het oude Vaderlandsche recht
gevestigd le Utrecht », 8° :

In «

Limburgsche wijsdommen, dorpscostumen en gewoonten,
bevattende voornamelijk bank-, laat- en boschrechten. (Eerste
Reeks N° 12.) 's Gravenhage, M. Nijhoff.

Handelingen van het XIVe Nederlandsch
Taal- en Letterkundig Congres ,.) (Maastricht,

In <

1876) :
Over den Limburgschen tongval.
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MGAVEN DER KONINKLJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
l e REEKS.
Versiagen en Mededeelingen, van 1887 tot 1893. Per jaar .
li e

. fr.

4,00

REEKS.

1. Jaarboek voor 1887 (Met portretten van Z. M.

Leopold II, en van
de heeren Beernaert en redder de Moreau), iyo biz.
2,50
2, Jaarboek voor i888 (Met de iijst der boeken, toebehoorende aan de
2,5©
Academie), 240 blz.
3. Jaarboek voor 1889 (Met de levensschets en• het portret van Dr
•
1,5o
R. 5nteders), 148 biz.
4 . Jaarboek y our 1890 (Met de levensschetsen en portretten van Dr.
2,00
,.
. . .
..
L. Delgeur
Dodd), 172 blz.. .
5. Jaarboek voor 1891 (Met de levensbeschrijvingen van yosephusAlbertus Alberatngic l'Illjm (met portret), van Jan-Jacob-.Lodewijk
2,00
ten .sate en van igenaas-y.-L. de Coussemaeker), 202 blz. ..
6. Jaarboek your 189 2 (inhoudende de levensbeschrijvingen van .7.-A.
2,00
portret) en van L. Roersch), 188 biz
de Laet
7. Jaarboek voor X 893 (Met de levensschets van Schuerrnans, de
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gevels van het Pale 's der Academie), 138 biz.
8. J aarboek your 1894 (Met de levensbeschrijvingen van J.. W. Brouwers
.
. . 2,00
en van iiattlizas de Vries (met portret), 176 biz. .

III" REEKS. --

MIDDELNEDERLANDSCHE UITGAVEN.

1. De Zevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der XV' eeuw,

uitgegeven L . 00r ,, K. STALLAERT (1887), xxxu- lit; biz. . . • ,,

. . ,

2,50

2. Woordenlijst y our de Zevenste Bliscap van Maria, opgesteld door
0,50
K. STALLAERT (1888), 141 biz.
3. Woordenlijst op de Alexanders Geesten van JACOB VAN MAERLANT,
door L. RoEizscH, 1"" aflevering (1888), 68 biz. .1,00
• • ......
4 Van de vii Vroeden van binnen Rome, bezorgd door K. STALLAERT (1889), XX-182

3,0o

blz

5. Het Roermondsch dialect, getoetst aan het Oud-Saksisch en Oud-

Neder-.Fi4ankisch, door D r L.

SIMONS (1889),

62 biz. .

1,25

Madeigjs' kintsheit, al de gekende tragmenten, bezorgu door
2,50
j III% Mr. NAP. DE PAUW (1889), 208 biz. (met tacsimile's) .....
7 Dit is die Istory van Troyen, bezorgd door j hr. Mr. NAP. DE
l'Auw en EDWARD GAILL1A1tD, 4. deelen, met tacsinnie's 0889-180 • 2830
7,00
.
id.
i‘ deel, (1889) 424 biz.
id,
8,
1,00
4'1' deel, aft 1 (1889), h4 biz.
id.
id.
9.
2e deel, (1890), 400 biz.
id.
7,00
id.
10.
2,50
id.
4i, deel, att. 11 (1890), tot biz. 216.
id.
i1.
id.
3e deel, (1891), 366 biz. . . . „ . . . 7,00
id.
12.
id.
id.
13.
4e (lee ', at-i. 111 (1892), tot biz. 284 . . . 1,00
14. Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, uitgegeven door
2,50
j hr. Mr. N. DE PAUW (1 ' at-levering) . . . . . . . . .
15. Kalender en Gezondheidsregels getrokken uit het handschrift der
boekerij van. de hoogeschool to Leuven, getiteld « Liber orat.
Eland.'t/.1.S. a door P. ALBERDINGK e 11-11.1M (1893) 66 biz ...... 1,25
16. Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, door pr. Mr.

6.

. 2,00
deel (1894),
.... • . . . . . 5,0o

. ....
NAP. DE PAUW (2 ' att.)
17, De Reure van Hazebroek, door ED. GAILLIARD, l c

xxiv-410 biz
18. IvIiduelnederlandsche geneeskundige Recepten en Tractaten,

Zegeningen en Tooverformulen, uitgegeven door D'' w. L. DE
VREESE

(1894), xn.-144 blz„ . . .....

. . .

2,00

IV e REEKS. — UITGAVEN DER COMMISSIE VAN GESCHIEDENiS,
810- EN BIBLIOGRAPHIE.
. Alphabetische lijst van de voorloopig verzamelde namen der in Belgie
geboren Nederlandsche schrijvers, dienende tot het samenstellen
van de Biographie der Zuidnederlandsche schrijvers, door FR.
DE POTTER, 524 biz. (niet in den handel).
2. Vlaamsche Bibliographic (x830-1890), door FR. DE POTTER, 1" 13 aflev.
id.
id.
2e
id.
Id.
3.

5,00
5,00

V e REEKS. — UITGAVEN DER COMMISSIE VOOR NIEUWERE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
1. Prudens van Duyse, door J. MICHEELS. (Met portret des dichters) 332 biz. 4,00
1,25
2. Rederijkersgedichten der XVI . eeuw, door J. BROECKAERT.
3. Vak- en Kunstwoorden (N r x Steenbakkerij) bezorgd door
1,25
COOPMAN, X-94 biz.

Vi e REEKS. BEKROONDE WERKEN.
. Bibliographic der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde,
door L. PETIT (1888), xv/-300 biz. (Uitverleocht.)
Verhandeling over de verbinding der volzinnen in het Gotisch,
/,5o '
door P.-H. VAN MOERKERKEN (1868), 104
3. Het voornaamwoord DU door H. MEERT (1890), Ix-98 biz . . . . 1,25
4. De klank- en vormleer van het Middelnederlandsch dialect der
St. Servatius legende van Heynrijck van. Veldeken, door FELIX
. ............. . . . . 2,50
LEVITICUS (1892), 172 biz. .
5. De Belgische Taalwetten toegelicht door Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN,
3,00
(rte deel) 476 biz
Historisch en Critisch overzicht van het Vlaamsch tooneel in de
1,5o
17t1e eeuw, door OSC. VAN HAUWAERT, 102 biz.
7. De rol van het « booze beginsel » in het,middeleeuwsch drama,
2,00
doer ERNEST SOENS, 144 blz.
8. Gebruik der naamvallen, tijden en wijzen in den Heliand, door
VAN DE VEN, vi-238 biz ....... .
.. .. ... 33o
9. Antwerpen in de XVIII . eeuw, door EDW. POFFt, 328
TER PERS.

Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, door Jhr. Mr. NAP. DE
.PAULA
aft.).
De Keure van Hazebroek, door EDW. GAILLIARD, 2 e deel.
Middelnederlandsche geneeskundige Recepten en Tractaten, Zegeningen
en Tooverformules, uitgegeven door D'. W.-L. DE VREESE(2 e ad.)
Vlaamsche Bibliographic (18343-18go), door FR. DE POTTER (vervolg).
Verzameling der Bastaardwoorden, met de evenveel beduidende Nederlandsche woorden, door J. BROECKAERT.
De Belgische Taalwetten toegelicht door Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN (28 afl.)
Hennen van Merchtenen (1414). Kroniek uitgegeven door GUIDO GEZELLE.
Klankleer voorkomende in de werken van jan Ruusbroec, door WILLEM DE
VREESE.

