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JAN UARI
Nauttn= of Znetutumaad.
(

L. K. Maandag 6. — • N. M. Dinsdag 14. — ) E. K.
Donderdag 23. — IC) V. M. Donderdag 30.

1 Woensd. Besnijdenis van fezus, ss Euphrosina, Osmund
2 Dond.
ss Adelhard, Concordius, Aspaas, Macarius
3 Vrijd.
ss Genoveva, Cirijn, Florens, Salvator
4 Zaterd.
ss Pharahilde, Eenedicta, Rigobert, Titus
5 Zond.
ss Telesphoor, Edward, Amata, Januaria
6 Maand.
HH. 3 Koningen .. ss Balthazar, Kasper, Melchior
7 Dinsd.
ss Hillo, Wittekind, Reimond, Polyant
8 Woensd. ss Goedele, Luciaan, Erard, Palladius
9 Dond.
ss Paschasia, Basilissa, Epictetes, Jelijn
io Vrijd.
ss Agatho, Abdus, Domitiaan, Gundisalf
II Zaterd.
ss Hyginus, Honorata, Hortensius, Theodos
12 Zond.
Plechtigheid van HH. 3 Koningen, s Arcadius
13 Maand.
ss Godfried, Leontius, Veronica, Remeeuws
14 Dinsd.
ss Hilarius van Poitiers, Felix (van Nola)
15 Woensd. ss Pauwel (l e eremijt), Maurus, Emebert
i6 Dond.
ss Marcellijn, Berard, Adelwijn, Priscilla
17 Vrijd.
ss Antoon, Emilia, Leonilla, Nennius
ss Pieters' stoel to Rome, Prisca
18 Zaterd.
H. Naani jezus, ss Knuut, Maria van Bethanie
19 Zond.
ss Fabiaan, Sebastiaan, Celidonia
20 Maand.
21 Dinsd.
ss Agniete, Meinraad, Fructuosus, Epiphanes
22 Woensd. ss Vincent, Anastaas, Walter, Meinhard
Trouw van Maria, ss Emerentia, Hildefons
23 Dond.
24 Vrijd.
ss Timotheus, Babylas, Philo, Metellus
25 Zaterd.
ss Pauwels' bekeering, Acollonius
26 Zond.
ss Polycarp, Paula, Alfons, Xenophon, Rodolf
27 Maand.
ss Jan Guldenmond, Vitaliaan, Engelbert
28 Dinsd.
ss Juliaan, Karel (de Groote), Cyril, Reinout
29 Woensd. ss Frans van Sales, Valerius, Constantijn
30 Dond.
ss Martina, Adelgonde, Bathilde, Felix (pans)
31 Vrijd.
ss Petrus-Nolasc., Marcella, Eudoxia.

FEBRUARI
fprofifist= of Xsgenmaftd.
(

L. K. Donderdag 6. — . N. M. Donderdag i3. — ) E. K.
Vrijdag 21. --0 V. M. Vrijdag 28.

i Zaterd.
ss. Ignaas, Sigebea, Eubert, Ephrem
Zond.
Sibtuagesinza, 0. L. V. Lichtmis, s Heracliet
3 Maand.
ss Blasius, Berlinde, Celsa, Azarias
4 Dinsd.
ss Joanna, Andreas-Cors., Rembert (v. Torhout)
5 Woensd. ss Agatha, Adele, Bertolf, Bertrada
6 Dond.
ss Amand, Dorothea, Vedast
7 Vrijd.
ss Romuald, Gonzalf, fheodoor, Rijkhart
8 Zaterd.
ss Joannes van Matha, Werner
9 Zond.
Sexagesima, ss Apollonia, Ansbert, Nicephoor
I0 Maand.
ss Willem, Scholastica, Paschaas
i i Dinsd.
ss Desideer, Adolf, Ceciliaan
12 Woensd. ss Eulalia, Meletius, Claudiaan
13 Dond.
ss Gijsbrecht, Lucijn, Catharina, Juliaan
14 Vrijd.
ss Valentijn, Poliaan, Abraham
15 Zaterd.
ss Faustijn, Jovita, Melis
16 Zond.
Quinquagesima, ss Juliana, Maxima, Secundus
17 Maand.
ss Silvijn, Mariana, Chrysant
18 Dinsd.
ss Simeon, Constantia, Zephyrina, Claudius
19 Woensd. Aselzdag, ss Gabinius, Beatus, Tullius, Bonifaas,
20 Dond.
ss Eleutherius, Eucherius
21 Vrijd.
ss Pepijn, Vitalius, Gombett, Ablebert
22 Zaterd.
ss Pieters' stoel to Ant., Margareta
23 Zond.
Quadragesinza, ss Petrus-Damiaan, Leonora
24 Maand.
ss Mathijs (apostel), Mai cellina, Modest
25 Dinsd.
ss Walburgis, Gothcad, Adelni, Adeltrudis
26 Woensd. ss Alexander, Porphyrius, Leonius, Nestor
27 Dond.
ss Leander, Gelaas, Honorina
28 Vrijd.
ss Romaan, Basilia, Ermina
29 Zaterd.
ss Oswald
2

i

MAART
rents= of Dorremaanti.
(

L. K. Vrijdag 6. — # N. M. Zaterdag 14. — ) E. K.
Zondag 22. - 0 V. M. Zondag 29.

Zond.
Remini seer e, ss Albijn, Rogier, Sigismond, David
2 Maand.
ss Karel (de Goede), Absolon, Marnan, Simplicius
3 Dinsd.
ss Kunegonde, Camilla, Emerit, Cheledoon
4 Woensd. ss Casimir, Lucius, Archelaus, lEneas
5 Dond.
ss Theophiel, Oliva, Theophania, Virgiel
6 Vrijd.
ss Coleta, Fridolijn, Vibiaan, Balrod
7 Zaterd.
ss Thomas (van Aquine), Victorina, Perpetua
8 Zond.
Oculi, ss Joannes van God, Philemon, Herenia
9 Maand.
ss Francisca-Obl., Reinhard, Gregoor
Jo Dinsd.
de HH. 40 Martelaren to Sebaste
ti Woensd. ss Heraclius, Constantijn, Firmiaan
12 Dond.
ss Gregoor (de Groote), Rosina, Nestor
13 Vrijd.
ss Euphrasia, Dionysia, Patricia, Nicephoor
14 Zaterd.
ss Mathilde, Alfried, Frontina, Arnout, Liebert
15 Zond.
Lirtare, ss Longijn, Nicander, Walt., Abraham (her.)
i6 Maand.
ss Eusebia, Heribert, Castor, Cyriacus
17 Dinsd.
ss Patricius, Jozef van Arimathea, Gertruda
i8 Woensd. ss Gabriel (aartsengel), Ingenua
19 Dond.
ss Jozef, Jozefina, Amant, Sibilla, Landoald
20 Vrijd.
ss Ambroos, Joachim, Martijn (van Dume)
21 Zaterd.
ss Benedictus (I C abt), Amator, Angelica
22 Zond.
Passiezondag, ss Catharina (van Zweden), Eelko
23 Maand.
ss Victoriaan, Fidelis
24 Dinsd.
ss Aldemar, Aretemon, Simeon, Irenaeus
25 Woensd. 0. L. V. Boodschap, ss Einhard, Pelagius
26 Dond.
ss Emmanuel, Ludger, Felix (bisschop)
27 Vrijd.
ss Lazarus, Augusta, Ernst, Rupert
28 Zaterd.
ss Sixtus III, Malchus, Priscus, Gilbert
29 Zond.
Palmenzondag, ss Berthold, Jonas, Ludolf, Eustaas
3o Maand.
ss Quirijn, Regulus, Liberata, Veronus
31 Dinsd.
ss Cornelia, Benjamiu, Menander, Balbiana

APRIL
g ofer= of Oritomaan§.
C L. K. Zondag 5. ---.- 0 N. M. Maandag 73. — ) E. K.
Maandag 20. - Cr) V. M. Maandag 27
i Woensd. ss Hugo, Alexandra, Emma, Walderijk
2 Dond.
Witte Donderdag. ss Frans van Paula, Genoveva
3 Vrijd.
Goede Fri/Vag. ss Rijkhard, Alexandrina, Tyro
4 Zaterd.
ss Isidoor (van Sevil.), Quintiliaan, Hilzebert
5 Zond.
Paschen. Vincent (Fen.), ss Silvia, Eva, Juliana
6 Maand.
ss Sixtus I, Celestijn, Faustina, Willem (abt)
7 Dinsd.
ss Herman-Jozef, Clotarius, Albrecht
8 Woensd. ss Perpetuus, Walter, Dionijs, Edesius
9 Dond.
ss Waldetrude, Hugo, Dotto (abt), Walcar
io Vrijd.
ss Macarius (biss.), Ezechiel, Mechtilde
77 Zaterd.
ss Leo (de Groote), Eliza, Godebesta, Isaai
12 Zond.
ss Julius, Boudewijn, Erkenbod, Sabas
13 Maand.
ss Hermeng]ldis, Justijn (de Wijsgeer), Ida
ss Tiburtijn, Valeriaan, Maximus
14 Dinsd.
75 Woensd. ss Petius-Gonzales, Octavia, Basilissa
i6 Dond.
ss Joachim (van Senen), Magnus, Drogo
17 Vrijd.
ss Aniceet, Rudolf, Isidora, Steven, Simeon
ss Idesbald, Perfectus, Galdijn, Appoloon
i8 Zaterd.
ss Bernaard, Leo (IX), Usmar, Werner
79 Zond.
ss Hildegonde, Floribert, Oda, Theotiem
20 Maand.
21 Dinsd.
ss Anselm, Benanus-Simeon, Silvius, Idesbald
22 Woensd. ss Soter, Cajus, Leonidas, Theodoor (Sicea)
ss Joris, Geerard (van Toul.), Leontia, Achilles
23 Dond.
ss Fidelis (van Sigmaringe), Valeria, Robrecht
24 Vrijd.
ss Erminus, Aniaan, Heribald, Moreus, Ivo
25 Zaterd.
Bescherming H. Jozef. Marcellijn, Felicia, Cletus
26 Zond.
ss Angela, Anastaas, Hieronymus, Liberalis
27 Maand.
ss Marcus (evang.), Vitalis, Prudens, Proba
28 Dinsd.
29 Woensd. ss Petrus (mart.), Libert, Gondebert, Hugo (abt)
ss Catharina (van Senen), EmiHaan, Rozemond
3o Dond.

MEI
Mei= of onnenutanb.
(

L. K. Maandag 4. — • N. M. Dinsdag 12. V. M. Dinsdag 26.
Woensdag 20. -

i Vrijd.
2 Zaterd.
3 Zond.
4 Maand.
5 Dinsd.
6 Woensd.
7 Dond.
8 Vrijd.
9 Zaterd.
so Zond.
is Maand.
12 Dinsd.
13 Woensd.
54 Dond.
55 Vrijd.
i6 Zaterd.
57 Zond.
i8 Maand.
19 Dinsd.
20 Woensd.
25 Dond.
22 Vrijd.
23 Zaterd.
24 Zond.
25 Maand.
26 Dinsd.
27 Woensd.
28 Dond,
29 Vrijd.
30 Zaterd.
31 Zond.

3 E. K.

ss Philip, Jacob, Florina, Blandijn, Sigismond
ss Athanaas (de Groote), Patientia, Walbrecht
ss Juvenaal, Antonia, Walter
ss Monica, Floriaan, Silvaan, Pacificus, Monica
ss Pius V, Angelus, Irena , Hilaar, Mauront
ss Jan in de ohe, Victoriana, Judith, Eadbert
ss Stanislaas, Justiniaan, Benedict II, Gibrian
ss Michiels-openb., Ita
ss Macarius verh., Gerontius, Gregoor (biss.)
ss Antoon (van Flor.), Job, Gordiaan
ss Eleonora, Mamertus, Achilles, Gangulf
ss Nereus, Renaat, Achilleus, Pancraas, Flavia
ss Servaas, Dominica, Natalis, Agrippa
0.-H. Hemelvaart. ss Pacomius, Paschalis,
ss Dimphna, Gerebern, Sidronius, Euphraas
ss Ubald, Hippolita, Jan (Nepom.), Simon Stock
ss Paschalis-Baylon, Gijzelbrecht, Fabius
ss Felix van Cant., Venantius, Hippolyta, Erik
ss Ivo, Petrus-Celestinus, Dunstan, Prudentia
ss Bernardijn (van Senen), Godwald
ss Idesberga, Constantina, Laurentia, Godrik
ss Melis, Julia, Gabriella, Adam, Rita, Ivo
ss Desideer, Emilia, Wijbert
Sinksen. 0. L. V. Hulp der Christenen
ss Urbaan, Maria-Magd. (van Pazzi), Aurelius
ss Philip-Neri, Theodoor, Eleuther (paus)
ss Joannes (paus), Oliverius, Bedo
ss Germanus (van Parijs), Caran (diaken)
ss Maximijn, Theoiosia, Bonna, Cyril (kind)
ss Ferdinand, Felix (paus), Walstan
H. Drievuldisheid. ss Petronilla, Amelia, Roeland

JUNI
11)ette= of /3raftfiniaanti.
(

L. K. Woensdag 3. — * N. M. Donderdag t 1. — )
Donderdag 18. — © V. M Donderdag 25.

K.

ss Pamphiel, Octaaf, Dieboud
Maand.
ss Eugeen, Raas, Valentina, Blandina, Pothijn
Dinsd.
3 Woensd. ss Clotilde, Adelbert, Genesius, Cecilius
4 Dond.
H. Sacramentsdag. ss Antonia, Bonifacia, Saturnina
ss Bonifaas, Franco, Illydius, Dorotheus
5 Vrijd.
ss Norbert, Paulina, Delphina, Aldrik
6 Zaterd.
7 Zond.
ss Robrecht, Landolf, Godschalk
8 Maand.
ss Medard, Gildard,
Calliopa
9 Dinsd.
ss Pelagia, Columbus, Pelagia, Vincent
10 Woensd. ss Margriete van Sch., Landrik, Maurijn
Dond.
ss Barnabas, A.mabilis, Rozelina, Adelheid
12 Vrijd.
H. Hart van Jezus. s. Joannes (van Sahagun), Basilides
13 Zaterd.
ss Antoon (van Padua), Landoald, Roderik
14 Zond.
ss Baselis (de Groote), Quintiaau
15 Maand.
ss Modest, Vitus, Landelijn, Hilariaan
ib Dinsd.
ss Luitgarde, Quirijn, Aureliaan
L7 Woensd. ss Alena, Reinier, Isaurus, Ismael, Nicander
i8 Dond.
ss Marcus, Marcelliaan, Fortunaat, Geerland
19 Vrijd.
ss Gervaas, Protaas, Razo, Odo, Alena
20 Zaterd.
ss Florentina, Ida, Benigna, Silverijn
21 Zond.
ss Aloies van Gonzaga, Reitnund, Demetria
22 Maand.
ss Paulijn van N., Everhard, Albaan, Annibal
23 Dinsd.
ss Ediltrude, Agrippina, Maria van Oignies
24 Woensd. ss Jan (de Dooper), Iewan, Simplicius
25 Dond.
ss Elooi's verheffing, Prosper, Bertha, Willem
26 Vrijd.
ss Joannes en Paulus, Maxentius, Deodaat
27 Zaterd,
ss Liebwin, Ladislaas, Stepharna
28 Zond.
ss Ireneus, Plutarchus, Leo (II)
29 Maand.
ss Pieter en Paztwel, Beata, Alexia, Aletha
3o Dinsd.
Gedachtenis van s Pauwel, ss Emiliana, Lucina
2

JULI
lq o piinfatit 6.
(

L. K. Vrijdag 3. — 4) N. M. Vrijdag 10.
Vrijdag 17. — © V. M. Vrijdag 24.

- )

E, K,

Woensd. ss Rombout, Guthago, Esther, Regina
Dond.
Maria-Bezoeking, ss Otto, Marciaan
3 Vrijd.
ss Heliodoor, Anatool, Abel, Eulogius
4 Zaterd.
ss Ulrik, Flaviaan, Odo, Bertha
5 Zond.
ss Cyrillus en Methodius, Leontina, Zenals
6 Maand.
ss Godelieve, Isaias, Goard, Tranquillijn
7 Dinsd.
ss Wibo, Odo, Edelbergi, Nicostrates, Illidius
8 Woensd. ss Landrada, Elizabeth (van Portugaal), Kiliaan
9 Dond.
HH. 16 Martelaren van Gorcum. s. Anatolia
io Vrijd.
ss Amelberga, Rufina, Secunda, de 7 Gebroeders
II Zaterd.
ss Pius, Benedictus' verheff., HilJof, Sabin
12 Zond.
ss Joannes-Gualbert, Jason, Nabor, Felix (mart.)
13 Maand.
ss Anacket, Hendrik-Dionijs, Mildrada
14 Dinsd.
ss Bonaventura, Izabella van Portugaal, Vincent
15 Woensd. ss Hendrik, Bernhard van Baden, Zosima
i6 Dond.
0. L. V. (van Carmel). ss Reinbild, Fulrad
17 Vrijd.
ss Alexis, Arnout, Odilia, Leo (IV)
18 Zaterd.
H. Sacrament van mirakel, ss Symphorosa, Arnout
19 Zond.
ss Vincent van Paulo, Arsenius, Justa, Aurelia
20 Maand.
ss Margriete, Hieronymus-lEm., Ontkommere
21 Dinsd.
ss Daneel, Praxedes, Fastrada, Victor
22 Woensd. ss Maria-Magdalena, Wandregisil, Platos
23 Dond.
ss Liboor, Apollinaris, Paschier, Romula
24 Vrijd.
ss Christina, Nicetas, Aquilina, Aglibert
25 Zaterd.
ss Jacob de Meerd., Clodesinda, Christoffel
26 Zond.
ss Anna, Noella, Exuperia, Olympius
27 Maand.
ss Pantaleo, de 7 Slapers gebroed., Constantijn
28 Dinsd.
ss Nazarius, Innocentius, Victor, Hildebrand
29 Woensd. ss Martha, Seraphina, Beatrijs, Callinicus, Odolf
30 Dond.
ss Abdo, Sennen, Rufijn, Donatilla, Ursijn
31 Vrijd.
ss Ignaas (van Loyola), Germaan (van Auxerre)
i

2

AUGUSTUS
eogot= of liouromitanb.
C L. K. Zaterdag 1. — # N. M. Zondag 9. — ) E. K.
Zaterdag 15. — (5) V. M. Zondag 23. — C L. K. Maandag 31.
S. Pleters' banden. ss Eleazar, Bavo's verheffing
I Zaterd.
Zond.
Aflaat Portiunc. 0. L. V. der Eng., s Gustaaf
ss Stephanus' vinding, Nicodemus, Gamaliel
3 Maand.
4 Dinsd.
ss Domien, Aristarch, Tertulliaan, Euphroom
5 Woensd. 0. L. V. ter Sneeuw. ss Cassianus, Oswald
Transfiguratie Christi. ss Sixtus II, Pastor
6 Dond.
ss Cajetaan, Donaas, Albrecht
7 Vrijd.
8 Zaterd.
ss Cyriacus, Joannes (de Aalm.), Hormisdas
9 Zond.
ss Justijn (van Alex.), Veriaan, Secundiaan
ss Laurens, Asteria, Sara, Myron
to Maand.
it Dinsd.
ss Suzanna, Philomena, Goorik, Tiburs
12 Woensd. ss Clara, Hilaria, Porchaar, Florimond
ss Hippoliet, Concordia, Radegonde
13 Dond.
ss Athanasia, Eusebius, Marcellus, Werenfried
14 Vrijd.
15 Zaterd.
Maria-Hemelvaart. ss Napoleon, Arnout
ss Rochus, Hyacinth, Arnout, Arsacius
16 Zond.
17 Maand.
ss Bertrand van Cominge, Rogaat, Judith
ss Helena, Agapiet, Clara (van Monte-Falco)
18 Dinsd.
19 Woensd. ss Julius, Magnus, Lodewijk, Flores (van Ante.)
ss Bernhard, Samuel, Christoffel, Oswijn
20 Dond.
ss Joanna van Chantal, Privaat, Eupreprius
21 Vrijd.
ss Joachim (vader van 0. L. V.), Philibert
22 Zaterd.
ss Philip Benitius, Lupus, Sidoon, Zacheus
23 Zond.
24 Maand.
ss Bartholomeus, Georgius-Limniota, Talionus
ss Lodewijk, Genesius, Hunegonda, Hermes
25 Dinsd.
26 Woensd. ss Zephirijn, Adriaan, Ebbo, Abund
ss Euthala, Cesar, jozef (% an Calasanct.)
27 Dond.
ss Augustin, Hermes, Bibiaan, Juliaan
28 Vrijd.
ss Jans onthoofding, Sabina, Verona, Adelt
29 Zaterd.
ss Roza van Lima, Fiacrius, Stentor, Felix (mart.)
30 Zond.
ss Izabella, Reimond-Nonnaat, Amaat
31 Maand.
2

SEPTEMBER
lettrof-, Cnne= of Vietmand.
# N. M. Maandag 7. — 3, E. K. Maandag 14. — -.C.3 V. M.
Maandag 21. - ( L. K. Woensdag 30.
ss Gillis, Gedeon, Nivard, Ammon, Melis
Dinsd.
W oensd. ss Steven (van Hongarie), Bodestaas, Agricola
ss Remakel, Seraphia, Erasma, Agulf, Thecla
3 Dond.
ss Rozalia, Candida, Hirmingarde, Mozes
4 Vrijd.
ss Laurens-Justiniaan, Bertijn, Alton
5 Zaterd.
HH. Engelen-Bewaarders. ss Onesiphoor, Bega
6 Zond.
ss Regina, Hilduard, Clodoald, Willebrord
7 Maand.
0. L. V. Geboorte. ss Adriaan, Corbiniaan
8 Dinsd.
9 Woensd. ss Omaars, Dorotheus, Stratonus, Dionijs
ss Nicolaas ',van Tolentijn), Pulcheria, Daviet
to Dond.
IV van Maria. ss Vinciana, Patiens, Protus
Vrijd.
ss Guido (van Anderlecht), Albeus
12 Zaterd.
ss Amaat, Flederijk, Mauritius, Lidoor, Franco
13 Zond.
H. Kruisverheffing. ss Maternus, Rosula
14 Maand.
0. L. V. der VII Weeen. ss Nicomedes, Carolina.
i5 Dinsd.
16 Woensd. ss Cornelis, Cypriaan, Euphemia, Eudita
ss Lambrecht, Hildegaard, Colomba
17 Dond.
ss Sophia, Ester, Thomas (Villa-Nova)
i8 Vrijd.
ss Januarius en gezellen, Eustochius, Theodoor (abt)
19 Zaterd.
ss Eustaas, Philippa, Suzanna, Agapit
20 Zond.
ss Mattheeuws (apostel en ev.), Geroif, Maura
21 Maand.
ss Maurits en 10,000 mart.
22 Dinsd.
23 Woensd. ss Thecla, Linus, Polyxena, Soxius, Xantippa
0. I . V. der Slaver. ss Godevaart, Domina
24 Dond.
ss Firmijn, Cleophas, Scipio, Herculaan
25 Vrijd.
ss Justina, Eusebius, Albaan,.Nilus
26 Zaterd.
ss Cosmas, Damiaan, Hildetrude, Epicharis
27 Zond,.
ss Wenceslaas, Chariton, Cyraan, Exuperius
28 Maand.
ss Michiel (aartsengel), Quiriacus, Euphonia
29 Dinsd.
30 Woensd. ss Jeroom, Honorius, Karloman, Koenraad.
2

OCTOBER
.1. tin . ,

'Qin& of 3aaimaanb.

• N. M. Dinsdag 6. — ) E. K. Dinsdag 13. — 0 V. M.
Woensdag 21. — if L. K. Vriidag 30.
1 Dond.
Vrijd.
3 Zaterd.
4 Zond.
5 Maand.
6 Dinsd.
7 Woensd.
8 Dond.
9 Vrijd.
10 Zaterd.
II Zond.
12 Maand.
13 Dinsd.
14 Woensd.
15 Dond.
16 Vrijd.
17 Zaterd.
18 Zon.-I.
19 Maand.
20 Dinsd.
21 Woensd.
22 Dond.
23 Vrijd.
24 Zaterd.
2s Zond.
26 Maand.
27 Dinsd.
28 Woensd.
29 Dond.
30 Vrijd.
31 Zaterd.
2

ss Bavo, Remeeuws, Piaws, Ananias, Domlin
ss Gerijn, Luudgaar
ss Geeraard (van Brogne), Gijbert
H. Rozenkrans. ss Frans (van Assisi), Petronius
ss Placidus, Flavia, Flaviana, Galla
ss Bruno, lEgidia, Fidea, Castus, Fides
ss August, Sergius, Marcus (paus)
ss Brigitta, Albertina, Thais, Demetrius
ss Gijzelen, Denijs, Rusticus, Gunter
ss Frans (van Borgia), Paulijn, Clangs
Moederschap van Maria. ss Gommar, Zenakla
ss Maximiliaan, Wilfried, Harlinde, Relinde
ss Edward, Gerald, Colman
ss Donatiaan, Callistus, Fortunata, Buchard
ss Teresia, Longina, Debora, Agileus
ss Saraphijn, Gallus. Balderik, Armogast
ss Hedwig, Oseus, Florentijn, Andries
Zuiverheid van Maria, ss Lucas, ev., Justus, Triph.
ss Petrus v. Alcantara, Ptolomaeus, Vredeswinde
ss Caprasius, Wendelijn, Zenobius
ss Ursula en de XIm maagden, Hilarion, Oscar
ss Cordula, Philip (van Heraclae), Elodia
ss Joannes-Capistranus, Severijn, Servandus
ss Raphael (aartsengel), Evergist, Magloor
ss Crispijn, Crispiniaan, Marciaan, Dania
ss Evarist, Bernward, Rogatiaan, Luciaan
ss Florentijn, Frumens, Elesbaan
ss Simoen, Judas-Thaddeus, Anastasia, Faro
ss Narcis, Gaudens, Ermelinde, Maximiliaan
ss Germaan (van Capua), Zenobia, Aurelia
ss Kwintijn, Lucilla, Wolfgang, Foillan

NOVEMBER
151a0t= of roefinaad.
• N. M. Donderdag 5. — ) E. K. Donderdag 12.
Vrijdag 20. - ( L. K. Zaterdag 28.

--

,3 V. M.

Allerheiligen. Si Cesar, Benignus, Marcel
Zond.
Allervelendag. ss Theodoor, Tobias
Maand.
ss Huibrecht, Malachias, Pyrmijn, Sylvia
3 Dinsd.
4 Woensd. ss Karel (Borromeus), Modesta, Emerik
ss Zacharias, Epistemis, Odrada, Malachytas
5 Dond.
ss Leonaard, Winok, Atticus
6 Vrijd.
7 Zaterd.
0. L. V. van Bijstand. ss Willebrord, Amarant
8 Zond.
de 4 Gekroonde broeders. ss. Govaart, Willebald.
9 Maand.
ss Theodoor (Tiro), Mathurijn, Estella
10 Dinsd.
ss Andreas (Avellinus), Triphon, Justus
1I Woensd. ss Marten, Theodoor (Studites)
12 Dond.
S. _Leven, patroon van Gent, s Cunibert
13 Vrijd.
ss Didacus, Stanislaas (Kostka), Brixius (Zebina)
14 Zaterd.
ss Veneranda, Jocundus, Victorina, Sidoon
15 Zond.
Kerkwijding. ss Leopold, Maclovius, Machuit
16 Maand.
ss Edmond (van Kantelb.), Eucherius, Otmar
17 Dinsd.
ss Zacheus, Alpheus, Gregoor-Thaumaturg
18 Woensd. ss Odo, Basilica, Hesychius, Hilda
19 Dond.
ss Elizabeth van Hongarie, Pon'iaan, Abdias
20 Vrijd.
ss Felix (van Valois), Agapius, Bernward
21 Zaterd.
Maria.Presentatie. ss Columbaan, Gelaas
22 Zond.
ss Cecilia, Alphonsius, Appias, Philemon
23 Maand.
ss Clemens, Adela (van Diest), Lucretia, Trudo
24 Dinsd.
ss Joannes (van 't Kruis), Flora, Firmina
25 Woensd. ss Catharina, Erasmus, Jucunda
26 Dond.
ss Petrus (Alex.), Koenraad, Silvester (van Osimo)
27 Vrijd.
ss Maximus, Virgilius, Siegfried, Nicon, Achaar
28 Zaterd.
ss Mansuetus, Amedeus, Josaphat, Oda, Steven
29 Zond.
Advent. ss Saturnijn, Radboud, Philomeen, Brando
30 Maand.
ss Andries, Zoziem, Castul, Troiaan
1

2

DECEMBER
Jost-,

inter= of Egrotinaad.

# N. M. Vrijdag 4.
) E. K. Zaterdag 12. Zondag 20. - ( L. K. Zond:.-.g 27.
Dinsd.
Woensd.
3 Dond.
2

4 Vrijd.
5 Zaterd.
6 Zond.
7 Maand.
8 Dinsd.
9 Woensd.
10 Dond.
i Vrijd.
12 Zaterd.
13 Zond.
14 Maand.
i5 Dinsd.
i6 Woensd.
17 Dond.
18 Vrijd.
19 Zaterd.
20 Zond.
21 Maand.
22 Dinsd.
23 Woensd.
24 Dond.
25 Vrijd.
26 Zaterd.
27 Zond.
28 Maand.
29 Dinsd.
30 Woensd.
31 Dond.

'® V. M.

ss Elooi, Agerius, Olympiades, Proculus
ss Bibiana, Natalia, Guldwald, Adria
ss Frans (Xaverius), Salerno, Hilaria
ss Barbara, Petrus (Chrysologus), Hortensia
ss Sabbas, Crispina, Dalmatius, Pelinus
ss Nicolaas, Petrus, Pascalis, Dionysia, Leontia
ss Ambroos, Phara, Eutrapius, Geneboud
Alaria's Onbevlekte Ontvang-enis. s Thiboud
ss Leocadia, Philoteus, Gorgonia, Bassiaan
ss Melgiades, Fulgens, Eulalia
ss Damaas, Basiliaan, Eutychius
ss Constantijn, Waldemir, Heraclius, Justijn
ss Joost, Lucia, Othilia, Autbert, Lucretia
ss Nicaas, Eutropia, Dioscorus, Volkwin
ss Candidus, Philote, Thalia, Gatiaan
ss Eusebius, Adelheid, Albina, Everhard
ss Begga, Wivina, Olympiada, Yolenda
Verwachting der Geboorte Christi. s Gratiaan
ss Nemesius, Fausta, Winiboud, Noe, Gregoor
ss Philogoon, Ammiaan, Dominiek (van Sylos)
ss Thomas (Didymus), Glycerius, Severijn
ss Florus, Virginia, Flaviaan, Zeno
ss Victoria, Servulus, Cleomenes, Dagobert
ss Gregoor (van Spoleta), Irmina, Delphina
Kerstdag. ss Eugenia, Anastasia, Adalsende
ss Steven, diak. en l e martel., Theophanes
ss Joannes, apostel en evangelist, Nicerata
HI-1. Onnoozele Kinderen. s Theophila
ss Thomas (van Kantelb.), Polydoor Crescens
ss David, Regner, Sabijn, Anysia, Radulf
ss Silvester, Melania, Columba, Potentiaan

INSTELLING
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN
OPENBARE WERKEN.

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

Willende een nieuw bewijsgeven Onzer bezorgdheid voor de belangen der Nederlandsche letteren ;
Overwegende dat niets veer van aard is om
dezer ontwikkeling te bevorderen dan de inrichting
van een bestendig letterkundig genootschap;
Op de voordracht van Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken,
Wij hebben besloten en Wij besluiten
Art. 1 . Er wordt te Gent, onder de benaming
van Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en.
Letterkunde, een genootschap ingericht van letterkundigen en geleerden, dat de studie en de beoefening
der Nederlandsche 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 : 1° 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 doen kennen door belangrijke NI. erken.
Art. 4. Er zijn vijf-en-tvvintig werkende Leden ;
twintig dezer Leden moeten Belgen zijn en in Belgi6
gehuisvest ; de vijf andere kunnen worden gekozen
onder Noord-Nederlandsche letterkundigen en geleerden, in Belgie woonachtig.
Art. 5. De achttien eerste benoemingen van
werkende Leden zullen worden gedaan door Ons.
De verdere benoemingen van werkende Leden, de
benoemingen der eere- en die der briefwisselende
Leden worden door de werkende Leden gedaan en
aan de Koninklijke goedkeuring onderworpen.
Art. 6. De werkende Leden vereeni bg en 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 Academie zal
benoemd worden door Ons.
Art. 10. Te beginnen met het tweede jaar van
haar bestaan zal de Academie jaarlijks haren Bestuurder en haren Onder-Bestuurder benoemen.
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 algemeen beheer
der Academie ; hij zit alle vergaderingen voor en
maakt van rechtswege deel alter Commission; hij
doet beraadslagen over de verschillige punten, welke
in de bevoegdheid vallen van de Academie; hij zamelt

-22de stemmen in, door de Leden uitgebracht, en spreekt
de beslissingen uit, welke met meerderheid van stemmen genomen zijn.
In geval van ontstentenis wordt hij door den.
Onder-Bestuurder vervangen.
Art. 13. De eerste benoeming uitgezonderd,
wordt de Bestendige Secretaris benoemd door den
Koning, op eene dubbele lijst van voorstelling, opgemaakt door de Academie, bij geheime stemming en
bij volstrekte meerderheid der stemmen, in eene
zitting waar ten minste de twee derden der werkende
Leden aanwezig zijn.
Art. 14. De Bestendige Secretaris houdt het
boek der beraadslagingen : hij onderteekent met den
Bestuurder de genomen beslissingen ; hij levers de
bewijsschriften van goedkeuring en andere getuigschriften af ; hij ontvangt de brieven en de memori6n
aan de Academie gezonden.
Hij is gelast met de briefwisseling en met de
bewaring der archieven en der bibliotheek.
Hij is daarenboven gelast met den rekendienst
der Academie.
Art. 15. Wanneer, door ziekte of eenig ander
wettig beletsel, de Bestendige Secretaris zich in de
onmogelijkheid bevindt de zittingen bij to woven,
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 geese wijzigingen
worden gebracht dan op bet voorstel van ten minste
vijf Leden, met de toestemming van de twee derden
der werkende Leden der Academie. Die wijzigingen
moeten aan de goedkeuring van den Koning worden
onderworpen.
De voorstellen tot wijziging van het reglement
moeten op de dagorde en in de bijeenroepingsbrieven
worden aangekondigd.
Art. 17. Aanwezigheidspenningen en schadeloosstelling voor reis- en verblijfkosten, waarvan het
bedrag door Ons zal worden bepaald, kunnen aan
de Leden worden toegekend.
Art. 18. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Open bare Werken is gelast met de uitvoering
van het tegenwoordig besluit.
Gegeven to Brussel, den 8n Juli 1886.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
De Minister van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Werken,
Ridder DE MOREAU.

+

WETTEN
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

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

De Academie bestaat uit : I° vijf-en-twintig
werkende Leden; 2° hoogstens vijf-en-mintig buitenlandsche eereleden; 3 0 hoogstens tien inlandsche
briefwisselende Leden; 4° inlandsche eereleden,
die vroeger werkende Leden geweest zijn.
3.
De kiezingen voor werkende Leden geschieden
in de maandelijksche zitting na die, waarin kennis
genomen is van het openvallen der plaatsen.
Eere- en briefwisselende Leden worden gekozen
eons 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 der jaarlijksche vergadering en de
hiermede in verband zijnde artikelen betrekkelijk de prijskampen en ki€zingen, bij koninklijk besluit van 23 Maart 1891.
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Zittingen.
4.
De Academie vergadert in gewone zitting
eenmaal ter maand, en houdt jaarlijks eene openbare
vergadering in Juni, na de gewone zitting dier
maand.
5.
De uitnoodiging tot het bijwonen der zittingen
wordt omtrcnt acht dagen te voren verzonden. Zij
meldt de voornaa mste 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 taken
deel nemen met stemrecht.
7.
Aan de geheime zittingen nemen geene andere
dan werkende Leden deel.
De geheime zitting is verplichtend, telkens als
de Academie vergadert tot :
1° het voorstellen en kiezen tot de openstaande
plaatsen in de Academie of in de Commission;
2° het beraadslagen over wijzigingen, toe te
brengen aan de wetten ;

- 293° het opstellen der prijsvragen
4° het beoordeelen der ingezondene stukken.
Worden evenwel tot de geheime zitting, voorzien bij 4°, toegelaten, de eere- en briefwisselende
Leden, die van den keurraad deel maken.
8.
De zitting begins stipt op het uur, bij den
uitnoodigingsbrief aangeduid, welk ook het getal
zij der aanwezige Leden.
De zitting vangt aan met de lezing des verslags
over de vorige zitting en met de mededeeling der
ontvangen brieven.
Het is verboden, gedurende die lezing, den
Secretaris in de rede to vallen.
9,
Bij afwezigheid van den Bestuurder wordt zijne
plaats waargenomen door den Onder-Bestuurder.
Bij afwezigheid van den Bestuurder en van den
Onder-Bestuurder leidt het oudstbenoemde der aanwezige werkende Leden, naar de volgorde der lijst
van het Jaarboek, de zitting.
IO.

De Bestuurder leest de dagorde, onmiddellijk
na de lezing en vastelling des verslags.
De dagorde, wat betreft de ingezondene verhandelingen, wordt geregeld volgens de dagteekening
van ontvangst bij den Bestendigen Secretaris.
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Aileen afgewerkte en op de dagorde vermelde
stukken worden in de zitting voorgelezen.
De dagorde wordt door het 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 v6Or de jaarlijksche openbare vergadering wordt gestemd • over het al of niet
bekronen der ingezondene werken.
13.

De werkende en briefwisselende Leden zullen,
zooveel mogelijk, alle drie jaar een onuitgegeven
opstel aanbieden.
Elk jaar, in de maand October, zal de bestendige Secretaris deze verplichting schriftelijk aan de
werkende en briefwisselende Leden herinneren.
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Bestendige en tijdelijke Commissien.
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 Candidaten, door de Commissie
voorgesteld.
16.

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

Deze Commissie is gelast met het aanleggen
cener verzameling van boeken betreffende gemelde
studial.
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18.

Eene vergoeding van twintig frank het vel druks
vvordt 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 kiczing wordt volstrekte meerderheid van
stemmen vereischt. Evenwel, indien, na twee proeven,
geen der Candidaten de 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 plaatsen open staan,
words 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, gedrukr, aan de werkende Leden
gezonden, en in de Meizitting besproken.
De kiezing heeft plaats in de maand Juni.
25.
In die zitting mogen, op voorstel van werkende
Leden en onder goedkeuring der Academie, andere
Candidaten op de lijst gebracht worden.
26
De voorgaande bepalingen zijn niet toepasselijk
op de benoeming der eerste io briefwisselende Leden,
der eerste 25 Eereleden en der eerste Jo Leden van de
bestendige Commissie.

— 34 —
27.
De Leden der Voorstellingscommissie mogen
geene twee achtereenvolgende jaren gekozen worden.
28
De Bestuurder en de Onderbestuurder worden
gekozen in de zitting der maand November. Zij treden
den eersten Januari in bediening.
Geen van beiden mag in dezelfde hoedanigheid
onmiddellijk herkozen, noch de Bestuurder tot
Onderbestuurder benoemd worden,

Wedstrijden.
29.
De Academie schrijft jaarlijks wedstrijden uit
over onderwerpen betreffende Nederlandsche taalen letterkunde. Vaderlandsche geschied- en oudheidkunde, schoone kunsten en boekenkennis zijn onder
Nederlandsche taal- en letterkunde begrepen.
3o.
De prijsvragen worden twee jaar op voorhand
vastgesteld.
In de zitting van Juli benoemt de Academie
eene Commissie van vijf Leden om tien prijsvragen
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voor te stellen. In de zitting van Auglistus doet de
Commissie verslag. De Academie kiest eeni gb e der
voorgestelde prijsvragen, en bepaalt daarbij de waarde
der toe te kennen prijzen.
31.

De antwoorden moeten voor den l en Februari
ingezonden zijn.
In de zitting dezer maand worden de keurraden
benoemd. De Leden, die eene prijsvraag opgegeven
hebben, makes van rechtswege deel van den keurraad, en bieden er schriftelijk een omstandig verslag
over aan, hetwelk, met de verslagen der andere keurders, in de zitting van Mei gelezen wordt.
Op deze verslagen, die gedrukt en aan de
werkende Leden gezonden vvorden, 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 vvelken de brieven der intenders
geopend worden.
32.

Voor de wedstrijden worden enkel hanschriftelijke en niet te voren uitgegeven stukken aanvaard.
33.
De mededingers zetten op hun handschrift hunnen naam niet, maar alleen een teeken of eene ken-
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spreuk, herhaald op den omslag van eenen gesloten
brief, inhoudende hunnen naam en hunne woonplaats.
Zij, die zich op welke wijze ook, bekend
maken, en zij, wier verhandelingen na den voorge
schreven 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 uit :
I° de Verslagen en Mededeelingen ;
2° het Jaarboek;
3° de Verhandelingen en Bydragen;
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 aan de Leden gezonden.
Het 7aarboek verschijnt in de maand Januari.
38.
De Verslagen en Mededeelingen vermelden de
gedane mededeelingen en de gelezene verhandelingen, 't en zij de meerderheid der aanwezige Leden
beslisse, dat deze niet gedrukt, of dat ze in de
Verhandelingen en Bydragen 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
4.eerst zullen gedrukt worden. Daarbij wordt gelet

— 38 —
i° op het tijdstip van de aanvaarding deswerks door de Academie;
2c) op de kosten der uitgave.
41.

Verhandelingen, aan de Academie ter uitgave
medegedeeld, worden onderworpen aan de beoordeeling eener Commissie van drie Leden,
De verslagen der Beoordeelaars over de verhandelingen der werkende Leden worden niet gedrukt. Evenwel, indien ze, buiten de ontleding,
bijzonderheden behelzen die voor taal- of letterkunde
van belang zijn, kan er een uittreksel in de 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

- 39 prijs of eene eervolle melding bekwamen, en die het
drukken waardig gekeurd zijn, zullen als aanteekeningen onder aan de bladzijde of als bijvoegsels
achter de verhandelingen gedrukt worden.
44.
Indien verhandelingen van werkende Leden voor
den druk niet aangenomen zijn, dan molten 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 words afzonderlijk gestemd.
46.
Geeft plaatwerk aanleiding tot buitengewone
kosten, of is 't noodig dat eene verhandeling voorzien zij van verscheidene platen, dan worth de
uitgave verdaagd, en de Bestendige Secretaris maakt
tegen de eerstvolgende zitting het bestek op der
kosten, die het plaatwerk zal veroorzaken.
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47.
De Opstellers der schriften, gedrukt in de
Verslagen en Mededeelingen, hebben recht op vijftig

afdrukken van hun werk, met bijzonder bladmerk.
Honderd afdrukken worden gegeven aan den
schrijver van een werk, dat in de Verhandelingen
opgenomen is.
Verder hebben de 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, tr. 1,5o
0
Gedrukte
n
9
9
9 3,00
Innaaien, met platen, min dan 5 vellen
» 3,00
n
9
n
meer » 0 »
» 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 hemiddeling van den Bestendigen
Secretaris.
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5o.
De kosten van groote wijzigingen tijdens het
proefverbeteren zijn ten laste van hen, die ze veroorzaakt hebben.
5x.
De uitgaven der Academie worden getrokken
op minstens 3oo afdrukken en aan al de in Belgié
wonende leden gezonden. De buitenlandsche Leden
hebben recht op deze uitgaven, mits zij in Be10
iemand aanduiden, die gelast zij hun de werken
te zenden.

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

— 42 —
54.
De rekeningen van elk dienstjaar worden door
de Commissie van Rekendienst in de zitting der
maand December opgemaakt, en aan de Academie
voorgelegd

Boekenverzameling.

Handvesten.

55.

De boekenverzameling staat onder toezicht van
het Bestuur. De bearing der boeken en handvesten
is toevertrouwd aan den Bestendigen Secretaris.
56.

De geschriften, titels en papieren aangaande de
Academie blijven altijd in handen van den Bestendigen Secretaris. De lijst daarvan worth op het einde
des jaars opgemaakt, en door den Bestuurder onderteekend.
57.

De boeken, die de Academie toebehooren, worden met het merk der Academie op het titelblad, en,
bii 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 eene 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 hetzeltde Lid te leen gegeven worden.
6o.
Het Bestuur mag te allen tijde de uitgeleende
boeken terugeischen.
61..

De dagteekening van het uitleenen en terugsturen der boeken en de naam des vragers worden
in een bijzonder register aangeteekend. Daarbij wordt
vermeld, in welken staat de boeken teruggegeven zijn.
62.

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

+

Bijzondere bepalingen.
64.
De Academie kan, indien zij het noodig acht,
onder goedkeuring des Staatsbestuurs, een of meer
barer Leden gelasten met eene letterkundige of eene
vvetenschappeltjke 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
eerie 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 :) BELLEFRO1D.
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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, vvelke, 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,
vvelke 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 bet Bestuur, voor elke openstaande plaats twee Candidaten voorstellen.
De namen der Candidaten en de titels hunner
werken warden, gedrukt, aan de werkende Leden
gezonden.
Mei.
Lezing van de verslagen over de beoordeelde
prijswerken.
Bespreking der Candidaten voor de openstaande
plaatsen van eere- en briefwisselende Leden.
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Iuni.
Stemming over de verslagen betrekkelijk de
prijskampen.
Kiezing der eere- en briefwisselende Leden.
Openbare zitting der Academie. Afkondiging
van den uitslag der kiezingen. Uitreiking der prijzen, in de wedstrijden behaald.
Juli.
Benoeming eener Commissie van vijf Leden om
tien prijsvragen voor te stellen.
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 kennel' belooningen.
October.
De Bestendige Sec,retaris herinnert, schriftelijk,
aan de werkende en briefwisselende Leden hunne
verplichting om, zooveel mogelijk, alle drie jaar
een onuitgeg,wen opstel aan te bieden.
November.
Kiezing van den Bestuurder en Onder-Bestuurder
voor het volgende jaar.
December.
De Commissie van Rekendienst maakt de rekening op van het afgeloopen dienstjaar en legt die
aan de Academie voor.

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

BIJZONDER BEVEL.

POST.

1 .■.....

Vrijdom en tegen-teekening.

Den

22

November 1886.

N r 126/113.

lngevolge een ministerieel besluit mogen, vrij
van briefport, in het koninkrijk verzonden worden de dienst-correspondenti6n, onder banden door
den Bestuurder en den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde met de Leden dezer instelling gewisseld.
De tegenwoordige bepaling zal overgeschreven
worden op de tabellen, gevoegd bij het Koninklijk
besluit van den 3o October 1854.
De algemeene Bestuurder,
GIFE.
N. B. — Opdat de brieven, drukproeven, boeken enz.,
vrijstelling genieten van port, moeten zij onder kruisband
verzonden warden 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. Vrijsteiling van port bestaat met voor papieren
onder omslag, of eenvoudig in de postbus geworpen.
Model voor de verzendingen.

Den L/eere Bestendigen Secretaris
der Koninklilke Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkzinde.
Gent.
Het Lid,

I
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B estendige Commission,

Bestendige Commissie, gelast met het
bevorderen van de studie der Oudgermaansche
en Middelnederlandsche talen, met het uitgeven van Middelnederlandsche werken en met
het bevorderen van de studie der gewestspraken.
VoorTitter : de beer Willems (P.)
s
Secretaris
Gailliard.
Leden : de heeren Alberdingk Thijm,
Daems,
jhr. de Pauw,
de Potter,
Gdnard,
Gezelle,
Hansen,
van Droogenbroeck.
De Commissie vergadert op onbepaalde tijdstippen.

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 XVI le en XVIIIe eeuwsche
schrijvers, bij voorkeur uit den schat der
Volksliederen uit gemelde tijdvakken, en van
eene bijzondere verzameling der voorname
tooneelwerken van Nederlandsche schrijvers
sedert het begin der XVI e eeuw.
(Beslissing der Academie van 15 Mei 1889.)
VoorTitter : de heer Micheels,
»
Ondervooriritter :
de Vos,
»
Coopman,
Secretaris :
Leden : de heeren Claeys,
Daems,
Hansen,
Hiel,
Obrie,
Prayon,
Snieders.
De zittingen der Commissie zijn vastgesteld op
den dag der maandelijksche vergadering in Februari,
April, Juni, Augustus, October en December.
(Beslissing der Academie van 21 Augustus 1889.
GeivijTigd 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
Le ensbeschrijving der in Belgie geboren Nederlandsche schrijvers, der algemeene Vlaamsche Bibliographie en van oude Vlaamsche
geschiedschrijvers
(Beslissing der Academie van 15 Mei r 889.)

VoorTitter : de beer Al berdingk Thijm,
OndervoorTitter : » van Even,
» Broeckaert,
Secretaris :
Leden : de heeren Bols,
de Flou,
jhr de Pauw,
de Potter,
Gailliard,
Genard,
Sermon.
De Commissie vergadert ten dage der maanAelijksche vergadering in 7anuari, Maart, Mei,
yuli, September en November.
,(Beslissing der Academie van 21 Augustus 1889.
GeivijTigd door beslissing van 20 September 1893.)

WETTEN
der bestendige Commissie van Nieuwere Taalen Letterkunde en der bestendige Commissie van Geschiedenis, Bio- en Bibliographic.
(Uittreksel.)
Art. 1. — 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
aangaande de inrichting der Academie).
De Voorzitter en de Ondervoorzitter treden om
de Brie jaren of en kunnen niet onmiddellijk in
dezelfde hoedanigheid herkozen, noch de Voorzitter
tot Ondervoorzitter benoemd worden (Toepassing
van art. to en 1 i van voormeld koninklijk besluit
en art. 28, § 2, der Wetten.)
De Secretaris is altijd herkiesbaar.
De Voorzitter, de Ondervoorzitter en de Secre-taris worden gekozen in de laatste Commissiezitting
van het derde jaar hunner bediening (Toepassing
van art. 28, § 1, der Wetten).
Art. 2. - De openvallende plaatsen wordendoor de Academie aangevuld bij kiezing, op voordracht eenen dubbele lijst Candidaten, voorgesteld
door de belanghebbende Commissie (Toepassing
van art. i 5, 21, 22 en 23 en gedeeltelijk van
art. 24 der Wetten).
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Art. 3. — De besluiten en uitgaven der Cornmissien 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 1896
bestaat uit de Leden van het Bestuur : de heeren
Gailliard, Baron de Maere en de Potter, en de
heeren jhr de Pauw, Micheels en Obrie.

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

Maandelijksche zittingen in het jaar
18g6
15 Januari
26 Februari
18 Maart
15 April
20 Mei
17 Juni

f

15 Juli
19 Augustus
16 September
2 1 October
18 November
16 December

In geval eene der bovengemelde zittingen to
verschuiven ware, zullen de Leden bij tijds eene
verwitting ontvangen.

'Yr
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LusT VAN DE LEDEN DER ACADEMIE.
, Beschermheer.
Z. M. de Konin b,

WERKENDE LEDEN
benoemd bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1886.
de Heeren :
Claeys (D r Hendrik) ÷. te Gent;
de Pauw (jhr. M r Napoleon) )1.,, te Gent;
de Potter (Frans) >14, Bestendige Secretaris, te Gent;
Gailliard (Edward), te Brugge;
Genard (Pieter) 4,, te Antwerpen;
Gezelle (D r Guido) 4,, te Kortrijk;
Hiel (Emmanuel) )},, te Schaarbeek;
Snieders (D r August) i., te Antwerpen;
Willems (Dr Pieter) 4,, te Loven.

Alberdingk Thijm (D r P.-P.) +, te Loven, Gek den 27 Oct. 1886
a
,)
a
Daems (S.), te Tongerloo ;
a
a
a
Hansen (D r C.-J.), te Antwerpen;
a
a
Micheels (Jan), te Gent;
a
»
»
»
Obrie (M r Julius), te Gent;
a
van Droogenbroeck (Jan) )+,, te Brussel; »
a
Coopman (Theophiel) +, te Schaarbeek; »
15 Dec. 1886.
a
de Vos (D r Amand), te Gent;
a
a
Broeckaert (J -B.) +, te Dendermonde: a 16 A ug. 1888.
van Even (E.) )14, te Loven;
a 24 Dec. 1888.
a 15 Juli 1891.
Coremans (M r Edw.), te Antwerpen;
»
»
Sermon (Hendr.)
»
» 21 Oct.
Bols (Jan), te Alsemberg;
»
16 Dec.
de Flou (Karel), te Brugge;
a
21 Juni 1893.
de Maere (baron Aug.) >, te Gent;
a
17 Jan. 1894.
Claes (D.), te Namen.
a 21 Aug. 1895.

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

BRIEFWISSELENDE LEDEN.
de Heeren
Haerynck (Hippoliet), te Brussel ; Gelcoiren den 16 Nov. 1887.
»
»
Prayon-van Zuylen van Nyevelt (M r A.), te Elsene ;
a
a
a
Willems (Frans) +, te Antwerpen ;
24 Dec. 1888.
Janssens (Alfons) .1., te St.-Nicolaas;
de Gheldere (jhr. D r Karel), te Koekelare; Gek. den 29 Dec. 1889.
»
»
»
de la Montagne (Victor), te Antwerpen ;
Simons (Dr. Lod.), te Schaarbeek ; GekoTen den 22 Juni 1892.
»
»
»
de Ceuleneer (Ad.), te Gent; •
GekoTen den 20 Juni 1894.
Segers (Gust.), te Lier ;
---

*
BUITENLANDSCHE EERELEDEN,
gekozen den i6 November 1887.
de Heeren :
Arnold (Th.-J.-J-), beambte a2.n 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, t .- Leiden;
Ae 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 (D r J.), hoogleeraar, te Bonn;
•
Gallee (D' J.-H ),hoogleeraar,te Utrecht; Gek. den 21 .7uni 1893.
Groth (D r Klaus), hoogleeraar, te Kiel.
Heyne (D r Moritz), hoogleeraar, te Goettingen;
Kern (D r J.-H.-C.), hoogleeraar aan de Rijkshoogeschool,
te Leiden;
Kluyver (Dr A.), taal- en letterkundige, te Leiden ;
Schaepman lDi' 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 ;
\Venker 01`,I r Georg.), bewaarder van de Bibliotheek der Kon.
Hoogeschool, te Marburg;
Winkler (D r Johan), taal- en letterkundige, te Haarlem;
Fruin (Dr R.), hoogleeraar, te Leiden ; GEk. den Dec. 188--:.
Bonvarlet (Alexander), te Duinkerke ; Gek. den 29 Dec. 1890.
Burgersdijk (D r L.-A.-J.1, lector aan het Gymnasium te
Gekoren den 22 Juni 1892:
Deventer ;
»
»
Quack (H.-P.-G.), letterkundige, te Amsterdam; »
ten Brink (Dr Jan), leeraar aan de Hoogeschool te Leiden ;
Gekozen den 20 yuni 1894.
-

— 58 —
WOONPLAATS VAN DE LEDEN DER ACADEMIE,

Werkende Leden
de Heeren :
Alberdingk Thijm (P.-Paul), te Kessel-Loo;
Bols (Jan), Dorpsplaats, te Alsembeig;
Broeckaert (J.- s.), Dijkstraat, 48, te Den lei monde;
Claes (D.), Henri-Blesstraat, 2, te Namen.
Claeys (H.), Catalognestraat, 16, te Gent;
Cooprnan ( H ). Daillystraat, 129, te Schaarbeek (Brussel);
Coremans (Ed.), Montebellostraat, te Antwerpen;
Daems (S.), abdij van Tongerioo (Westerloo);
de Flou (Karel), Beenhouwersstraat, 35, te Brugge;
de Maere (baron Aug.), Ondeibergen, 70.
de Pauw (jhr, N.), Lange-Violettenstraat, 209, te Gent;
de Potte' (Fr.), Godshuizendreef, 29, te Gent;
de Vos (Am.), Coupure, 2 47, te Gent;
Gailliard (Edw.), Prinsenhot, 4, te Brugge;
Genard (P.', SS Pieter-en-Pauwelstraat, 2, te Antwerpen;
Gezelle (G.), Onze-Lieve-Vrouvvestraat, 24, te Kortrijk ;
Hansen (C -J ), Leeuw-van-Vlaanderenstraat, 1, te Antwerpen;
Hiel (Emm ), S te-Maria-KoningstraFt, 31o, te Schaarbeek ;
Micheels (J. , Visscherij, 71, te Gent;
Obrie (J ), Ketelvest, 44, te Gent ;
Sermon (Hendrik), Melkmaikt, 15, te Antwerpen ;
Snieders (A 1, Van Leriusstraat, 24, te Antwerpen;
van Droogenbroeck (J.-A.), Daillystraat, 131, Schaarbeek (Brussel);
van Even (Edward), Stopselstraat, 6, te Loven ;
Willems (P.), Brusselsche straat, 192, te Loven.

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

Briefwisselende Leden
de Heeren :
de Ceuleneer (Ad.), Gildestraat, 5, te Gent;
de Gheldere (jhr. K.), te Koekelare;
de la Montagne (Victor), Wijngaardstraat, 10 . te Antwerpen;
Haerynck (Hippoliet), Zonder-Zorgstraat, 124. te Elsene ;
Janssens (Alfons), Zamanstraat, 39, te St.-Nicolaas ;
Prayon-van Zuylen (Alfons), Gewijden-Boomstraat, 25, Elsene;
Segers (Gust.`,, Antwerpschestraat, 3o, te Lier;
Simons (Lod.), Florisstraat, 14, te Schaarbeek ;
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.

»

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

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

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

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

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

a

))

»

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

a

a

1891. de Laet (J.), werkend lid.
»

Schuermans (L.-W.), »

»

a

»

»

Roersch (L.).

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

de Vries (M.)

»

»

a

Brouwers (J.-W ),

a

a

»

»

1893. Habets (Joz.),
a

Stallaert (K.), werkend lid.

1894 . Nuyens (W.-J.-Fr.), buitenlandsch eerelid.
1895. Mathot (L.), werkend lid.
a

Moltzer (H.-E.), buitenlandsch eerelid.

Lijst der Bestuurders van de Academie.
de Heeren
Willems (P.), 1886-1887.
de Pauw (jhr. N.), 1888.
de Laet (J.), 1889.
Hiel (Emrn.), 18go.
Snieders (Aug.), 1891.
Micheels (J.), 1892.
Genard (P.), 1893.
Clatys (H.), 1894.
Hansen (C.-J.), 1895.
Gailliard (Edw.), 1896.

Lijst der Onderbestuurders.
de Heeren
de Pauw (jhr. N.), 1887.
de Laet (J.), 1888.
Hid (Emm.), 1889.
Snieders (Aug.), 1890.
Micheels (J.), 1891.
Genard (P.), 1802.
,Stallaert (K.), 1893.
Hansen (C.-J.), 1894.
Gailliard (Edw.), 1895.
-de Maere (Baron Aug ) 1896
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JAARLIJKSCHE WEDSTRIJDEN
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
1887.
Gouden eerepenning aan den heer P.-H. van Moerkerken,
teeraar in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde aan 's Rijks
hoogere Burgerschool te Utrecht, voor zijne verhandeling over
De verbinding der volTinnen in het Gotisch.
Vereerende melding aan den heer Dr. L. Simons, leeraar
aan het Koninklijk Athenaeum te Loven, en aan de heeren
Prosper de Pelsmaeker, te Denderleeuw, en Theodoor
Stille, te Maastricht, beide studenten aan de Hoogeschool
te Loven, voor hunne te zamen bewerkte verhandeling over
hetzelfde onderwerp.
Gouden eerepenning aan den beer Louis D. Petit,
bewaarder der drukwerken aan de bibliotheek van 's Rijks
Hoogeschool te Leiden, voor zijne Middelnederlandsche
Bibliographie.
Eerste vereerende melding aan den beer Jan Broeckaert,
briefwisselend iid der Academie, te \Vetteren, 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.-Lodewijks.
gesticht te Brugge, voor hunne tijst van Onnederlandsche of
Bastaardwoorden, met de evenveel beduidende echt Nederlandsche 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 Belgie.
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188g.
Gouden eerepenning aan den beer Hippoliet Meert, leeraar
aan het stedelijk college te leper, voor zijne verhandeling
over het Voornaamwoord Du.

189o.
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 YAN VELDEKE.

1891-1892.
Gouden eerepenning van den heer Ernest Soens, letterkundige te Loven, voor zijn werk over het onderwerp : De
rol van het bone beginsel, odder den naam van Lucifer,
Satanas, Sinnekens, enir . op het middeleeuwsch tooneel. Wat
Tijn daarvan de algemeene, en, in sommige werken, de bij.ronderste karaktertrekken ?
Gouden eerepenning aan den heer Oscar van Hauwaert,
leeraar te Chimai, voor zijn Geschiedkundig en critisch overTicht van het Vlaamsch tooneel gedurende de XVII e eeuw.
Gouden eerepenning aan den heer J. van de Ven, letterkundige te Loven, voor zijne Verhandeling over het gebruik
der naamvallen, tijden en wij.ren in den Heliand.

i893.
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 Jan van Ruusbroec.
Gouden eerepenning aan den beer Pone-Goris, te Antwerpen, voor zijne studie over Het Imiselijk levee, de 'eden en
gewoonten in eene Vlaamsche gemeente gedurende de tweede
helft der XVIlle eeuw.

1894.
Gouden eerepenning aan den beer Ernie! de Neef, student
aan de Hoogeschooi te Gent, voor zijne verhandeling: Taal-

.... 63 kundige studie over het mid,i,)leemsch gedicht : « de VII
vroeden binnen Rome. »
Gouden eerepenning aan den heer Willem de Vreese, te
Leiden, voor zijne studie over : Len Telier getal werkwoorden,
samengesteld op eene buitengewone wijqe, als b. v. ; knikkebeenen, bliuddoeken, schuddebo ,len, watertanden, enT.„7-evolgd
door eene volledige lijst dies woorden, met aanduiding van de
streekspraak, waarin Tij vow-Aomen, eene studie over hunne
etrinologie, hun karakter over het algcmeen en de geschiedenis
van hun ontstaan.
Gouden eerepcnning aan den heer Willem de Vreese, voornoernd, en den heer Hip. Meert, te Luik, voor hunne Voiledige list van de huidige, in one taal meest voorkomende
gallicismen, met aanduiding van de quiver Nelerlandsche
woordschikkingen of uitdrukkingen.
Gouden eerepenning aan den heer Jozef Vuylsteke, te
Brugge, voor zijne Volledige Kunst- en Vakwoordenlijst
over het ambacht van den smid, met de Fransche, Hoogduitsche en Engelsche benamingen.

1895.
Gouden eerepenning aan den heer Pieter Tack, student,
le Antwerpen, voor zijne Proeve eener Nederfrankiiche Grammatica.
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Driejaarlijksche prijskamp voor
Tooneelletterkunde.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden,

HEIL,.

Gezien het Koninklijk Besluit vau 1 o n 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 Corn missie van ten minste drie Leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingslijst door de Klas van
Letteren der Academie van Belgie opgemaakt ».
Gezien Ons Besluit van 8 1 Juli 1886, dat, onder
de benaming van « Koninklijke Vlaamsche Academie a, 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 Vlaa msche literatuur
en dat, bijgevolg, de voorstelling eener dubbele lijst
van Candidaten voor de jury van den driejaarlijkschen prijs van Vlaamsche tooneelliteratuur deel
maakt van hare vverkzaamheden ;
Op voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en wij besluiten :
Art. i. Het artikel 4 van voormeld Koninklijk
Besluit van IOn Juli is gewijzigd als volgt : ..
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De beoordeeling is toevertrouwd aan
eene Commissie van ten minste drie leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingslijst, door de Koninklijke Vlaamsche Academie opgen2aakt. »
« Art.' 4.

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,
tnaar bij gelijke verdienste zal de prijs toegewezen
worden aan het stuk, welks onderwerp aan de
geschiedenis of aan de zeden van het land zal
ontleend zijn.
Art. 2. Het stuk zal in het land moeten uit-
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gegeven zijn ( I), of, in handschrift , gezonden
worden hetzij aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, hetzij aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie, vO6r het einde van het driejaarlijksch
tijdvak.
Art. 3 Vertaalde en naar vreemde of vaderlandsche vverken geschikte tooneelstukken zullen
buiten prijskamp blijven.

Driejaarlijksche prijzen sedert het begin
van den wedstrijd.
.11■1.1.

i ° tijdvak, 1856-1858. Prijs toegewezen aan H. van Peene (2).
D. Sieeckx.
»
»
))
1859-1861.
2e
F. van Geert.
a
n
1862-1864.
3'
A. van den Kerckhove
a
»
» 1865-1867.
e
F. van de Sande,
a
a
1868-187o.
5°
D. Delcroix.
a
a
a
1871-1873.
69
a
»
D. Delcroix.
1874-1876.
7°
niet toegewezen.
a
a
D
1877-1879.
8°
9e
Frans Gittens.
a
a
a
188o-1882.
a
H.-B. Peeters.
a
a
1883-1885.
10 e

11°

a

t 886- /888.

a

a

12 '

a

1889-1891.

13 e

r

1892-1894.

»
»

»
»

H. Plancquaert.
Nestor de Tiêre.
Isidoor Albert.

(1) Volgens Koninklijk besluit van 26 e Augustus 1881
worden ook tot den peijskamp aangenomen de stukken,
door Belgen geschreven en in den vreemde gedrukt.
(2) De toon2elstukken werden, gedurende de tien eerste
tijdvakken, beoordeeld door eenen keurraad, samengesteld
uit Leden der Koninkl. Academie van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.
Te beginnen van het elfde tijdvak wordt de beoordeeling
gedaan door Leden van de Koninkl. Vlaamsche Acaslernie.
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Viifjaarlijksche wedstrijd voor
Vlaamsche Letterkunde.
LEOPOLD 11, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien het Koninklijk besluit van 6 Juli 1851,
dat 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 ;
20 Fransche Letterkunde ;
3° Vlaa,nsche Letterkunde;
4° Natuur- en Wiskunde, en
5° Natuurvv.tenschappen ;
En namelijk het artikel 2 van dit Besluit,
luidende als volgt :
« Art. 2. De beo r.)rdeeling der werken is toe-vertrouwd aan jury's van zeven leden, door Ons
be,noemd op voorstel, to weten voor de Brie eerste
reeksen : door de klas der Letteren, en voor de
twee andere reeksen door de klas der Wetenschappen van de Koninklijke Academie van Belgie. v
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 », eene Academie inricht van letterkunAdigen en geleerden, die de studie en het beoefentrn
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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 Bin-nenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Art. i . Het artikel 2 van voormeld Koninlijk
Besluit van 6 n Juli 1851 is gewijzigd als volgt :
« Art. 2. De beoordeeling der werken is toevertrouwd aan jury's van zeven leden, door Ons
benoemd op voorstel, te weten : voor de twee
eerste reeksen door de klas der Letteren, voor de
twee laatste reeksen door de klas der Wetenschappen der Koninklijke Academie van Belgie, en
voor de derde reeks, Vlaamsche letterkunde, door
de Koninklijke Vlaamsche Academie. »
Art. 2. Onze Minister van BinnenlandscheZaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Gegeven te Brussel, den 14n October 1889..
LEOPOLD.
Van 's Konings vvege :
De Minister van Binnenlandsche Zaken
.en Openbaar Onderwijs,
J. DE VOLDER.
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Uittreksel uit de algemeene verordeningen
voor de vijfjaarlijksche prijskampen.
Het programma van den vijfjaarlijkschen wedstrijd is bepaald als volgt :
a) Dichtkunst (ter uitsluiting van de dramatische
poezie, voor welke een driejaarlijksche wedstrijd
is ingericht).
b) Romans, novellen, en andere looter letterkundige voortbrengselen, als levensbeelden, zedeschetsen, verzamehngen van gedachten, op'stellen
van welsprekendheid.
Art. 12. De nieuwe uitgave van een werk geeft
geen recht van aanvaarding er van, tenzij het werk
aanmerkelijke veranderingen of vermeerderingen
ondergaan hebbe.
Art. 13. Een voltrokken werk, waarvan eenig
deel reeds zoo bekroond geworden zijn, zal desniettegenstaande tot den prijskamp toegelaten worden,
indien de nieuwe deelen er aanmerkelijke vermeerderingen aan toebrengen.
Art. 15. De keurraad, helast met het beoordeelen van eenen prijskamp, zal niet kunnen beraadslagen dan ten getale van ten minste vijf leden.
Wanneer hij kennis genomen heeft van de werken, aan zijn onderzoek onderworpen, zal hij be, slissen of er tusschen die werken een is, dat, bij
uitsluiting der anderen, den vijfjaarlijkschen prijs
verdient, en hetwelk.
De vraag zal onverdeeld ter stemming gelegd

-70-...
en niet bevestigend kunnen opgelost worden dan
door ten minste vier stemmen.
Geen lid zal zich mogen onthouden van te
stemmen.
Art. 16. De werken der leden van den keurraad mogen niet mededingen voor den prijs
Art. 17. In geval van twijfel nopens de klasseering van een werk zal de keurraad, met het
toekennen van den prijs belast, de vraag beslissery
door eene bijzondere stemming.
D'e vraag zal niet mogen opgelost worden dan
door ten minste vier stemmen, en geen lid zal
het recht hebben zich te onthouden van stemmen.
Art. 18. Het oordeel van den keurraad zal
afgekondigd worden in de Openbare Zitting der
.....Koninklijke Academie..... op wier voorstel de
keurraad zal genoemd zijn.
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Vijfjaarlijksche prijzen voor Nederlandschc letterkunde, sedert de opening van den
wedstrijd.
(Reourdeeling, toevertrouwd aan Leden der Koninklijke
Academie van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.)
l e tijivak. 1850-1854, prijs toegekend aan H. Conscience.
Prud. van Duyse.
1855-1859
»
a
Joanna Berchmans.
1860-1864
W e Courtmans.
a
a
H. Conscience.
1865-1869
4°
a
Tony Bergmann.
a
187o-1874
5°
a
»
6°
P. de Mont.
1875-1879
»
a
J. van Beers.
188o-1884
7e
(Beoordeeling door eenen keurraad, samengesteld nit Leden
der Koninklijke Vlaamsche Academie.)
2 en
3e
a

8°

9'

tijdvak, 1885-1889, pi ijs toegekend aan Mathilda Ramboux.
a
a
1890-1894
Virginie Loveling.

Vt.

LODEW1JK-JAN MATHOT.

Den zondag middag ontmoette men in de straten
of op de wandelingen der stad Antwerpen drij
veelgekende personen, meestal in een ernstig gesprek
gewikkeld. Door de bekenden gegroet, outsnapten
hunne personen en soms hunne gesprekken den
onbekenden niet, en meer dan eens verklaarden
deze luidop van hunne samenspraken niets te
verstaan. En inderdaad, hunne gesprekken waren
meestal ernstig; gewoonlijk liepen zij over de bijzonderste gebeurtenissen der binnen- of buitenlandsche
staatkunde, over een voornaam nieuw verschenen
bock, over historische feiten of algemeene beschouwingen. Twee hunner waren de heeren F. de Hertvan Ryswyck, de Vlaamsche criticus, die immer
het ongelijk gehad heeft zijne schriften niet te onderteekenen, en A. de Schutter, een man vergrijsd in
's lands bestuur en vroeger ook een Vlaamsche schrijver. De derde, die gewoonlijk in het midden ging,
was de geschiedschriiver en oud-gemeenteraadsheer
Lodewijk Mathot. 'Helen wandelen er nog slechts
twee, want de onverbiddelijke dood heeft Mathot
uit hun midden gerukt.

'

- 73 wierd te Antwerpen
.den 26 Augustus 1830 geboren. Zijn vader, een
stroohoedenfabrikant, heecte Matthews MATHOT
.en zijne moeder Catharina STES.
H ij voltrok zijne humaniora in het Onzer-LievenVrouwen-college te Antwerpen. Op dat tijdvak zijn
uit dit college eenige mannen gokomen, die in de
Vlaamsche letteren zoowel als in het openbaar
leven eene voorname plaats ingenomen hebben, en
het was in hun midden dat Mathot het leven aanving.
Men zegt dat hij, na zijne Latijnsche studien
voltrokken te hebben, lust had deze op de hoogeschool voort te zetten; maar dat hij hierin weerhouden wierd, doordien hij zijnen te vroeg gestorvenen vader in diens handel moest opvolgen, in
welke zaak hij tot aan zijnen dood is gebleven.
Hij verwaarloosde hierom de studie niet, integendeel, hij wijdde haar al zijne ledige oogenblikken.
In dien tijd waren de Latijnsche schrijvers hem
lief en hij bracht eenige hunner schoonste bladzijden
in het Fransch en later in het Nederlandsch over,
zooals uit SALLUSTIUS de Rerle van Cesar in den
Senaat, welke hij drukken liet. Ook TACITUS studeerde hij en nam hierbij HOOFTS vertaling ter hand;
dock hij bekende eenige dagen voor zijnen dood nog,
dat hij toen beter het Latijn van TACITUS dan
het Nederlandsch van HOOFT verstond.
WAGENAARS Vaderlandsche historie las hij
met veel genoegen, en al diens schoone bladzijden,
LODEWIJ K-JAN MATHOT
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bijzondere zegswijzen en benamingen waren hem wel
in het geheugen gebleven. Met de nuchtere geleerdheid van DAVID liep hij niet zoo hoog op, en hij
achtte ze minder navolgenswaard.
Nochtans was hij wars van alle geleerdheidspraal en stak er veelal den draak mede ; hij wilde
volstrekt niet voor alleen de geleerden schrijven ;
maar wel boeken leveren, die de gemeene man, het
yolk met genoegen lezen kon.
Mathot las en schreef ook Engelsch en Hoogduitsch ; doch met taalkennis of taalgeleerdheid hield
hij zich niet op. Zijn stijl verzorgde hij zooveel
mogelijk en hij had .niet gaarne dat anderen zijne
zinnen of zinnen zinbouw verbeterden.
Aan gedachten ontbrak het hem niet, en zij,
die ooit gemeenzaam met hem spraken, weten
dat hij er niet aan hield zijne gedachten in wel
afgeronde zinnen, noch zelfs logisch voor te
dragen; maar van de eene gedachte op de andere
en van daar op eene derde sprong ; zijn aanhoorder,
mede- of tegenspreker had hem maar te volgen
zoo snel en levendig als hij zelf voelde. Zijn geheugen
was hem zeer getrouw en daar hij veel belezenheid
bezat, ontdekte hij gauw de zwakke zijde van zijne
tegenpartij, wist Naar sores met een woord, met
een snedig gezegde uit den zadel te li chten.
Als polemist was hij zeer doorziende, sours
zelfs scherp, en enkelen gevoelen heden nog de
vinnige striemen, hun door Mathot toegediend.
Hij was een overtuigd katholiek : nooit wan-
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kelde hij, maar zette steeds met moed en kracht
zijne meening vooruit. Hij had de loyale rechtzinnigheid, nooit achteruit te gaan voor het zeggen
der waarheid, als eer en plicht zulks geboden, en
hierdoor dwong hij de achting en den eerbied van
vriend en tegenstrever af.
In 1871 trad Lodewijk-Jan Mathot in den echt
met vrouwe Philomena M.-P. Seldenslach. Deze echt
wierd met tien kinderen gezegend. In zijn huisgezin wierd hij gevierd en aangebeden , onnoodig dus
te zeggen hoe groot de rouw was, waar de onverwachte dood des vaders zijn huisgezin in dompelde.
Toen hij in het begin der jaren vijftig in het
openbaar leven trad, vverden de roman en de dichtkunst in Antwerpen veel beoefend : het gelukken
van Conscience en Theodoor van Ryswyck wekte
vele navolgers en onder deze was ook Mathot.
Hij schreef novellen. Doch weldra vonden hij en
zijne vrienden, dat onder al dat koren nog al veel
kaf was, en zij besloten een tijdschrift uit te geven,
waarin zij, die zich door hunne studi&i beter uitgerust waanden dan anderen, hunne gedachten
zouden vooruitzetten. Het tijdschrift verscheen in
1852, onder den titel : Nederduitsch OverTigt,
katholiek tydschrift.
Men handelde over alles : binnen- en buitenlandsche staatkunde, staathuishoudkunde, bestuur 1
godsdienst, geschiedenis, taalkunde, letterkundige
kritiek, enz. De artikels verschenen gevvoonlijk naam-
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loos. Eenige waren met initialen geteekend. Hierin
vinden wij van Mathot : Het Nachtspook, de Soldatenschool, de Borgerwacht in het dorp Loochem, de
,eerste Strooienhoed, nevens eenige hoofdstukken
uit zijn eerste geschiedkundig werk : Belgie onder
Maria-Theresia.
Jong als de uitgevers van dat tijdschrift waren,
spaarden zij niemand en schreven vrank en vrij
hunne meening. Dat zij altijd geen gelijk hadden,
-niet altoos . den gematigden toon der ware critiek
wisten te behouden, dat taal en s:ijl nog al te
wenschen lieten, daarvoor was hunne jeugd eene
verontschuldiging; maar even waar is het, dat zij
goede wenken gegeven en dat deze goede gevolgen
gehad hebben. Na drij jaren hield het tijdschrift
op te verschijnen, meer uit gebrek aan tijd dan
,aan goeden wil.
Toen hij nog student was sleet Mathot dikwijls
,de vacantiedagen bij de familie STES, te Loenbout, in de Antwerpsche Kempen, en later brachten
zijne handelsbetrekkingen hem naar Rukkelingen,
in de omstreken van Tongeren. Zijn verblijf in de
Kempen leverde hem de stof voor zijn : In den
Kievit en Een Koning in de Kempen, twee novellen
in den aard van Conscience opgevat.- Met dit laatste
werd hij in 1854 bekroond in den prijskamp, door
de rederijkkamer De Goudbloem uitgeschreven. Zijn
verblijf in het Jekkerdal gaf hem de stof voor
zijn : De eerste Mei te Rutten en De Stroovlechter.
nit laatste bevat plaatsen, welke niet onderdoen

voor het beste dat onze romanschriivers voortbrachten. Deze werken wierden oorspronkelijk onderteekend Lodewijk van Loenhout en Lodewijk van'
Ruckelingen en herhaaldelijk gedrukt, zoowel afzonderlijk als in tijdschriften, dagbladen enz. (1)
Toen de beer P. Genard en anderen te Antwerpen in 1854 het tijdschrift De Vlaernsche School
stichtten, wierd Mathot er weldra een der medewerkers van. Daarin deelde hij mede : het Stallichtje (1855) ; nogmaals eenige brokstukken uit
Belgie onder Maria-Theresia; Hoe men stroohoe
denfabriekant wordt en briefdrager stet ft ( I 858).
Een koning in de Kempen wierd er later in
herdrukt.
In 1858 verscheen de eerste uitgaaf van zijn,
Belgiê onder Maria-Theresia, welk werk het jaar
daarna te Weenen, door een professor der Hoogeschool, in bet Hoogduitsch vertaald en uitgegeven
wierd.
Ondertusschen wierd te Gent door bet

Wil--

(1) De geleerde criticus Herman (F. de Hert) schreef
over die novellen : ,c De beer L. van Ruckelingen gaf in die
« novellen blijken dat hij de hoedanigheid bezat, welke het
« opstellen van letterkundige romans vergt : Een eigenaar« digen, beeld r ijken stiji, schilderend in de beschrijvingen
« en verhalen, onderhoudend in de samenspraak, eene gezonde
« inbeelding, eene vaste opvatting, de kunst der tegenstan« den, kennis der charaktervorming, eene rijkheid van
a natuurlijke middelen om den gretigen lezer te boeien en
« toch de ontknooping vrij, zonder Deus ex machina, uit
« het verhaal te laten naderen. »
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lenzs-Fonds een prijskamp uitge.schreven voor het
beste antwoord op : Geschiedenis der Vlaemsche
ben'eging. Bediedenis, doel, invloed, toekomst.
Hierop zond Mathot een antwoord in, dat bekroond
wierd. De rechters voor den prijskamp waren
L. Jottrand, J.-H. Mertens en Ph. Blcmmaert.
Hunne verslagen wierden achter het werk gedrukt;
maar in het Nederdziitsch OverTigt opnieuw
beoordeeld.
In 1838 verscheen te Gent een vlugschrift
getiteld : Brieven van eenen ouden staetsman aen
eenen jongen Gentenaar. *I. De Geestelykheid. II.
Verpligtend onderwys. P. S. Algemeen stemrecht.
Verslag der taelconinzissie. Een vlaenzsche Hoogleeraer te Gent. Hierop gaf Mathot te Antwerpen
een antwoord uit : Antwoord van een jongen
Antwerpenaer op de brieven van eenen ouden
staetsman. I. De p-,eestelykheid : II. Het verp4tend onderwys en de Vlaemsche beweginr,.
III. Het verp4tend onderwys e q de katholieke
g
b odsdienst. Een laetste woord over de Vlaemsche
belangen.
Het eerste vlugschrift wierd te Antwerpen aan
ee:i gekenden letterkundige, vroeger medeopsteller
van een katholiek dagblad, toegeschreven en als
een manifest voor zijnen overgang tot eene andere
partij aanzien. Zijne redeneering was overigens zoo
gebrekkig, zijne argumenten waren zoo slecht gekozen, dat zij Mathot een gemakkelijken triomf lieten
behalen. Het antwoord was afdoende, en er bleef
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.van het eerste vlugszhrift niets meer recht. Alhoewel deze wederlegging met haast geschreven wierd,
vindt men hier bij Mathot nogmaals eene groote
belezenheid en eene vinnige schrijfwijze.
In 1862 verscheen te Brussel het tijdschrift
.Noord en Zuid, waarvan Mathot een der opstellers was. Hier, gelijk in de andere tijdschriften,
,deelt hij nog brokstukken mede uit zijne Geschiedenis der Oostenrijksche Nederlanden, welke hij
.destijds voortzette.
Opzettelijk voor dit tijdschrift schreef hij
Het tooneel en de officieele aanmoediging.
Het doel van dit opstel was te bewijzen, dat
bet onrechtvaardig in Vlaamsch-Belgie en vernederend voor den Vlaming is, zulke hooge toelagen
toe te staan aan Fransche tooneeltroepen en zulke
kleine aan Vlaamsche. Schafte men ineens al
de toelagen af, dan hield de vernedering des Vlamings
op, dan zou zijn tooneel, van de mededinging
der Fransche tooneeltroepen ontslagen, zijn eigen
leven kunnen leven en bloeien. Al de onderstandsgelden, premien, enz. kunnen toch niet een meesterstuk doen ontstaan. Het volstaat, en de staathuishoudkundigen zijn het hierover peens, dat de staatsen stadsbesturen zich uitsluiteni met het handhaven der regeltucht bemoeien, en de schouwburgen aan de meestbiedenden verhuren.
Deze zienswijze, wierd naderhand, Coen Mathot
in den gemeenteraad te Antwerpen zetelde, door
de meerderheid in dien raad gedeeld en te werk
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gesteld, (i) doch zij had geene gelukkige gevolgen. (2)
2° Het eene Nederland. Vroeger — heden
later. In dit artikel bestrijdt Mathot de in 1862
eenigszins geruchtmakende gedachte sommiger jonge
Vlamingen, te weten, de hereeniging van Holland en
Belgie tot een koninkrijk ; hij vindt die gedachte
eene hersenschirn en na in korte woorden de
geschiedenis der scheiding van Noord en Zuid in
de XVI° eeuw geschetst en de hereeniging der"
Nederlanden in 1814 als een misbaksel der diplomatie bestempeld te hebben, zegt hij :
« De omwenteling van het jaar dertig was
« een natuurlijk verschijnsel, dat bij iedere andere

« dusdanige koppeling van Noord en Zuid, en
« met nog meer kracht en spoed zou waargeno« men worden. Men moet zich immers niet« inbeelden, dat indien de scheiding der NederO landen zoo gemakkelijk voltrukken werd, dit
« wel juist toe te schrijven is aan de helden van
« het IJzeren kruis. Men mag heden de zaken
« wel vat dieper inzien en zich niet laten voora spiegelen dat eenige blauwe kielen, eenige ver« roeste pieken en geweren, dat, hetgeen men
u met de Septemberdagen zoo trotsch de « anat.-

(i) Men gaf aan den tooneelbestuurder in 1863 het
gebouw, de schenen en de yerlichting, maar geene toelagen.
(2) Een jaar later schreef Mathot nog een artikel overhetzelfde onderwerp.
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noemt. gesticht
0 hebben Alhoewel het Noorden den schijn had
a te strijden tegen de muiterij van het Zuiden,
u wenschte het evenveel, en misschien vuriger dan
0 het laatste, de scheiding der Nederlanden. De
a bloei van Antwerpen verontrustte de handelsbe0 langen van de Hollandsche zeesteden en de
0 Domines waren evenzeer bevreesd voor Kathoa lieken invloed, als bier de geestelijkheid voor
u verspreiding van het protestantism. Groot-Brio tanien dat, in 1815, de Vereenigde-Nederlanden,
0 als een dam tegen Frankrijks veroveringszucht
a had opgeworpen, begon te ontwaren, dat het
a weldra de Nederlanden als mededingster merle
0 op den Oceaan zou ontmoeten, en dat deze
u macht, met zooveel moeite onder Cromwell
u gefnuikt, zich weder tot eene groote zeemogend0 heid kon ontwikkelen. De Engelsche diplomatic
a zat dan geen oogenblik stil om de geschillea
u van ons yolk aan te hitsen, de streving tot
a scheiding openlijk te begunstigen, en ze einde-a lijk in eene ontbinding van beide gedeelten der
u Nederlanden op te lossen.
« De omwenteling van het jaar dertig onta stond uit eene gebrekkige samenstelling der eenu heid, en werd voltrokken door de winkelzucht
a van Amsterdam en Rotterdam en de Machia
0 velische diplomatie der mogendheden.
En verder
« Er zijn nochtans eenigen in ons vaderland, die,
o hankelijkheid des vaderlands »
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de bestuurlijke vereeniging van de Vlaarnsch« sprekende gewesten met Holland droomen, en
o daar de ondervinding hun geleerd heeft, dat
a Belgien en Holland in een koninkrijk nimmer
« kunnen samenleven, zoo berekenen zij met koe« len bloede eene nieuwe splitsing des vaderlands ;
« zij bekommeren zich weinig wat van de Walen
a zou geworden, ' en willen de Vlaamsche provina ci6n, aan het Noorden als eene vergrooting
a van grondgebied toewerpen ,
« Ik begrijp dat de langdurige en hardnek« kige verdrukking, welke de Walen op de Vlaama sche gewesten doen wegen, eindelijk de gemoederen
a heeft verbitterd ; maar, daarom laffelijk vermoeid
a van den strijd, moet men zich op de knieen
a voor een ander niet nederwerpen, en smeeken :
« a Zip gij onTe meester! » En zulke nederig« heid vond ook dadelijk hare straf in de trotsch« held der Hollanders. Aan gene zijde der Maas
« hief men het hoofd op, om ons tergend en
« hoonend te zeggen, dat de Noord-Nederlanden
« de Vlamingen, zelfs als ballast, in hun staata schip niet begeerden. Het was de oude Hola landsche winkelgeest, die uitgerekend had, hoeveel
a ten honderd de waar wel kon opleveren, en ze
« te licht gevonden had.
« Dat die kooplieden echter zich niet te zeer
verontrusten
: degenen die het aanbod deden
a
« spraken in hunnen eigen naam ; het Belgische
« Yolk, zoomin Vlamingen als Walen, wil van

a
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o eene nieuwe scheiding hooren, en wij, wij
0 komen niet als bedelaars, welke smeekend aan de
0 deure staan om binnen gelaten te worden en die
4 men weigerend kan afwijzen ; maar als vrije
u mannen, beseffende hunne zelfwaarde en de hand
u uitstekende tot stamgenooten, zeggende : laat ons
o als broeders leven en sneven ! »
Mathot is er nochtans verre af, alle verbond
met Holland te verstooten : hij wil integendeel
een innig handelsverkeer tusschen de beide Nederlanden, alsook een verdedigend en aanvallend
verbond, want « gescheiden, zijn wij twee zwakke
« landekens; vereenigd zijn wij eene machtige natie,
Y) die vreedzaam en onbelemmerd naar schitterende
a lotbestemmingen kan streven » Hij wil ook de
samenwerking tot eene algemeene Nederduitsche
litteratuur. Zijne gedachten over onze letterkundige
betrekkingen tot Holland zijn eigenaardig genoeg

drukken.
« Tot hiertoe heeft niets zooveel tot eene
O innige toenadering met Holland bijgedragen als
o de Vlaamsche Beweging. Men kan door geweld
0 twee natien samenbrengen; maar de innige verd smelting of de verbroedering van stamgenooO ten kan slechts door den geest geschieden.
R Sinds eenige jaren is ook de Noord-NederlandO sche litteratuur vrij algemeen in Belgien vera spreid geraakt, en de tijd is niet verre meer dat
a de zoogezegde Hollandsche en Vlaamsche leta terkunden in eene algemeene Nederduitsche lit-

om ze bier nogmaals te

- 84 teratnur zullen versmolten zijn, en men den
« schrijver niet meer zal afvragen, of hij aan gene
« of deze ziide der Maas woont. De Vlaamsche
« schrijvers zijn tot hiertoe aan dezen plicht niet
« te kort gebleven; wij betwijfelen enter of men
« in Holland wel even edelmoedig te onzen
opzichte heeft gehandeld.
« En inderdaad, nauwelijks was de Vlaamsche
Beweging bier ontstaan, of wij hebben de Noord• Nederlandsche schrijvers toegejuicht, bewonderd,
« opgevijzeld, en wel iets meer dan sommige
« het verdienden ; wij hebben ze onze taalmeesters
« geheeten en hunne taalvormen, goede of slechte,
• blindelings aangenomen ; wij hebben gezegd : zijn
« wij 66n y olk, hebben wij eene taal, eenen geest. Als
« leerlingen hebben wij ons onder uwe leerstoelen
u gezeteld, uwe lessen gevolgd, zelfs uw misprijzen
« verduurd. En nochtans, vvij hadden u zooveel
• aan te bieden als gij ons geven kondet. Uks
« letterschat is grooter, maar uwe taal ontzenuwd
• en overbeschaafd; de onze is eenvoudiger, krachtiger en draagt meer bet kenmerk van de dietcc sche oortaal ; uwe dichtbronnen zijn rijker in
uitdrukkingen dan de onze, maar armer in
« gedachten; uwe litteratuur is meer verfijnd, maar
de onze is kernvoller ; gij hebt een schitterend
u verleden, maar wij eene schoonere toekomst.
Zoo moeten de begaafdheden der eenen de zwak« heden der anderen verbeteren ; de Vlamingen
kunnen bij U beschaafdheid en verfijning, de
«

cc
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a Hollanders bij ons natuur en leven vinden. D
Onnoodig to zeggen dat dit opstel in den tijd
druk besproken en als een der heste, uit de pen
van Mathot gevloeid, aanzien wierd.
Een derde vrij uitgebreid artikel, dat Mathot
in Atoord en Zuid schreef, was : De vrijheid der
Schelde en de afkoop van den Scheldetol. Hierin
verhaalt de schrijver de geschiedenis der Schelde
van den vrede van Munster (1648) tot in 1863.
Alles wat gedurende dat tijdvak op den Scheldestroom, zoo innig aan de welvaart van Antwerpen
verbonden, is voorgevallen, wordt er op eene klare,
kortbondige wijze in voorgedragen. Wat den
afkoop zelven aangaat, hierin vindt de schrijver
gees groot voordeel.
a Wat er van zij of niet, » zegt hij, « altijd is
a het zeker dat de Scheldetol geese belemmering
a aan onze vaart daarstelde; alleen als eene jaara lijksche rente onze begrooting van uitgaven
bezwaarde ; maar het kan betwist worden, of
a het eene voordeelige financieele berekening mag
a heeten, een afkoop, die ons boven de tien mil.a lioen franken, den waarborg van de gansche
a hoofdsomme, de verpanding van onze wetgevende
a vrijheid en de opoffering van een merkelijk
a gedeelte van onzen doorvoerhandel gekost heeft. »
Toen Mathot dit schreef, vroeg men in Antwerpen
reeds de vermindering of de heele afschaffing van
ton- en andere scheepvaartrechten, welke men
thans eerst bekomen heeft, en beweerde men dat
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aanbrengen dan de afschaffing van alle Scheldetollen.
Doch het werk, waaraan Mathot zijn letterkundigen naam dankt, is zijne Geschiedenis der
Oostenrijksche Nederlanden (1700-1795), vijf deelen
in-8°. I lieraan heeft hij bijna zijn gansche leven
gewerkt, en het is inderdaad een der degelijkste
schriften, welke de Nederlandsche letterkunde in
Belgie aan te bieden heeft. Ook bewijzen de drij
achtereenvolgende riitgaven den bijval, welken het
werk bij het Vlaamsche Volk is ten deele gevallen. Het verslag der jury voor het toekennen van
den vijfjaarlijkschen prijs voor geschiedenis (1864)
zwaait den schrijver alien lof toe, en nochtans
heeft men van Mathot gezegd, dat zijne geschiedkundige kennis uit de tweede hand was. Dit kan
eenigszins waar zijn voor de stoffelijke bewerking der eerste uitgave zijner boeken, echter maar
niet voor de latere. Mathot heeft, toen hij schreef,
al gedaan wat mogelijk was om een goed werk voort
te brengen; en wij vergeten daarbij niet dat men
de geschiedenis « de wetenschap der wetenschappen »
geheeten heeft, omdat een geschiedschrijver aan
niet een vak der menschelijke kennissen mag vreemd
blijven. In de veronderstelling nu dat Mathot al
deze vereischte kennissen in genoegzame mate bezat, dan was het hem, die alleen zijne snipperuren
aan de wetenschap wi;den kon, niet mogelijk zich
reizen te veroorloven, niet alleen in ons land ;
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waar een deel der geschiedbronnen, welke hij
behoefde, verborgen liggen ; en hadde hij deze
gekend, hem stond dan ook, gelijk anderen, de
staatskas niet ter beschikking om zich de onkosten
te getroosten in den vreemde de stukken, welke
hem dienstig waren, te doen afschrijven ; hij moest
zich dus bepalen bij de gedrukte bronnen of handschriften, welke hem te Antwerpen in de hand
vielen en dit deed hij met groote zorg. Wat aan
gaat nu zijne latere uitgaven, deze zijn alle vermarderd en verbeterd, en bij deze getroostte hij
zich de moeite en de onkosten, openbare en bijzondere archieven te raadplegen en zijne bevindingen
nauwkeurig in zijne vroegere werken in te lasschen
In den laatsten tijd klaagde hij zelfs dat, wanneer
een zijner werken herdrukt wierd, hij het niet
geheel herschrijven kon.
Dit zij gezegd voor de stoffelijke uitvoering
zijner werken ; maar onder betrek van geschied- en
staatkundig doorzicht, met een woord, in de wijsbegeerte der geschiedenis, wijkt hij voor weinigen.
Hij wist inderdaad dat de geschiedenis zich
heden niet meer bepaalt bij het schetsen van het
leven des menschen, maar dat zij de algemeene
beweging der dingen ten tooneele brengen moet
dat de geschiedenis Bens yolks niet alleen die is zijner
meesters, zijner bewindslieden, zijner veldheeren,
2.ijner groote mannen en der uiterlijke gebeurtenissen, welke deze op den voorgrond gebracht heb-
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dat is die zijner instellingen, zijner zeden, zijner
begrippen en der gestadige omwentelingen, welke
zijn levee uitmaken, hunner oorzaken, beurtelings
genomen uit 's yolks genie en uit den invloed op,
hem door andere volkeren geoefend. Als geschiedschrijver had Mathot daarenboven eenen geest vol
hulpmiddelen, levendig, schrander en breed, een
zeker, verheven oordeel en eene onafhankelijkheid
van zienswijze en gevoelens, welke hem toelieten
beurtelings in de tegenstrijdigste beweegredenen te
dringen ; en eindelijk, ten opzichte der kunst, eene
kracht, eene behendigheid in het opstellen, die uit
eene massa feiten orde en licht deed spruiten. Zijn
stijl was eenvoudig, klaar, snel zonder hapering
noch schokken ; hij had overal eene aanhoudende
warmte zonder glans en den Loon der medesleepende
oprechtheid des mans, die zelf belang vindt in zijne
verhalen ; die noch vertoogt noch pleit, die meer
voorstelt en uitlegt dan hij laakt of prijst ; die
zonder ooit de feiten aan zijne zedelijke of verzoetende inzichten te onderwerpen, niet onveyschillig blijft aan de zeldzame zegepraal der rede
of des verstands.
In de schildering van het Vlaamsche of Belgische
y olk ontsnapte hem niets ; diens Iijden en vreugd,
diens welstand en armoede, den toestand van letteren, wetenschappen en kunsten, van handel en
nijverheid, landbouw, hestuur enz. Hij spaarde noch
het staatsbestuur noch de plagerijen der Oosten-
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rijksche bureaucratic. Hij was een der eersten die,
na de Fransche omwenteling van 1789, dorsten
vooruitzetten dat in den Patriottentijd Hendrik
van der Noot en de Staten van Brabant de ware
vertegenwoordigers van het Belgische yolk waren,
en die dezer staatkunde durfde wreken op de Fransche
grondbeginselen, toen reeds in Belgic verspreid.
Later verdedigt hij zijn yolk tegen de Fransche
overweldiging, nagelt dezer daden moedig aan den
schandpaal en hekelt de bastaard-Belgen, die met
den Franschman heulden en bet vaderland verraadden. In gansch zijn werk stralen diepe godsdienstzm en reine vaderlandsliefde door.
Later schreef hij nog : De troebele Tijd, of het
tijdvak wanneer de Franschman in Belgic den meester
speelde, wanneer de kerken geplunderd en gesloten
en de geestelijkheid vervolgd, wanneer de kloosters
als nationaal goed verkocht wierden; wanneer men

gedwongen kriigsdienst ten
behoeve des vreemdehngs opdrong, en toen zij zich
gewapenderhand verzetten tegen de Fransche legers,
welke men tegen hen afzond, enz. Dit werk draagt
eenigszins de sporen van vermoeidheid.
Voor het Nederlandsch tooneel schreef Mathot
twee dramas zonder vrouwenrollen. i" Gilbert,
drama in drij bedrijven (i88o) en 2 0 Nellis Lambrechts, of vervolging en standvastigheid, tooneelspel in drij bedrijven 0880. Deze twee tooneelstukken wierden in 188o-81 en 82 to Antwerpen
in bijzondere gezelschappen verscheidene males,
met grooten bijval, opgevoerd,
onze jongelingen den
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Commission royale d'histoire.
Het was niet alleen als letterkundige of als

geschiedschrijver, dat Lodewijk Mathot aan zijn
vaderland diensten bevvees , want van 1863 tot 1872
was hij lid van den Gemeenteraad der stall Antwerpen, en daar nam hij deel aan alle beraadslagingen ; doch vooral in zaken van onderwijs,
boekei ijen, tooneel- en staathuishoudkunde. In 1889
werd hij ook lid benoemd der bestuurcommissie
der Gevangenhuizen te Antwerpen, en in 1894,
tot belooning van dit alles, benoemde Z. M. de
Koning hem tot ridder der Leopoldsorde.
Herhaalde males weigerde hij ook een man •
daat voor de wetgevende Kamer aan te nemen,
omdat zijne uitgebreide handelszaken en de belangen
zijner geliefde familie hem hiertoe den tijd niet lieten.
Van haar ontstaan of maakte Lodewijk Mothot
als werkend lid deel der Koninklijke Vlaamsche Aca- demie, en deze voelt heden nog al te zeer den slag,
die haar trof op 5 Juli 1895, toen haar lid te Brussel
overleed, op den dag zelven dat hij op weg was
gegaan om der Vlaamsche zaak nog dienst te bewijzen.
De teraardebestelling had den 9 Juli te Antwerpen plaats onder eenen grooten toeloop van
y olk uit alle standen der maatschappij. Hij rust
op het kerkhof van Berchem-bij-Antwerpen, nevens.
zijnen vriend, den Staatsminister Victor Jacobs.
H. SERMON.
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Lijst der werken van Lodewijk Mathot.
(Al de werken verschenen onder het pseudoniem van
L. van Ruckelingen.)
Een koning in de Kempen. Novelle. Antwerpen, vrouw
Jongmans, 1854, in-12, 70 blz. — Tweede uitgaaf, Antwerpen, 1864. — Derde uitgaaf, Antwerpen, 1880.
Verhalen. Herinneringen aen myne Kempische reistogtjens.
Antwerpen, F. Lamot-Jacobs, 1855, in-16, 147 bl. —
Tweede uitgave. Gent, 1856.
Antwoord van eenen jongen Antwerpenaer aen eenen ouden
staetsman. Antwerpen, Lamot-Jazobs, 1858, in 8°.
Vlaamsche beweging ; bediedenis, doel, invloed, toekomst.
Gent, Annoot-Braeckman, 1859, in-12, 70 blz.
De eerste Mei te Rutten. Antwerpen, L. de la Montagne,
1859, in-32, 63 blz.
Het eene Nederland. Brussel, W. Adriaens, 1862, in-8°.
16 blz.
De vrijheid der Schelde en de afkoop van den Scheldetol
Brussel, 1863, in-8°, 32 blz.
Maria-Theresia (1740-1780). Antwerpen, de Backer, 1858,
in-8°. — 2 de vermeerderde uitgaaf, 1868. Derde druk,
J.-P. van Dieren, 1876, in-12 0 . — Vierde druk, Gent,
A. Siffer.
De Patriottentijd. Joseph II en de Brabantsche Omwenteling.
(1780-1790.) Antwerpen, 186o, in-8". Tweede druk,
J.-P. van Dieren, 1876, in-12', 14t1 blz.
De Jacobijnen in Belgie. — Leopold II. — Frans II. — Inval
der Franschen (179o-17Q5). Antwerpen.
In den Kievit enz. Novelle. Antwerpen, 1880. in-12, 157 blz.
Lofrede van Daniel Papebroek, uitgesproken bij de plaat
sing van 's mans borstbeeld in den Burgerkring te
Antwerpen. Brussel, W. Adriaens, 186o, in-16°.
Belgie onder Karel VI (1700-1740). Antwerpen, 1864, in-8°.
Over de Vlaamsche belangen. Brief aan eenen zoogenoemden
liberalen Vlaming. Antwerpen, J.-P. van Dieren en Ci',
i858, in-8°.
Geschiedenis der Oostenrijksche Nederlanden. Nieuwe heromgewerkte uitgave in vijf deelen. Antwerpen, 1876188o, J.-P. van Dieren en Ct e , in-8° : 1. Karel VI
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(1700-174o.) 146 bl. — 2. Maria-Theresia, (1740 1780.)
142 bl. — 3. Joseph II, (1780-1789.) — 4. Brabantsche
Omwenteling. (1789. 179o) 148 bl. — 5. Leopold II,
Frans II. Fransche overweldiging. (1790 . 17944 223 hi.
Jan-Antoon-Frans Pauwels. (1747 . 1823), Gent, S. Leliaert,.
A. Siffer en C' e , 1887, in-80, 35 bl.
De troebele Tijd, (1792-1799), Beigiè onder de Fransche Republiek. Gent, A. Siffer, 1889 in-8° 194 bl.

Bleven ongedrula
Gilbert, drama in drie bedrijven.
Nellis Lambrechts of vervolging en standvastigheid, tooneelspel in drie bedrijven.
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Koninklijk besluit, de aanvaarding machtigende van eene gifte aan de Koninklijke
Vlaamsche Acadernie.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien de akte, verleden den 13n September
18 9 5 voor den notaris Rend Fraeys, te Brugge,
akte, waarbij de juffrouvven Sophie en Marie Boury,
bijzonderen, wonende te Brugge, gifte doen onder
levenden aan de Koninklijke Vlaamsche Academie
te Gent, eener somme van 10,000 frank, in titels
Belgische rente aan 2 1/2 t. h., die, na goedkeuring
der bevoegde overheid, zal ingeschreven worden
op het Grootboek der Belgische schuld, voor den
naakten eigendom op naam der Koninklijke Vlaamsche Academie en voor het vruchtgebruik op naarn
der juffrouwen geefsters, Sophie Boury en Marie
Boury, met recht van aangroeiing ten behoeve der
langstlevende, om, met het overlijden van zelfde
langstlevende, de Koninklijke Vlaamsche Academie
in bezit te treden van het recht op de kroozen
dezer gifte, onder de volgende voorwaarden :
i° De kroozen dezer gifte, zoodra zij ter beschikking der Koninklijke Vlaamsche Acadernie vallen,
zullen gebruikt worden tot uitbreiding der Vlaamsche taal en zeden, namelijk door het aanmoedigen van het dichten en het verspreiden van
Vlaamsche liederen, gesteld op liefelijke, eenvoudige, gernakkelijke en zangerige wijzen;
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2° Daartoe zal de Koninklijke Vlaamsche Academie, in het tweede jaar van ontvangst der kroozen, voor Belgische dichters eenen prijskamp uitschrijven van liederen, met eenen prijs van Soo frank.
Deze prijs zal den naam dragen van den heer
KAREL BOURY ;

3° Indien de prijs niet toegewezen wordt, blijft
de som ter beschikking der Koninklijke Vlaamsche Academie, die ze gebruiken zal tot het verspreiden van reeds bestaande liederen, die aan
hooger gestelde voorwaarden voldoen ;
4° Indien de prijskamp eenen gunstigen nitslag heeft, zullen de kroozen der twee voligende
jaren besteed worden aan de uitgave en verspreiding der bekroonde verzameling met de muziek,
't zij in afzonderlijke nummers, om op markten en
feesten, in scholen en vergaderplaatsen te worden
uitgedeeld en voorgezongen, 't zij in bundels om
in scholen en maatschappijen te worden gebruikt;
5° De kroozen der daarop volgende twee jaren
(vijfde en zesde jaar), worden wederom aangewend tot eenen prijs, zooals de eerste uitschrijving.
De kroozen van het zevende en achtste jaar
worden weder besteed aan de kosten van uitgave
van den bekroonden bundel, en zoo voort;
6° Telkens de prijskamp geenen voldoenden uitslag oplevert, vvordt de som van Soo frank besteed
tot het uitgeven en verbreiden van reeds bestaande
liederen, zooals gezegd is in 3° hierboven.
In dit geval wordt een nieuwe prijskamp uitgeschreven, die eindigt twee jaar nadien ,
7° De eigenlijke wijze van uitgave en verspreiding wordt aan de zorgen en de opgedane ondervinding der Koninklijke Vlaamsche Academie overgelaten, met den wensch, dat het doel dezer gifte
steeds in het oog gehouden vvorde ;
8° Eindelijk zal de zorge om de inzichten
der geefsters uit te leggen en in alle geval de
prijskampen, hierboven vermeld, te regelen tot het
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meeste nut dezer stichting, aan het beleid der
gezeide Academie overgelaten worden.
Gezien de akte van aanvaarding, verleden voor
denzeltden notaris, den I6n derzelfde maand;
Gezien de artikels 910, 937 en 938 van het
Burgerlijk Wetboek ;
Op voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en Wij besluiten
Art. t. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs wordt gemachtigd
in den naam van den Staat, voor de Koninklijke
Vlaamsche Academie van Taal- en Letterkunde,
de gifte te aanvaarden, welke haar door de juffrouwen Sophie Boury en Marie Boury gedaan
werd en die zal gebruikt worden tot uitbreiding
der Vlaamsche taal en zeden, namelijk door het
aanmoedigen van het dichten en het verspreiden
van Vlaamsche liederen in de gestelde voorwaardeu.
Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Oostende, den

9n

October 1895.

LEOPOLD.
Van 's Konings wege
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
F. SCHOLLAERT.

KAREL BOURY.

Het mocht inderwaarheid eene verheugende'
tijding voor de Koninklijke Vlaamsche Academie
heeten, Coen zij vernam, dat een eerste bezet te
haren behoeve door wiilen den beer Karel Boury
gedaan was.
Karel Boury werd te Brugge geboren op
15 e" Januari 1824. Hij deed zijne volledige studi6n
in het voormalig college der Duinen, dat later
het Sint-Lodewijkscollege werd.
Eerst ten jare 184o trail hij op als bediende
ter griffie van de rechtbank van eersten aanleg te
Brugge ; achtereenvolgend was hi) secretaris van
het parket, bijgevoegd griffier van den rechter ter
instructie en eindelijk griffier van het vredegerecht
van het tweede kanton Brugge. Al deze bedieningen
wist hij met den meesten iever te vervullen. Ook
kende Z. M. de Koning hem, in 1885, het burgerkruis van 2 de klas toe en werd Karel Boury,
in 1895, tot belooning voor de diensten, door hem
gedurende 55 jaren bewezen, met het kruis van
1 e klas vereerd.

,1-*N/t/
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Een voorbeeldig burger en tevens een oprechte
Vlaming, getrouw aan Vlaamsche taal en aan
Vlaamsche zeden, was steeds Karel Boury. Hij
stierf schielijk te Brugge, den 21 Juli 1895, ge icht
en bemind door alien, die met hem in betrekking
waren geweest.
De man stelde immer de meeste belangstelling
in alles wat de Vlaamsche letterkunde betreft, was
met onze beste schrijvers bekend en volgde oplettend
de werkzaamheden der Koninklijke Vlaamsche Academie. Hij besefte al het nut, dat eene officieele
instelling van lien aard kon opleveren, niet alleen
voor de eer der taal, maar ook tevens voor de
studie en de beoefening der fraaie letteren, en voor
de geestelijke opbeuring van zijn yolk. Hij had de
stichting ervan met vreugde begroet. Meermalen
had hij aan zijne dierbare zusters, juffrouvven Sophia
en Maria Boury, die met hem samenwoonden,
zijn voornemen bekend gemaakt aan de Academie
een bezet van los000 frank te doen, tot het stichten
van eenen prijs voor het verspreiden van het
Vlaamsche lied. Kon echter Karel Boury zijn voornemen niet ten uitvoer brengen, toch zijn de zusters
van den deugddjken man zijnen wensch indachtig
gebleven. Dour haar toedoen is de Academie in bezit
gekomen van het haar bestemde bezet. Het zal de
juffrou wen Boury ten eeuwigen dage tot eere
strekken.
EDW. GAILLIARD.

LUST DER SCHRIFTEN
Uitgegeven door de nog in Leven zijnde leden
der Koninklijke Vlaamsche Academie, benoemd sedert 1888.

WERKENDE LEDEN.

BOLS (Jan). Geboren te Werclzter den 9 Februari 1842,
Pastoor van Alsemberg.
Reisje in Zwitserland. Mechelen, E. van Moer, 1872, 12°. Twee
deeltjes : io6 bl. en 132 bl. — Tweede uitgave. Ibidem, van
Velsen, 187 4, 8°, 174 bl. — Derde uitgave. Ibidem, 1876
8°, 160 bl.
Welluidendheid der Nederlandsche taal. Loven, van Linthout,
1873, 8°, 39 bl,
Volksspraak en Boeketaal. Brugge, Am. de Suttere, 1876, 8°, 20 bl.
Over het aanleeren van den Catechismus in de moedertaal. Gent,
S. Leliaert, A. Suffer en C ie, 1876, 8°, 19 bl.
Eenige Regeltjes om den Vlaamschen studenten hunne moedertaal te leeren behoorlijk schrijven en uitspreken (met medewerking van JAN DE RUYSSCHER). Mechelen, E. Janssens,
1882, 12°, 48 bl. — Derde uitgave. Lier, J. van In, 1888,
74 bl. — Vierde uitgave. Ibidem, 1892, 86 bl.
Verschil in uitspraak tusschen de zuivere en gemengde e en o,
Loven, T. Lefever, 1882, in-8°, 47 bl. — Tweede uitgave,
Gent, A. Suffer, 1891, 8°, 50 bl.
De taal van het godsdienstig onderwijs. Loven, K. Peeters,
1884, 8°, 19 bl.
Nederduitsche Bloemiezing (met medewerking van JACOB MUYL DERMANS). I ate deel, Mechelen, van Velsen, 1884, ' 8°7XII-269 bl. — Tweede uitgave. Ibidem, 1886, 8°, X-272
bl. — Derde uitgave. Ibidem, 1889, VIII-3oo bl. — Vierde

- 99-uitgave. Ibidem, 1892, VIII-288. — Vijf le uitgave. Ibidem,
1895, 8°, VIII-288 bl.
2 e deel, Mechelen, van Velsen, 1888, 8', I11-400 bl.
Tweede
uitgave.
1892, 8^, III-550 bl. — Derde uitgave.
Ibidem, 1896, 8 0 , III 56o bl.
Kerkboek met uitleg (met medewerking van J. DE MEYER en
ST. SCHOUTENS). Doornik, Desclee, 1893, 16°. -XXII-56o bl.
Aardrijkskundige begrippen. Gent, A. Suffer, 1895, 8°, 16 bl.
Honderd onuitgegeven oude Liederen (zangwijzen en woorden)
bij het Vlaamsche yolk verzameld. Under druk bij Wesmael,
Namen.
De Taal van den Godsdienst in de Parochien. Under druk bij
A. Suffer, te Gent.
Leesboek voor de hoogste klas der lagere scholen. Under druk
bij van Velsen, te Mechelen.
Bijdragen over taal- en letterkunde in De Toekomst, De Nieuwe
School- en Letterbode, Rond den Heerd, De Vlaamsche
Wacht, De Belgische Illustratie, Lettervruchten van <K Met
TO en Vlijt », Het Orgaan van het Davids-Fonds, Loguela,
't Daghet in den Oosten, Het Katholiek Onderwtys, Het
Belfort, enz.

CLAES (Desideer). Geboren te Neerlinter den 26 December 1836, leeraar aan het Kin. Athenaeum te Namen.
Aanschouwelijke Tafel der redeneerkundige ontleding volgens
J. van Beers. Tienen, Boulanger-Pawly, 1859.
Rijken, geeft ! gedicht. Tienen, H. van Hoebroeck, 1860.
Rozen en Doornen, gedichten. Tienen, H. van Hoebroeck, 1862.
Het Lied der Nederlanden, ter gelegenheid van het VII' Taalcongres te Brugge, met muziek (de Brabanconne en 't Nederlansch lied versmolten). Gent, Gevaert, 1863.
De wetenschap van Vader Richaid of middel om rijk te worden, naar Franklin. Tienen, P. Merckx, 1865, en H. van
Hoebroeck, 1868.
De Vlaamsche Volkszanger van 1863, (met Dietscherdal). —
Tienen, P. J. Stevens.
id.
1864
ldem.
id.
Een Lieken. Tienen, 1862.

- 100 Olie boven blijspel in een bedrijf, (Jan Klaes). Tienen, 1862.
Eene Verbeelding verbeeld,
id.
id.
id.
id.
La lecture francaise enseignee aux Flamands. Tienen, P.J.
- Stevens, 1865, en Brussel, J.-B. wander Vow, 1868.
D- Heischepping der Limburgsche Kempen. Dichttafereelen.
Tienen, P.J. Stevens, 1864.
De I Jzeren-Spooibaan in de Kempen, een tegenhanger van de
Herschepping, Tienen, P.J. Stevens, 1866.
Nieuw Leesboek voor volksscholen, eerst met J. Hilbertz, later
alleen
Middelste klas. Tienen, H. van Ho2broeck, 1866. Loven'
K. Peeters, Tienen, P.-J. Stevens, Hasselt, M. Ceysens,
Loven, A. Peeters. Tien uitgaven.
Hoogste bias, ib., ib. Vier uitgaven.
Laagste klas, eerste deeltje, ib., ib. Negen uitgaven.
Idem,
id.
id.
tweede
Vijf
Leiddraad voor den onderwijzer bij de behandeling van het
Nieuw Leesboek voor volksscholen in de laagste klas.
Tienen, H. van Hoebroeck, 1867, en Loven, A. Peeters, 1882.
HuIde aan Rid ler van Male de Ghorain, op de 25 ste verjaring
van zijne benoeming tot Provincialen Schoolopziener van
Brabant. Vierstemmig mannenkoor. Muziek van J.-B. Denijs. Brussel, de Vetver-de \Venwe, 1867.
Mijne Aalmoes, gedicht. Hasselt, M. Ceysens, 187o.
St.-jeroens-Legende, overdruk uit Bulletin des Mêlophiles. Hasselt,
Finoulst, 1871.
De Jaloersehheid, romance naar Moncrif. Loven, C.-J. Fonteyn,
Vader, 187 1.
Reinout en Mathilde, episode uit de Italiaansche oorlogen der
XVe en XVI' eeuw. Gedicht. Hasselt, M. Ceysens, 1871.
Joos van Craesbeeck, kunstschilder der XVII e eeuw. Gedicht
met portret van den Schilder. Hasselt, M. Ceysens, 1871.
Gedenkschrift der luisterlijke bedevaaitprocessie ter eere van'
het Allerli. Sacrament van Mirakel en van 0. L. V.
Virga Jesse. Met twee platen. Hasselt, M. Ceysens, 1873.
Cours de langue flamande a l'usage des Wallons. Hasselt,
M. Ceysens. 1874. Namen, A. Wesmael-Charlier, 1875-96. Negen uitgaven.
Nijverheid en Christendom, naar 't Hoogduitsch van Toll. Jos.
Rosbach. Lovell, K. Fonteyn, 1875.
Hasselt
Strekking van het Willems-Fonds ea het Davids-Fonds
M. Ceysens, 1876.

- 101 Kraasje opgedragen aan de Eerw. Moeder Antona Dieben ter
gelegenheid van de 5O verjaring harer intiede in het
klooster der Grauwzusters te Hasselt. Gedicht, Hasselt,
M. Ceysens, 1875.
K.-L. Ledeganck, biographisch-letterkundige studie. A„utwerpen.
Bureel van de Vlaamsche Kunstbode, 1876.
Hendrik. Hameling, tooneelspel in drie bedrijven, naar E. Sauvestre, Hasselt, M. Ceysens, 1876.
Verslag over den grooten internationalen wedstrijd van tooneelkunde, uitgeschreven door de K. M. S t-Cecilia, van Hasselt,
voor het tooneeljaar 18;6-1877. Hasselt, M. Ceysens, 1877.
Het Kind, uit het Fransch van Mgr. du Panloup. Hasselt, M.
Ceysens, 1877.
Eniond Boschaart, drama in drie bedrijven, naar Boule en
Filion. Hasselt, M. Ceysens, 1878.
Feestkrans, opgedragen aan den Heer Lambert van Brabant en
Vrouwe van Brabant, geboien Elizabeth Goorden, ter gelegenheid hunt er gouden bruiloft, gevierd te Hasselt, den
28 Mei 1878. Hasselt, M. Ceysens.
Stof van dictates, toegepast op het Nieuw Leesboek in de
laagste kias. Loven, A. l'es.:ters, 1878.
Leiddraad voor den onderwijz(r bij de behandeling van het
Nieuw Leesboek in de middelste klas. Hasselt, M. Ceysens,
1878.
Nouvelle Methode de lecture analylique et synthetique. Trois
parties et un Guide du maitre. Namur, A. WesmaelCharlier, 1878
Lecrgang van Fransehe taal, eerste deeltje. Loven, A. Peeters,
1879.
Ideal.
Leesboek en Woordenlijst
id.
id,
De Nederlandsche Letteikunde in Belgie sedert het begin der
XIX.' eenw. Overdruk uit Wooed en Zuzd, 1879.
Grondiegels der Huishoudkunde, uit het Fransch van C.-H. Barlet.
Namen, A. Wesmael-Charlier, 1882.
Livre de lecture flamande a l'usage des Athenees. Namur,
A. Wesmael-Charlier, 1883. Vie: uitg-aven.
De Tolk, (lees- en vertaalboek). Namen, A. Wesmael-Charlier,
1883.
Hildebrand, tooneelspel met tang in 3 bedrijven. naar het
Fransch. Tongeren, N. Theelen, 1883.
Consciences meesterstuk, \Vat eene rnoeder lijden ban » in
de handen der Wandalen. Overdruk uit Het Belfort.
4:

- 102 Moog Thonissen Leven I Lied ter gelegenheid van het banked\
den Heer Thonissen, Minister van Binnenlaudsche Zaken en
Openbaar Onderwijs, te Hasselt aangeboden den 12 Apri,.
1885. Met muziek (Hasseltsch Meileid). M. Ceysens.
Gedichten. Tongeren, N. Theelen, 1885.
Den Wel Edelen Heer Lodewijk Halflants, op het plechtig
ji,belfeest van zijn 2sjarig voorzitterschap in de Conferentie
van S t-Vincentius-A-Pau!o, te Tienen. Tienen, H. van Hoebroeck, 1886.
Voor Thonissen, hoezee ! Lied ter gelegenheid van zip 25jarig
jubelfeest als Volksvertegenwoordiger van 't arrondissement
Hasselt, 14 Oct. 1868- 14 Oct. 1888, met oorspronkelijke
muziek. Namen, A. Wesmael-Charlier, 1888.
La Question des langues en Belgique. Namur, A. WesmaelCharlier, 1889.
Eenige Volksuitdrukkingen verdedigd en aanbevolen. -Mt de
Verslagen der Kon. VI. Academie. Gent, Siffer, 1890.
Gemengde Taal- en Letterkundige Aanmerkingen. Gent, A. Suffer,.
1891.
Taalpolitie, toegepast op Cato Schabletter. Antwoord aan den
heer H. Meert. Afdruk uit de Toekomst. Gent, Hoste,
1891.
Idem. Tweede antwoord aan denzelfde. ib., 1892.
Idem. Aan denzelfde Afdruk uit de Nieuwe School- en
Letterbode. Baarle-Hertog, de Paeuw, 1892.
De Want » van Coucke en Goethals. Uit de Versiagen der
Kon. VI. Academie. Gent, A. Siffer, 1893.
Twee Bruiloftsdichten. Aarschot, Frans Tuerlinckx-Boeye, 1894De Vlamingen en de Nederlandsche Taal. Aan de Redactie
van Taal en Letteren Overdruk uit net Belfort. Gent,
A. Suffer, 1895.
Bijdragen in : De Landbouwer, de Wekker (van Tienen), de Toekomst, le Prog-rds, de Onajhankelijke (van Hasselt), de
Eendracht, het Nederduitsch le-tterkundig Jaarboehje, Lettervruchten van met Tid en Vlijt, de Kunstbode, de
Nieuwe School- en Letterbode, de Alaasgouw, de Vlaamsche School, l'Ecole, .Noord en Zuid, het Belfort en
andere.
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DE MAERE (Baron August). Geboren to St .- Nicolaas den
3o Januari 1826 .
(Nederlandsch).
De Bad- en Waschinrichtingen van den nieuweren tijd. Gent, 1858.
Openingsrede van het IX Nederlandsch taal- en letterkundig
Congres van Gent. Gent, 1867.
Openingsrede van het XXI Nederlandsch taal- en letterkundig
Congres van Gent, 1891.
De rol der vrouw in de Vlaamsche beweging. Gent, A. Siffer, 1894.
Oudvlaamsche Leenen van het land van Waes. St.-Nicolaas.
(Fransch).
La question flamande. Gand, 1869.
D'une reforme electorale indispensable. Reconstitution des Colleges electoraux. Gand, 1870.
De la representation proportionnelle, 2 volumes. Gand, 1894.
Werken over Waterbouwkunde.
Havens en kanalen van Gent, Brugge en Heist.
D'un barrage ecluse a l'aval de Gand, suppression des ecluses
interieures du bassin de Gaud. Gand, Annoot-Braeckman, 1862.
Des communications directes du port de Gand a la mer: canal
de Terneuzen, canal de Heyst. 1866.
Avant-projet d'un canal maritime a grande section de Gand a
la mer avec embranchement sur Bruges. 1875.
Du port de Heyst et du canal maritime de Gand, avec embranchernent sur Bruges. 1875.
D'une communication directe de Bruges a la mer. 1877.
Du prêtendu ensablement du port de Heyst. 1879.
Extrait de la carte generale des banes de Flandre. 1879.
Heyst ou Ostende, reponse au mêmoire du conseil communal
d'Ostende. 1879.
Reponse au rapport du lieutenant de vaisseau Petit, sur la
reconnaissance hydrographique de la rade de Heyst. 1880.
Le port de Heyst est-il un port de maree ou un port en
eau profonde ? 1881.
Reponse au rapport de la commission instituee, le 10 octobre
1878, pour examiner mon avant-projet d'une communication directe de Bruges a la mer. 1883.
Les manes de Douvres et le port de Heyst. Trajet de Londies
a Berlin en 19 heures. 1884.
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a Bruges, le 18 Fevrier 1884, a l'effet d'etudier le port de
Heyst au point de vue de l'envasement interieur. 1884.
Plans et devis du port de Heyst, du canal maritime et des
installations maritimes de Bruges.
Devis du chemin de fer direct de Heyst a Anvers, avec pont
sur l'Escaut a Hoboken. 1886.
Premiere reponse au mêmoire de M. Piens, ingenieur directeur de la Flandre Occidentale, relatif a deux voies de
communication de Bruges a la mer, Tune par Heyst,
Pant' e par Ostende. 1889.
Lettre ouverte A M. L. de Bruyn, Ministre de Pagriculture
et des travaux publics, sur le dispositif a adopter pour
l'avant-port de Heyst. 1889.
Bruges port de mer, solution de la question. 1889.
Lettre ouverte a M. Paul de Smet de Naeyer, representant pour
Gand, sur le port de Heyst. 189o.
La Belgique maritime, revue bi-mensuelle 1880-1885.
Observations sur le projet Coiseau et Cousin. 1892.
Reponse a la Chambre de Commerce d'Anvers. 1893.
Petition de la section :iantoise de Bruges port de Mer. 1893.

BR IEFAVISSELENDE LEDEN.
DE CEULENEER (Adolf). Geboren te Dendermonde den
22 Februari 1849, floogleeraar aan de Universiteit, te Gent.
L'auteur des Philosophumena. Anvers 1 86 9 , go.
Recherches sur l'origine des Communes beiges. Bruxelles, 1871, 8°.
Ypres et ses monuments. Bruges, 1874, 4°.
Eenige woorden over het Schoone in de Kunst. Loven, 1874, 8°.
Marcia, la favorite de Commode. Paris, 1876, 8°.
De la Reforme de l'enseignement superieur en Belgique. Louvain,
1876, 8°. (En collaboration avec M. Ch. Dumercy.)
De la necessite des etudes d'archeologie classique. Gand, 1877, 8*.
Notice sur one inscription d'un proconsul de la Narbonnaise.
Bruxelles, /878, 8°.
Notice sur deux vases archalques d'Agrigente. Bruxelles, 1879, 8°.
Decouverte d'un tombeau pelasgique en Attique. Bruxelles, 1879, 8°.
Lettre a M. le Prof. Willems sur le cours de l'Ilissus. Bruxelles,
1879, 8°.
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Essai sur la vie et le regne de Septime Severe. Bruxelles, 1880,
4. . (Memoire couronne.)
L'Ecole francaise d'Athenes. Gand, 1880, 80.
Lettres archeologiques de Grece, d'Orient et d'Espagne, publiees
dans l'Athenaeum beige en 1880 et 1881, 40.
Le Portugal. Notes d'art et d'archeologie. Anvers, 1880, 8°.
L'Afrique romaine. Paris, 1881, 80.
Notice sur un diplOme militaire de Trajan. Liege, 1881, 8°.
Fouilles Elites par M. Sarmentos dans la province de Minho.
Anvers, 1881, 8°.
Decouverte ci'un tombeau chretien. a Coninxheim-lez-Tongres.
Liege, 1881, 80.
Le Dolmen de Weris. Liege, 1881, 80.
L'hypogee des Dunes de Poitiers. Merle, 1881, 8°.
Les tetes ailees de Satvre trouvees a Angleur. Lettre a M. Emile
de Lq veleye. Bruxelles, 1882, 8°.
Rapport sur les antiquites prehistoriques envoyees par M. RivettCarnac de Ghazipour (Irides Anglaises). Ravers, 1883, 8°.
Inscriptions grecques relatives aux travaux publics. Gand, 1884, 8°.
Programmes de gymnases allemands. Gand, 1884, 8°.
Les fouilles du Pere de la Croix a Sanxay. Gand, 1884, 8°.
Malte et ses antiquites. Louvain, 1884, 8°.
L'archeologie etrusque et romaine. Gand, 1884, 80.
Les antiquites de Pergame. Gand, 1885, go.
Le temple de Vesta et la tnaison des Vestales a Rome. Gand,
1886, 8°.
Olympie. Gand, 1886; 8°.
Noord Amerika. Ret,schetsen. Gent, i 888, 8°.
Le Graduat. Gand, 1889, S o . (En collaborx,ion avec M. le Prof,
Man sion .)
Les examens de candidat et de docteur en philosophie et lettres.
Gand, 1889, 80.
Le Colorado. Anvers, 1890, 8°.
Type dIndien du nouveau monde. Bruxelles, 1890, 8'.
Ein Amerikanischer Indiancr Tvpus auf einer Antiken Bronze im
Louvre. Braunschweig, 1890, 4°.
De bespreking Nan bet wetsontwerp over het hooger onderwijs en
bet Vlaamscli in de Kamers. Gent, 1890, 8°.
De afscliafling der normaakaolen voor het rniddelbaar ondcrwijs.
Gent, 189o, 80.
De Li signification des mots : ,Yes-otiator cdriarlus. Bruxelles,
1891, 8°.
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Over de plicht voor de hoogere standen de volkstaal aan te leeren.
Gent, 1891, 8°.
De verovering van Tongeren door Sicambers, Usipeten en Tenchters
in 't jaar 58 v. C. Loven, 1892, 8°.
Du devoir pour les classes dirig-eantes de se familiariser avec la
langue parlee par les classes populaires. Malines, 1892, 8°.
Introduction a Petude de la geographic generale. Compte rendu
du cours de M. de Ceuleneer par M. P. Huybrechts. Bruges,
1895.
Onze Moedertaal en de H. Tilman. Gent, 1895, 8°.
Bijdragen in : Het Belfort, de Dietsche Warande; la Revue de
l'Instruction publique ; Athenceum beige, le Polybiblion,
la Revue catholiqzie; la Revue des questions historiques,
l'Internationnale Zeitschrift fur Ethnographie ; Bulletin
de la Commission des monuments de la Flandre Orientale;
Bulletins de l'Academie d'arche'ologie de Belgique.

DE GHELDERE (Jhr. Karel). — Geboren te Torhout den
Augustus 1839. Geneesheer te Koekelare.
Jongelingsgedichten. Loven, C.-J. Fonteyn, 1861.
Landliederen. Brugge, Edw. Gailliard, 1883.
Feesten van Karel den Goede. Gedichten. Brugge, A. de Zuttere,
1884.

Hulde aan De Bo. Gedicht. Tielt, J.-D. Minnaeit, 1885.
Op het kerkhof te Poperinge, bij de plechtige wijding van het
gedenkteeken De Bo. Gedicht. Brugge, F. de Haene, [887.
De Oude Liederen van den Stoet van Breidel en De Coninc.
Brugge, K. van de Vyvere, 1887.
De Brugsche Metten. Gedicht. Brugge, C.-J. Petit, 1887.
Aan Guido Gezelle. Gedicht. Kortrijk, E. Beyaert, 1886.
De Koolmijnders. Gedicht. Roeselare, Vion-van Eeckhoutte, 1887.
Ghetiden Boec. Gent, A. Siffer, 1893.
Rozeliederen. Gent, A. Siffer, 1893.
Dietsce Rime. Gedichten uit de XIII e, XIV e en XVe eeuw, naar
een handschrift van het einde der XV e eeuw, met aanteekeningen en woordenlijst. 1896, 80.

— 107 -- DE LA MONTAGNE (Victor). — Geboren te Antwerpen den

8 October 1854, ambtenaar b(i het Minister/'e van Just/'tie,
te Brussel.
Onze Strijd. Vaderlandsch:. poezie. Antwerpen, 1873, 8°.
Jets vergeten! Zangspel. Muziek van Jan Block y. Brussel, 1874.
'Gedichten. Roeselare, de Seyn-Verhougstraete, 1882, 8°.
Vlaamsche Pseudoniemen. Ibidem, idem, 1884, go.
Conscience-cantate. Muziek van Peter Benoit. Antwerpen, 1887.
Met

COOPMAN (TH.): Onze Dichters. Antwerpen, 1883; 2 e vermeerderde uitgave. Roeselare, 1882.
Verspreide gedichten in tijdschriften.
'Stichter en bestuurder van Nederlandsche Diehl- en Kunsthalle,
1878-1896.

-SEGERS (Gustaaf). — Geboren te Hoogstraten den 29 December 1848, leeraar aan de Staatsnormaalschool van Lier.
Heigarde. Historische Novelle. Loven, 1874.
Dorpsgeschiedenissen. Verhalen uit de Antwerpsche Kempen.
Loven, 1879.
In de Kempen. Verhalen en Novellen. Antwerpen, 1882.
Gelukkig. Een Verhaal. Roeselare, de Seyn-Verhougstraete, 1890.
Joost Van den Vo-del. Studien over het Leven en de werken
van Neetlands groots'en Dichter. Antwerpen, 1887.
De Familte de Meulenaere. Een Verhaal. Antwerpen, 1896.
De Collegiale Kerk van de H. Katharina te Hoogstraten, door
ED. ADRIAENSEN en GUSTAAF SEGERS. Hoogstraten, 1895.
Bijdragen in : De Vlaamsche Kitnstbode, De Toekomst, De
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, Het Nederlandsch
..lfuyeunz, De Vlaamsche School, De D/etsche Warande, De
Bloemkrans, De Tifdspiegel, L'Enseignenzent des langues
modernes, La Revue pedagogique.

-SIMONS (Leo-Lodewijk). — Geboren te Roernzond den
12 Februari 1859, leeraar aan het Koninklft Atheneum,
te Brussel.
Napoleon-Cyclus. (Poezie). Roeselare, De Seyn-Verhougstraete,
i885.
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Proeve eener syntaxis van den Gotischen 'Lin. Gent, 1888,
Het Roermoldsch dialect. Gent, A. Suffer, 1889.
Beowulf. Ibid., id. 1896.
Bijdragen in Jong Vlaanieren, Dicht. en Kunsthalle, Lettervruchten van Met Trj,3 en V17 t.

BUITENLANDSCHE EERELEDEN.
ACQUOY (Dr. J.-G.-R). — Geboren te Amsterdam den
3 Januari 1829, hoogleeraar aan de Universiteit te Leiden.
Mattathias de Chasmoneer, door Joh. Jacobi (J.-G.-R. Acquoy),
Amsterdam, 1866.
Herman de Ruyt , naar uitgegeven en onuitgegeven authentieke
documenten. 's Hertogenbosch, 1870.
Jan van Venray (Joannes Ceporinus) en de wording en vestiging
der hervormde gemeente te Zalt-Bommel. 's Hertogenbosch,
i8 73.
Het klooster te \Vindesheim en zijn invloed, 3 dln., Utrecht,
1875-1880.
Het nut der beoefening van de Geschiedenis der Hervormde
Kerk in Nederland. Leiden, 1878.
Kerkgeschiedcnis en Geschiedenis van het Christendom. Leiden,
1881.
Aliddeleeuwsche geestelijke liederen en leisen, met eene klavierbegeleiding mar den acrd hunner tonen. 's Gravenhage, 1888.
Sermonen oft Wtlegginghen op alie de Evangelien van den
Vasten, naar den oorspronkelijken tekst opnieuw uitgegeven.
Gent, 1893.
Bijdragen in : lialender voor de Protestanten in Nederland,
Archi,f voor Xederiandsche kerkAreschiedenis, Hanielinqen
van de illact , chaNij der Netter/ant/A-he Letterkunde, Ver.
slagen der lioninklijke Akademze van Wetenschalpen, Afdeeling

BONVARLET (Alexander), te Duinkerke.
Recherches sur les Grands-Baillis de la ville et ChAtellenie de
Beigues.
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Inscriptions tumulaires. Duinkerke, (18S5.) Uit Bulletin du Comite
flamand de France.
Poorters van Berghen ten jare 1389. Duinkerke (1858). — Idem.
Entrée solennelle du nouveau Seigneur d'Hondschoote et prise de
possession de sa seigneurie le 24 Avril 1749. — Traduction. —
Genealogie de la famille de Brier. — Uit Bulletin die Comite
flamand.
Chronique de 1'Abbaye des Dames de S t - Victor, dites du Nouveau
Cloitre a Bergues. — Uit Me'moires de la socie'te Dunkerquoise
pour l' encouragement des Sciences, des Lettres et des Arts.
1858.
Document relatif aux Dominicains de Bergues. — Uit Bulletin du
Comae flamand, 1859.
Une Lettre de Catherine de Medicis (1859.) — Uit gezegd Bulletin.
Notice sur l'Obituaire de l'ancien doyenne de Cassel. — Idem.
Genealogie de la Famille Bryaerde. — Uit Annales du Comite
flamand, 1859.
Documents pour servir h l'histoire militaire de la ville de Bergues et
du pays environnant. Duinkerke, 1860, 8 0 , 21 bl. Avec lettre
au comte de R(ipalda.)
Notice sur la Seigneurie de Coudecasteele et Coudekerque. — Uit
gemeld Bulletin.
Etat officiel de l'emigration du clerge francais dans la Chatellenie de
Courtrai vers le 20 Octobre 1792. — Uit gemeld Bulletin, 1860.
Congres archeologique de France. XXVII' session : Memoire sur
la 15° question du programme. — Uit Me'moires de la societe
franfaise d'Arche'ologie, 186 t.
Epigraphie des Flamands de France. Twee deelen. Rijsel, 18621893. — Uit Annales du Comite flamand.
Un mot sur ce que la Biographie des hommes remarquables de la
Flandre Occidentale contient au point de vue des Flamands
de France. — Uit gezegd Bulletin, 1862.
Documents pour servir a l'histoire de la chretiente de Dunkerque. —
Uit gemeld Bulletin, 1862.
Brefve declaration des interests particvlieres de Messire Jaqves van
de Walle. (Herdruk bezorgd door A. Bonvarlet.) Duinkerke,
1862.
Notice sur un scel des Seigneurs de Millam et de Seneghem. — Uit
gemeld Bulletin, 1863.
Notice sur Couthof. — Idem, 1864.
Note a propos d'une gravure concernant le monastere de Preavin. —
Idem, 1864.
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Rapport sur le concours d'histoire de 1864. — Uit He'moires de la
Societe Dunkerquoise pour ?encouragement des Sciences,
des Lettres et des Arts, 5865.
Rapport fait en séance de la Chambre de Commerce de Dunkerque,
le 28 novembre 5867, sur l'Exposition internationale de Boulogne-sur-Mer. Duinkerke, 1867, 80. — Uit Le Pilote Dunkerquois, 1867.
Notice sur la commune de Pitgam au West-Quartier de Flandre,
premier fascicule. — Uit gemelde Annales, 1868.
La Famille Tugghe, de Dunkerque. — Uit Memoires de la
Societe Dunkerquoise pour l'encouragement des Sciences,
des Lettres et des Arts. (Met medewerking van J.J. CARLIER), 1870.

Journal de Henri Messer, juin 5712, publie par A. BONVARLET et
J. TILLOY. Metz, 1870. — Uit Me'moires de 1' Academie de
Metz.
Analectes et documents pour servir a l'histoire de Dunkerque.
Duinkerke, 2 afleveringen, 1873-1875. — Overgedrukt uit_
Me'moires de la Societe Dunkerquoise.
Allocution prononcee par M. Bonvarlet, President de la Societe
Dunkerquoise pour l'encouragement des Sciences, des Lettres.
et des Arts, dans la seance publique, tenue le 22 Decembre 1873.
— Twee uitgaven, waarvan eene uit Me'moires de la Soc. D.
Privileges que la ville de Dunkerque tient de sa coutume, qui fait la
loi fondamentale de sa constitulion. Document communique
par M. le Docteur Zandycke et annotê par M. A. Bonvarlet.
(1874.) — Uit Me'moires de la Societe Dunk.
La collection Serrure au point de vue des Flamands de France. -Uit meergemeld Bulletin.
Notes et documents pour servir a l'histoire des maisons religieuses,
et hospitaliêres de la Flandre-maritime (maison des Jesuites et
College de Bergues). Idem, 1874.
Paroles prononcees a Bergues, le I r avril 1876, sur la tombe de
Monsieur Charles-Louis-Benoit Delaroière. Duinkerke, 1876,
Paroles prononcêes a Bourbourg, le 54 janvier 1876, sur la tombe
de Monsieur Charles-Edmond-Henri de Coussemaker. Duinkerke, 1876.
Le Comité flamand a ses membres et aux Flamands de France.
Rijsel, 1876.
Paroles prononcêes le 52 juin 1877, au nom de la Societe Dunkerquoise, sur la tombe du docteur Henri-Charles Zandyck. Duinkerke, 1877.

Allocution lue par M. A. Bonvarlet, President de la Societe Dunkerquoise pour l'encouragement des Sciences, des Lettres et
des Arts, dans la seance solennell.: du 26 decembre 1876.
Duinkerke, 1877.
La Collection Capron au point de vue des Flamands de France.
Uit gemeld Bulletin, 1878.
Le livre du Bailli de Peglise de Dunkerque, reimprime par les soins
et avec les notes de A. B. Idem, 1878.
Francois-Louis-Auguste Ferrier, Directeur-general des Douanes,
President du Conseil-general du Departement du Nord, Pair
de France. Notice bio-bibliographique. Rijsel, 188 t.
Notice sur M. l'Abbe P.-C. Blanckaett, cure de Wormhout,
doyen de chretiente du district de Bergues, elu depute
aux Etats-Generaux. Rijsel 1882.
Note supplementaire sur l'Abbe P.-C. Blanckaert. Rijsel, 1883.
— Uit Annales du Comite jlarnand. — Eene nieuwe omgewet lite uitgave verschcen te Duinkerke in 1884.
Notes et documents pour servir a l'histoire des maisons religieuses et hospitalieres de la Flandre maritime (Suite. —
Les anciens hOpitaux de Dunkerque. — Les soeurs Grises
et les Penitentes Recollectines). Rijsel, 1882. — Uit gemelde
Annales.
Documents relatifs au culte de Saint Leonard a Spijcker. Rijsel 1883.
Notes sur la commune de Cappelle-Brouck. Rijsel, 1884. — Uit
gemelde Annales.
Notes et documents sur le culte de Saint-Jacques-le-Majeur a
Cappelle-Brouck. Rijsel, 1884, 80.
Notes et documents pour servir a Phistoire des maisons religieuses
et hospitalieres de la Flandre Maritime. (Suite. — Jesuites de
Dunkerque, un volume de leur Bibliotheque). Rijsel, 1885. —
Uit gemelde Annales.
Documents pour servir a l'histoire politique, administrative et financiere de la Flandre Maritime, recueillis, annotes et publics,
par A. B. Rijsel, 1885. Idem.
Ballingschap van den Eerweerden Heer Petrus-Cornelis Blanckaert,
1791-1799, uitgegeven door Brie Leden van het Vlaamsch
Comiteit van Fronkrijk (den eerw. heer Van Costenoble,
pastoor van Vleteren, A. Bonvarlet et Flahault, bestuurder van
het College van 0. L. Vr. der Duinen, te Duinkerke). Brugge,
• 1885, gr.-8..
Notes et documents pour servir a l'histoire des maisons religieuses
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Bergues.) Duinkerke, 1886. — Uit gemeld Bulletin.
Necrologie. — Louis Deschamps de Pas. — Auguste de Queux de
Saint-Hilaire. — Ignace de Coussemaker. — Henri Verclytte.
Duinkerke. 1890. — Uit gemelde Annales.
Documents pour servir a l'histoire des maisons religieuses et hospitalieres de la Flandre Maritime. (L'Abbaye des Dames nobles
Benedictines de Dunkercine.) Duinkerke, 1889. Idem.
Paroles prononcees a Bailleul le 20 janvier 1890 sur la tombe de
Monsieur Ig.-H.-J.-L. de Coussemaker, vice-president du Comite
flamand de France. Duinkerke.
Note bio-bibliographique sur M. l'Abbe Charles van Kempen,
&cede en 1772, Cure d'Arneke. Belle, 1893. — Uit gemeld
Bulletin.
Un grand marin originaire de Bergues. Belle, 1894. Idem.
Noblesse de Bergues 1673. Note historique. Ibidem, 1895. Idem.
Jacques de Meyere, de Fletre. Notice sur sa vie et ses travaux.
Rijsel, 1895. — Uit gemelde Annales.
Note sur J.-C. Petilion, poête flamand de France. Rijsel. — Uit
de Annales.
La tombe de Robert de Thiennes. — Lettre a M. le President de
la Commission Historique du Departement du Nord. — Un
mot sur Eluard de Seninghem (chevalier croise). Lettre a MM.
les Membres de la Societe des Antiquaires de la Morinie.
Duinkerke.
Une lettre de Lesage-Senault, Depute du Nord, a la Convention
Nationale, sur le neuf Thermidor. Duinkerke, z. j.

+
BURGERSDIJK (Leendert-Alexander-Johan). — Geboren
te Alphen aan den Rim den li Haart 1828. Leeraar aan de
Hoogere Burgerschool te Deventer.
Dissertatio de quibusdam cntstaceis indigenis. Leiden, 1852, 80.
Handleiding tot de beoefening der Plantenkunde. Breda, 1857, 8'
De Dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst.
Leiden, 1863-1875 (ongeveer), 3 dl. gr.-8°.
Blikken in den bouw, het leven en de ontwikkeling der lagere
dieren. Haarlem, 1877, 8'.
Cymbeline van Shakespeare. Vertaald door Dr L.-A.-J. BURGERS Dix. Utrecht. 1878, 80,
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Sonnetten van Shakespeare. Vertaald door D r L.-A.-J. BURGERSDuK. Utrecht, 1879 8°.
Shakespeare's werken. In het Nederlandsch vertaald. Leiden,
1884-88, 12 dln., 8°.
Aeschylos' Agamemnon. Grieksche tekst met vertaling. Programma
van het Deventer-Gymnasium. Deventer, 1887, 4°.
Schoolatlas voor de beoefening der Natuurlijke Historie, 5de druk,
geheel op nieuw bewerkt. Leiden, 1892, atlasformaat.
De Promotheus van Aeschylos, vertaald in de versmaat van het
oorspronkelijke. Amsterdam, 1880, 8°.
De Zeven tegen Thebe, treurspel van Aeschylos, vertaald in de
versmaat van het oorspronkelijke. Uit De Gids, Amsterdam,
1891,80.
De Perzen van Aeschylos, vertaald in de versmaat van het oorspronkelijke. Uit De Gids, 1893, 8°
Het Kruidmoes, van Vergilius, of een ander, vertaald. Uit De
Gids, 1896, 8°.
Coniecture ad Aeschyl. Oresteam. In Mnemosyne. Leiden,

1896, 8°.
Bijdragen in : Tildspiegel, Album der Natuur, Jaarboekjes van
Nature Arils Nederl. Spectator, Populaire
wetenschappeli/ke opstellen, boekaankondigingen, mededeelingen, enz.

4

FRUIN (R.-J.). — Geboren to Rotterdam den 14 November 1823, Izoogleeraar to Leiden.
Het anti-revolutionnaire Staatsregt van Groen van Prinsterer
ontvouwd en beoordeeld . Amsterdam, 1853, 8°.
De anti-revolutionnaire bezwaren van Groen van Prinsterer tegen
onzen staat en ooze maatschappij overwogen. Ibidem, 1854, 8°.
Het beleg en ontzet der stall Leiden in 1574. 's Gravenhage,
1874, 8°.
Over de Goden, die in Griekenland en Italie gelijkelijk vereerd
werden . Leiden, 185i, 4°.
De onpartijdigheid van den geschiedschrijver. Amsterdam, 1860.
Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog (1588-1598). Leiden, 1857,
4°. — Idem , nieuwe uitgaaf, 1864, 8°. — 3° uitgaaf,
's Gravenhage, 1882, 8°.
Zettingen en Omslagen van 1496 , 1515 en 1518. Uitgegeven
door R.J. FRUIN. Leiden, 1877, 8°.
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Verhooren en andere bescheiden betreffende het rechtsgeding
van Hugo de Groot. Uitgegeven door R.-J. FRUIN.
Bijdragen in : Repertorium, Njhoff's B7dragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, de Gids, enz,

*
GALILEE (Dr. J.-H.). — Geboren te Vorden den 9 September 1847, hoogleeraar te Utrecht.
Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de
Nederlanden gedurende de middeleeuwen. Haarlem, 1873.
Academie en Kerkeraad, 1617-1632. Utrecht, 1877. Tweede
druk, 1878.
Altsachsische Laut- and Flexionslehre. Haarlem, 1878.
De invloed van de taalstudie op het gebied der Ltteren en der
mythologie. Utrecht, 1883.
Gutiska. I. Lijst van Gotische woorden, wier geslacht of buiging
naar analogie van andere Gotische woorden of van het Oudgermaansch wordt opgegeven. Utrecht, 1880.
— II. De adjectieven in het Gotisch en hunne suffixen. Utrecht,
1882.
Nog eenige ten opzichte van genus of flectie onzekere woorden.
Utrecht, 188 2.
Register op tijdschriften over Nederlandsche taalkunde. Kuilenburg, 1886.
Onze Volkstaal. Woordenlijst van het dialect van De Graafschap.
Altsachsische Grammatik. Leiden, 1891.
De wording van het woord en de Oatwikkeling der Taal. Utrecht,
1891.
Altsachsische Sprachdenkmaler (met atlas met facsimiles). Leiden,
1895.
Oldsaxon Texts (Engelsche uitgave van het voorgaande). Leiden,
1895.
Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch dialect. 's Gravenhage, 1896.
Medewerking aan : Onze Volkstaal. — Nomina geographica neerlandica. -- De Taal en Letterbode. — De Nederlandsche
Spectator. — Taalkundige Ndragen. — De G'in's. — Tijdspiegel. — IyIds. der Mc. van Nederl. Letterkunde. -- Het
Museum. — Taal en Letteren. — De Bode. -- Bpi-as-en
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van het Hist. Genootschap te Utrecht. Verder aan enkele
Hoogduitsche en Engelsche tijdschriften.

QUACK (H.-P.-G.). — Geboren te Zetten (Gelderland) den
2 Juli 1834, Oud-hoogleeraar te Amsterdam, directeur der
Nederlandsche Bank.
Het Staatswezen in de 14° eeuw historisch ontwikkeld. Academisch
proefschrift. Amsterdam, 1859, 8°.
De doorgraving van Holland op zijn smalst. Een laatste woord.
Amsterdam, P.-N. van Kampen en Zoon, 1862, gr.-8°.
1Vlartinus des Amorie van der Hoeven. Amsterdam, 1869, gr.-8°.
Traditie en ideaal in het volksleven. Utrecht, 1872, gr.-80.
De Socialisten. Personen en stelsels. Amsterdam, 1875-1895,
vier dln. — Van de twee eerste deelen dezes werks verscheen een tweede druk.
Studien op Sociaal gebied. Haarlem, 1877, gr.-8°. — Nieuwe uitgaaf,
ibid. 1881.
Studien en Schetsen. 1886.
Beelden en Groepen. 1892.
Bijdragen in de Girls.

#

TEN BRINK (Dr. Jan). — Geboren te Appingadanz den
15 Juni 1834. Hooglceraar te Leiden.
Speelschuld, uit den Utrechtschen Studenten-Almanak voor 1856.
Van Vijf de minste, uit den Utrechtschen Studenten-Almanak
voor 1857.
Veroveringen van Jhr. Diederijk W illem Frederijk van Erckelen tot Princenhage, uit den Utrechtschen Studenten-Almanak voor 1858.
Veroveringen van kleine Betsy, uit den Utrechtschen StudentenAlmauak voor 1859.
Van Puesie en van Quos ego, uit den Utrechtschen StudentenAlmanak voor 1860.
Gerbrand Adriaensen BrederoO. Historisch-sthetische studie van
het Nederlandsch blijspel der 17 e eeuw. 1859-1860, 8°.
Tweede Titeluitgaaf. 1871. — Tweede, zeer uitgebreide druk.
1887-1888.
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Van Utrechtsche Snobs, uit den Utrechtschen Studenten-Almanak voor 1860.
Specimen Historico-ethico-theologicum cl:. Diderico Volckertsen
Coornhert, scriptore ethico. 1860, 8°.
Dirck Volckertsen Coornhert en zijne Wellevenskunst. Historische
ethische studie. Amsterdam, 1860, 8°.
(Tweede druk wordt voorbereid door den heer Sijthoff, to Leiden).
Op de grenzen der Preanger, 1861. - Tweede druk. 1865-1869.
- Derde druk. 1886. - Vierde druk. Volksuitgave. 1893.
Drie dagen in Egypte. 1862. - Tweede druk. 1865-1869. Derde druk. 1886. - Vierde druk. Volksuitgave. 1893.
Brandt's leven van de Ruyter. Bloemlezmg. Met eene inleiding
en historische toelichtingen. Arnhem, 1864, 8°.
Oost.Indische Dames en heeren. Vier bijdragen tot de kennis
van de zedcn en usantien der Europeesche maatschappij in
Nederlandsch Indie. Arnhem, 1864, 2 deelen, 8°. - Tweede
druk. 1881. - Derde druk. 1885. - Vierde druk. Volksuitgave. 1893.
(In het Fransch vertaald door E. Boetzel, 1868. - In het
Duitsch vertaald door Wilhelm Berg.) 1868, 4 din.
Schets eener Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Leeuwaarden, 1867-1869, 8°. (Onvoltooid), 3 afleveringen.
Vier bladzijden uit de Geschiedenis der Fransche Revolutie 1868.
Nieuwe uitgaaf in 1871.
Het vuur, dat niet wordt uitgebluscht. Eene novelle uit het
provincieleven. Arnhem, 1868, 8°. - Tweede druk. 1882.
- Derde druk. 1885. - Vierde druk. 1893.
(Vertaald in '1 Duitsch door Mevr. Lina Schneider. - Vertaald
in 't Zweedsch door Mathilda Langlet : « En eld som aldrig
slocknar. » 1880.)
Vondel bekroond door het dankbaar nageslacht. Herinering aan
de oprichting van het standbeeld. Arnhem, 1868, 8°.
Haagsche bespiegelingen. Echoos uit den oorlogstijd. 1871.
Tweede druk. 1883.
De man van Brumaire en de man van December. 1871.
De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen. 1871.1873.
Goedkoope Titeluitgaaf. 1875. - Tweede druk. 1886. - Detde
druk. 1893.
(In het Duitsch vertaald door Dr. Adolf Glaser « Der Schwiegersohn der Frau von Roggeveen . 1876.)
Drie Volksliederen. Leiden, 1872, 8°.
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Den eersten April 1572. Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen
st, ijd. 1872.
E.-G. Bulwer-Lytton, 1873. - Tweede druk. 1882.
Nederlandsche dames en heeren . - Tweede druk. 1885. Derde druk. 1893.
Letterkandige Schetsen . 2 deelen . - Tweede druk. 1883.
De eerste liefde van Gerbrand Adriaensen Breder6o. 1874.
Slachtoffers en helden der Fransche Revolutie. 187 5.
Dietsche Gedachten. Nieuwe Haagsche bespiegelingen, 1875.
Tweede druk, 1884.
(Een Opstel over) Franc Hals in K< het Rijksmuseum to Amsterdam.
Dc opstand der proletariers. Geschiedenis der Omwenteling van
18 Maart 1871. 1876.
Jeannette en Juanito 1877. - Tweede druk, i885. - Derde druk
1893.
Kleine Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde . Haarlem,
1877, 8'. - Tweede omgewerkte druk, 1882. - Derde
druk, 1891.
Bloemlezing uit Nederlandsche dichters. 5 stukken. 1876. Tweede druk, 1881-1884.
Haagsche bespiegelingen, 3 e bundel 1878. - Tweede druk, 1884.
Van den Haag naar Parijs. Reisheugenisse,I. 's Gravenhage,
1879, 8°. - Tweede druk. 1886. - Derde druk, 1893.
Emile Zola. Letterkundige studie. 1879. - Tweede druk, 1884.
(Duitsche vertaling door Georg Rahstede. 1887).
Het verloren Kind. Leiden, 1879, 8°. - Tweede druk, [884.
- Derde druk, 1893.
De famille Muller-Belmonte. 1880. - Tweede druk, 188 4.
-Derduk,Volsitgav1894.
Een schitterende carriere. 1881. - Tweede druk, 1884. Derde druk, Volksuitgave, 1893.
Prins Frederik der Nederlanden. 's Gravenhage, 188 t, 8°.
Het Kattebelletje, bltjspel in 3 bedrijven naar e Les Pattes de
douche » van Victorien Sardou. [882.
Bloemlezing uit de Nederlandsche Prozaschrijvers. 1882.
Litterarische schetsen en Kritieken. 20 deelen. 1882.1886.
Onze hedendaagsche Letterkundigen. 1882. - Voortgezet in 1884
(twee deelen folio-prachtwerk).
Nieuwe romans. 1883.
Holland-Krakatan. (Onder de redactie van J. Bosboom en Jan ten
Brink). 1883.

I18
Causerien over moderne romans. 1884.
De Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde en hare leerwijze. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Universiteit te Leiden. 1884.
Dr. Nicolaas Heinsius. Eene studie over den Hollandschen
Schelmenroman der 17 0 eeuw. 1885.
Romans en Novellen. Eerste vclledige uitgave in 13 deelen of
4 banden. 1885.
De werken van G.-A. BiederOo. Volledige uitgave door Dr. ten
Brink, Dr. H.E. Moltzer, Dr. G. Kalif, Dr. R.-A. Kollewijn, J.-H.-W. Unger en Dr. J. te Winkel.
« Na Driehonderd Jaren ». Opstel in het BrederOo-album. 1886.
Mevrouw A.-L.-G. Bosboom-Toussaint. Volksuitgaaf. Amsterdam,
1886, 8°.
Verspreide letterkundige opstellen van het jaar 1887. 1888.
Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIX e eeuw.
In biographien en bibliographies, 1830-1886. 3 deelen met
register. 1888.
Verspreide ietterkundige opstellen van het jaar 1888. 1889.
De Roman in brieven. Eene proeve van vergelijkende letterkundige geschiedenis. 1889.
Jan Starter en zijn Wijf. Eene novelle uit de Geschiedenis der
Nederlandsche Letteren. 1890.
De oude Garde en de jongste School. Studien over de letterkundige geschiedenis van den dag. 2 deelen. 1891.
Uit Nederland's Letterschat. Comische en Humoristische Fragmenten. 2 deelen. 1893.
De Bredero's. Eene novelle uit de Geschiedenis der Nederlandsche Letteren. 2 deelen. 1893.
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. GeIllustreerd. 1895.
(Verschenen 10 afleveringen),
Parijs tijdens de roode Terreur. 2 deelen. 1895.
Augustin Robespierre. Novelle uit het tijdvak van het Schrikbewind. 1895. In het Duitsch vertaald door Pastor J. Rotters,
Bern.
Bijdragen in : De Gids, De 7Vdspiegel, Nederlandsche Spectator.
Het Nieuws van den Dag, De Amsterdammer (weekblad), Le
_Figaro illustre en ZeitschrIft fur neap -franzosiche Sprache
and Literatur.
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. . .
55
Lijst van de Leden der Academie ....... .
Woonplaats van de Leden der Academie . . • • . . . . 58
59.
Afgestorven Leden der Academie.
. . . . 6o
Lijst der Bestuurders en Onderbestuurders .
61
Jaarlijksche wedstrijden der Academie
Driejaarlijksche prijskamp voor tooneelletterkunde. . . • 64
Vijijaarlijksche wedstrijd voor Vlaamsche letterkunde. • . 67
Levensschets van Lodewijk-Jan Mathot, door H. Sermon
• • -72
Wet portret.)
Koninklijk besluit, de aanvaarding machtigende van eene
gifte aan de Koninklijke Vlaamsche Academie. . . . g3
Karel Boury, door Edw. Gailliard. (Met portret.) . . . . 96
Lijst der schriften uitgegeven door de nog in leven zijnde
Leden der Koninklijke Vlaamsche Academie, benoemd
sedert 1888.
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le

REEKS.

. Verslagen en Mededeelingen, van 1887 tot 1896. 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 ridder de Moreau), Igo biz.
2,5o
Jaarboek voor 1888 (Met de lijst der boek.en, toebehoorende aan de
Academie), 240 biz. . . . .......
2,50
3. Jaarboek voor 1889 (Met de levensschets en het portret van Dr
R. Snieders), 148 biz.
1,5o
4 . Jaarboek voor 1890 (Met de levensschetsen en portretten van Dr.
L. Delgeur en G. Dodd), 172 biz
.. 2,00
5. Jaarboek voor 1891 (Met de levensbeschrijvingen van josephusAlbertus Alberdine-,k Thijm (met portret), van San-Jacob-Lodewijk
ten Kate en van Igenaas-J.L. de Coussenzaeker), 202 biz. . . .
. 2,00
6. Jaarboek voor 1892 (inhoudende de levensbeschrijvingen van 7.-A.
de Laet (met portret) en van L. Roersclz), 188 biz. ....
. . 2,00
7. Jaarboek voor 1893 (Met de levensschets van Schuermans, de
• portretten van Roersch en Schuernzans, en de afbeeiding des voorBevels van het Paleis der Academie), 138 biz.
..... . . . 2,00
8. Jaarboek voor 1894 (Met de levensbeschrijvingen van 7.. W. Brouwers
en van Zktatthias de Vries (met portret), 17u blz. . . .
..
. . 2,00
9. Jaarboek voor 1893 (Met de ievenschetsen van Karel-Frans Stallaert (met portret) en van Jan-Jojef Haber.
18o biz. . ...... 2,00
2.

Ill e REEKS. — MIDDELNEDERLANDSCHE UITGAVEN.

I. De Zevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der XV° eeuw,
uitgegeven door K. STALLAERT (1887), xxx.11- 116 biz. . . , „
, ,, .c
2,,0
2. Woordenlijst voor de Zevenste Bliscap van Maria, opgesteld door
K. STALLAERT (1888), 141 blz.
0,50
3. Woordenlijst op de Alexanders Geesten van JACOB VAN MAERLANT,
door L. ROERSCH, l' te aflevering (1888), 68 biz.
1,00
4- Van de vij Vroeden van. binnen Rome, bezorgd door K. STAL- .
. , . . .
LAERT (1869), xx-182 biz. .
.•••
. ....
.
3,00
5. Het Roermondsch dialect, getoetst aan het Oud-Saksisch en C)udNedertrankisch, door Di . L. SIMONS (1889), 62 biz. . . .
1,25
6. Madelghijs kintsheit, al de gekende fragmenten, bezorgd door
pr. Mr. NAP. DE PAUW (1889), 208 biz. (met facsimile's)
2,50
bit is die Istory van Troyen, bezorgd door 'hr. Mr. NAP. DE
PAUW en EDWARD GAILLIARD, 4 deelen, met facsimile's (1889-1892) . 25,50
id.
id.
8.
ie deel, (1889) 424 biz.
. . . • • . 7,00
id.
id.
4" deel, afi. 1 (1889), 64 biz.
1,0o
9
id.
id.
10.
28 deel, (189o) 400 biz.
71(x)
.1,
id.
id.
48 deel, afl. 11' (189o), tot biz. 216. , , 2,50
id.
id.
12,
38 deel, 09i), 366 biz .....
.
7,00
id.
id.
4e deei, afi. 111 (1892), tot blz. 284 .. . 1,0o
3.
14. Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, uitgegeven door
ihr. Mr. N. DR PAuw (l e aflevering) • .. . • • . . .
2,50
15. Kalender en Qezondheidsregels getrokken uit het handschrift der
boekerij van de hoogeschooi to Leuven, getiteid « Libel- orat.
Fland. M. S. » door P. ALBItRDINGK THUM (1893) 66 biz ...... 1,23
16. Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, door jhr. Mr.
NAP. DE PAuw 2 " atl.)
2900
17 . De Keure van Hazebroek, door EDW. GAILLIARD, 1 1 deel (1894),
xxtv-416 blz
5,00
18. Middelnederlandsche geneeskundige Recepten en Tractaten,
Zegeningen en Tooverformulen, uitgegeven door D r W. L. DE
VREESE ( 18 94) xll-144 blz.
.
... •.....
i . ..... 2,06

Beschrijving vari Middelnederlandsche en andere handschriften die in Engeland bewaard warden, (.19or. K. DE FLOU en
EDW. GAILLIARD (1895), 234 biz. .......
2,00
20. De Keure van. Hazebroek, door EDW. GAILLIARD,' 20 deel (189)),
•
448 biz..
0,0o
21. Beowulf, i-Xngelsaksich volkscpos, vertaaid in stafrijni en met inleiding
en aanteekeningen voorzien, door Dr. L. SIMONS . (1896) 355 bl. . . • 4,00

I Ve REEKS. — UITGAVEN DER COMMISSIE VAN GESCHIEDENIs',
MO- EN' BIBLIOGRAPHIE.
1. Alphabetische lijst van de voorloopig verzarnelde namen der in Belgie
geboren Nederlandsche schrijvers, dienende tot het samenstellen
van de Biographic der Zuidnederiandsche schrijvers, dour FR.
DE POTTER, • 524 biz. (niet in den handel/I.
2. Vlaamsche Bibliographic (1830-1.89o), .door FR. DE POTTER, i ste aflev.
id.
3.
Id.
id.
2e au.

5,no
5,00

Ve REEKS. — UITGAVEN DER COMMISSIE VOOR NIEUWERE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
1. Prudens van Duyse, door J. MICHEELS. (Met portret des dichters) 352 biz. 4,00
1,2:)
2. Rederijkersgedichten der XVI , eeuw, door J. BROECKAERT.
3. Vak- en Kunstwoorden (N , z Steenbakkerij) bezorgd door Tn.
COOPMAN, X-94 biz.
1,23

Vi e REEKS. — BEKROONDE
1. Bibliographic der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde,
door L. PETIT (1888), xvi-3oo blz. (Uitverkocht.)
2. Verhandeling over de verbinding dor volzinnen in het Gotisch,
door P.-H. VAN MOERKERKEN (188), 101 biz.
.
3. Het voornaamwoord DU, door H. MEERT (1890), Ix 98
4. De klank- en vormleer van het Middelnederlandsch dialect der
St. Servatius legende van Heynrijck van Veldeken, door FELtx
. ..
LEVITICUS (1892), 172 blz. . .
. . . .
5. De Belgische Taalwetten toegelicht door Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN,
(0" deel) 476 biz. • .
.
.
. . . .
6. Historisch en Critisch overzicht van het Vlaamsch tooneel in de
i7de eeuw, door OSC. VAN FIAUWAF.RT, 102 biz.
7. De rol van het « booze beginsel a in het middeleeuwsch drama,
door ERNEST SOENS, 144 blz.
8. Gebruik der naamvallen, tijden en wijzen in. den Heliand, door
J. VAN DE VEN, VI-238 biz ... . . .
9. Antwerpen in de XVIII e eeuw, door EDW. POFFg , 328 blz. . . .
to. Bastaardwoordenboek, door J. BROECKAERT, XXI11-439 blz.
1. Vak- en Kunstwoorden 1\I' 2. Ambacht van den amid) bezorgd
door jozEF VUYLSTEKE, 178 biz. (Met platen) . .
.
.
....

1,50
1,25

3,00
1,5o

2,00
3,00
3,00
5,00
5

TER PERS OF IN BEREIDING.
Hennen van Merchtenen (1414). Kroniek uitge even door GUIDO GEZELLE.
Klankleer van de taal van Jan van Ruusbroec,-door WILLEM DE VREESE,
,,Proeve van Oudnederfrankische Grammatica, door PIETER TACK.
'Studie over de VII Vroeden. door E. 1)F, NEEF.
Nederlandsche werkwoorden door samenstellende afleiding gevorrnd, door

WILLEM DE YR14;ESE.
De Gallicismen in het Nederlandsch met aanwijzing der zuiver Nederlandsche uitdrukkingen, door W. DE VREESE.
Gallicismen in het Nederlandsch mct aanwijzing van de zuivere Nederlandsche uitdrukkingen, door H. MEERT.
Klank- en Vormleer in de werken van Jan van Ruusbroec, door H. MEERT,
Cataloog van de boeken der Koninklijke Vlaamsche Academie.

