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Besnijdenis van O.H.J.-C. ss Euphrosia, Osmund
Dinsd.
2 Woensd. ss Adelard, Concordius, Aspaas, Macaar (jonge)
3 Donderd. ss Genoveva,Cirija,Florens,Salvator,Jan,Anterus
4 Vrijd.
ss Gregoor, Faraildis, Benedicta, Rigobert, Titus
5 Zaterd.
ss Telesphoor, Simeon, Edward, Amata, Januari
6 Zond.
Plechtigheid van HH. 3 Koningen, s Balthazar
7 Maand.
s Luciaan, Tilio, Wittekind, Reimond, Polyant
8 Dinsd.
ss Gudula, Luciaan, Erard, Palladius, Aldrik
9 Woensd. ss Marcellien, Benedict, Willem (van Dongelberg)
to Donderd. ss Agatho,Domitiaan,Willem van Aquitanie,Sura
t t Vrijd.
ss Hyginus, Honorato, Hortensius, Theodos
ss Arcadius,Valentiniana,Cesarta,Probus,Tatiana
12 Zaterd.
ss Veronica, Godfried, Leontius, Remeeuws
i3 Zond.
14 Maand.
s Hilarius (van Poitiers), Felix (van Nolla)
i5 Dinsd.
ss Pauwel, Maurus, Emebert, Isidoor, Ida
i6 Woensd. ss Marcel, Priscilla, Bonus, Habarus, Michaeas
17 Donderd. ss Antoon, Sulpitius, Hendrik (van Balsano)
i8 Vrijd.
ss Pieters-Stoel te Rome, Prisca, Amnon
19 Zaterd.
ss Canut (Knuut), Maria (van Betonid), Dagobert
Plechtigheid van den H. Naam Jeus, s Fabiaan
20 Zond.
ss Agnes, Meinraad, Fructuosus, Epiphanes
21 Maand.
22 Dinsd.
ss Vincent,Anastaas,Walter,Meinraad,Enebrecht
23 Woensd. Trouwdag van Maria, ss Emerentia, Hildefons
24 Donderd. ss Timotheus, Babylas, Philo, Metel, Mardonis
25 Vrijd.
Bekeering van den h. Paulus, ss Apolloon, Poppo
26 Zaterd.
ss Polycarp, Bathilda, Paula, Alfons, Xenophon
27 Zond.
ss Jan-Chrysostoom, Jan Guldemond, Vitaliaan
28 Maand.
ss Cyril, Juliaan, Karel (de Groote), Reinout
29 Dinsd.
ss Frans (van Sales), Valeer, Constantijn, Arnwolf
3o Woensd. ss Aldegonda, Martina, Bathildis, Felix (paus)
31 Donderd. ss Pieter (Nolascus), Marcella, Eudoxia, Cyrus

PEBRUARI
Zprofifigl- of )1eggnmaanti.
Q V. M. Zondag 3. — ), L. K. Maandag 11. -N. M. Dinsdag 19. — ) E. K. Maandag 25.
t Vrijd.
Zaterd.
3 Zond.
2

ss Ignaas, Sigebert, Eubert, Ephrem, Brigida
O.L. V.Lichtnzis, ss Heracliet, Adelboud,Cornelis

Septuagesima, ss Blasius, Berlinde,Celsa, Ansgar
ss Andries (Corsijn), Joanna,Rembert (v.Torhout)
ss Agatha, Adela, Bertolf, Bertrada, Veronica
5 Dinsd.
6 Woensd. ss Amand, Dorothea, Vedast, Nicaas, Andries
7 Donderd. ss Romuald, Gonzalf, Theodoor, Rijkhart
ss Jan (van Matha', Werner, Angela (v. Fulginië)
8 Vrijd.
ss Appolonia,Ansbert,Nicephoor,Hippias, Bertulf
9 Zaterd.
Sexagesima, ss Scholastica, Willem, Paschaas
io Zond.
ss Severijn, Desideer, Adolf
it Maand.
ss Eulalia, Melitius, Claudiaan, Ansbrecht
12 Dinsd.
13 Woensd. ss Juliaan, Gregoor (I Il, Gijsbrecht, Maura, Fresca
1 4 Donderd. ss Valentijn, Poliaan, Claudiaan, Antonijn
ss Faustijn, Jovita, Melis, Sigfried
15 Vrijd.
ss Juliana, Maxima, Secundus, Islas, Onesimus
16 Zaterd.
Quinquagesima, ss Evermodus, Donaas, Faustijn
17 Zond.
ss Simeon, Ingelbert, Constantia
i8 Maand.
ss Bonifaas, Gabijn, Beatus, Tullius
19 Dinsd.
20 Woensd. Aschdag, ss Eleuther, Eucherius, Irenxus
21 Donderd. ss Pepijn (van Landen), Vital, Gombei t
ss Pieters'stoel te Antiochië, Margareta (v. Cortona)
22 Vi ijd.
ss Pieter-Damiaan, Leonora, Milburgis
23 Zaterd.
Quadragesima, ss Matthijs (apostel), Marcellina
24 Zond.
25 Maand. ss Walburgis, Gothard, Adelm
ss Porphyr, Alexander, Leonius, Nestor
26 Dinsd.
25 Woensd. Quatertemperdag, ss Leander, Gelaas, Honorina
28 Donderd. ss Roman, Basilia, Ermina, Macaar
4 Maand.
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1gnte- of Dovrettioon i.
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V. M. Dinsdag 5. — 1 L. K. Woensdag 13. —
Q N. M. Woensdag 20. - ( E. K. Woensdag 27.

ss Albijn, Rogier, Sigismond, David, Suitbert
1 Vrijd.
ss Karel (de Goede), Absolon, Marnan, Sitrplicius
Zaterd.
Reminiscere, ss Frederik, Cunegond, Camilla
3 Zond.
4 Maand. ss Casimir, Lucius, Archelaus
ss Adriaan,Theophiel, Oliva, Theophonia, Phocas
5 Dinsd.
6 Woensd. ss Coleta, Fridc,lijn, Vibiaan, Balrod, Pauwel
7 Donderd. ss Thomas (van Aquinen) Victorina, Margriet
ss Jan (de Deo), Philemon, Herenia, Steven
8 Vrijd.
ss Francisca, Reinhard, Gregoor, Cyriel, Methodis
9 Zaterd.
Oculi, ss de HH. 40 Martel. (te Sebaste), Himelein
10 Zond.
1 i Maand. ss Angela van Foligno, Heraclius
ss Gregoor (de Groote), Rosina, Nestor
12 Dinsd.
13 Woensd. ss Euphrasia, Dionysia, Patricia, Nicephoor
14 Donderd. ss Mathildis, Alfried, Frontina, Arnout
ss Longijn, Nicander, Walt., Abraham, (her.)
15 Vrijd.
16 Zaterd. ss Heribrecht, Eusebia, Castor, Cyrik, Abraham
Lcetare, ss Gertrul, Patricius, Jozef (v. Arimathea)
17 Zond.
ss Gabriël (aartsengel), Ingenua, Alexander
18 Maand.
ss jozef, Jozefina, Amand, Sibilla, Landold
19 Dinsd.
20 Woensd. ss Wultran, Ambroos, Joach., Marten (van Dume)
21 Donderd. ss Benedict (fi e abt), Amator, Angelica, Philemon
ss Katelijne (van Zweden), Eelko, Pauwel (belijder)
22 Vrijd.
ss Victoriaan, Fidelis, Benedict, Florentijn
23 Zaterd.
PassieTondag, ss Simeon, Adhemar, Areteman
24 Zond.
25 Maand. 0, L. V. Boodschap, ss Huibrecht, Emhard
ss Ludger, Emmanuël, Felix ( bisschop), Lastul
26 Dinsd.
27 Woensd. ss Rupert, Lazaar, Augusta, Alexander
28 Donderd. ss Sixtus, Maichus, Priscus, Gilbert, Guntram
0. L. V. van VII Weeën, Gelukz. Eustaas
29 Vrijd.
ss Quirijn,Regulus,Liberata,Veronus, Armengast
3o Zaterd.
Pal menTondag, ss Cornelia, Benjamin, Menander
31 Zond.
2

AP R I L
oofer- of Oraomaau I.
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V. M. Donderdag 4. — }) L. K. Vrijdag 12. —
N. M. Donderdag 18. — ( E. K. Donderdag 25.

1 Maand. ss Hugo, Alexandra, Walderijk, Emma.
Dinsd.
ss Frans (van Paula), Genoveva
3 Woensd. ss Rijkhart, Alexandrina, Tyro, Ulpian
4 Donderd. Witte Donderdag,ss Isidoor,Quintiliaan, H ildebert
Goede Vrijdag, ss Juliana, Vincent (Ferr.), Silvia
5 Vrijd,
6 Zaterd. Paaschavond, ss Celestien, Sixtus I, Faustina
Paschen, ss Herman-Jozef, Clotarius, Albert
7 Zond.
8 Maand. 2 e Paaschdag, ss Walerik, Perpetuus
ss Waldetrudis, Hugo, Dotto (abt), Walcar
9 Dinsd.
10 Woensd. ss Mechtildis, Macaar (biss.), Bademus
it Donderd. ss Leo (de Groote), Leonie, Eliza, Godebelrta, Isaac
ss Julius (I), Boudewijn, Erkenbod, Sabas
12 Vrijd.
ss Ida, Hermengildis, Justijn (de Wijsgeer)
13 Zaterd.
Quasimodo, ss Ludwina, Tiburtijn, Valeriaan
14 Zond.
15 Maand. ss Anastasia, Pieter-Gonzales, Basilissa
ss Benedict-Jozef (tabre), Joachim, Callist, Drogo
16 Dinsd.
17 Woensd. ss Anicetus, Rudolf, Isidora, Steven, Simeon
18 Donderd. ss Appoloon, Idesbald, Perfectus, Galdijn
ss Emma, Bernaard, Leo (IX), Usmar, Werner
19 Vrijd.
20 Zaterd. ss Victor, Sulpitius, Hiliegonde, Floribert, Oca
Misericordia, ss Anselm, Benanus-Simeon, Silvius
21 Zond.
22 Maand. ss Soter, Caius, Leonidas, Theodoor (Sicea)
ss Joris, Geeraard (van Toul.), Leontia, Achilleus
23 Dinsd.
24 Woensd. ss Fideel (van Sigmaringen), Valeriana, Robrecht
25 Donderd. ss Mark, Ermijn, Aniaan, Heribald, Moreus
ss Cletus, Marcellien, 0. L. V. van Goeden Raad
26 Vrijd.
27 Zaterd. ss Pieter (Canisius), Angela, Anastaas, Zita
'iubilate, ss Vital, Mark (evang.) Prudens, Proba
28 Zond.
29 Maand. ss Robrecht, Pieter (mart.), Libert, Ava
ss Katelijne (van Senen), Einiliaan, Rozemond
3o Dinsd.
2
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(fig V. M. Vrijdag 3. — }} L. K. Zondag io. -Q N. M. Zaterdag i8. — Q E. K. Zaterdag 25.
1 Wcensd. ss Philip, Jacob, Florina, Blandijn, Markoen
Donderd. ss Athanaas (de Groote), Patientia, Walbrecht
ss Juvenaal, Antonia, Walter, Alexander (I, paus)
3 Vrijd.
4 Zaterd. ss Monica, Floriaan, Silvaan, Pacificus, Antonia
5 Zond.
Cantate, ss Pius(V),Engel, Irena, Hilaar, Mauront
6 Maand. ss Jan (in de olie), Victoriana, Judith
ss Stanislaus, Justiniaan, Benedict (II), Gibrian
7 Dinsd.
8 Woensd. ss Michiel's verschijning, Ita, Wiro, Plechelm
9 Donderd. ss Gregoor, Bescherming van St. Jozef, Macaar
ss Isidoor, Antoon (van Flor.), Job, Gordiaan
10 Vrijd.
i i Zaterd. ss Frans (van Hieronymo), Eleonora, Mamert
ss Pancraas, Nereus, Nenaaf, Achilleus, Alsinde
12 Zond.
13 Maand. ss Cantate, ss Servaas, Dominica, Natalis, Agrippa
ss Bonifaas, Pacomius, Paschalis, Erembert, Justa
14 Dinsd.
15 Woensd. ss Dimphna, Gerebern, Sidroon, Euphraas
i6 Donderd. 0. H. Hemelvaart, ss Jan (van Nepomuc), Ubald
ss Paschalis,Gijzelbrecht, Fabius, Bruno,Celestien
17 Vrijd.
ss Venantius, Felix (van Cant.), Hippoliet, Erik
i8 Zaterd.
ss Pieter Celestien, Ivo, Ampel, Prudentiana
19 Zond.
20 Maand. Vocem, Bernardijn (van Senen), God wald
ss Polyeuct, Valens, Idesberga, Constantina
21 Dins.l.
22 Woensd. ss Julia, Melis, Gabriélla, Adam, Rita, Ivo
23 Donderd. ss Gerlak, Desideer, Emilia, Wijbert, Hermel.
s Joanna, 0. L. Vr. Hulp der Christenen
24 Vrijd.
25 Zaterd. ss Gregoor (VII), Urbaan, Bonifaas (IV), Adilia
Sinksen, ss Philip (Nerius), Theodoor, Eleuther
26 Zond.
27 Maand. Exaudiss Maria Magdalena (van Pazzi) Johan (p.)
ss German (van Parijs), Caran (diaken), Emiel
28 Dinsd.
29 Woensd. ss Maximijn, Theodosia, Bonna, Cyril
3o Donderd. ss Ferdinand (III), Felix (paus), Walfstan
ss Petronella, Gerlak, Amelia, Roeland, Angela
3t Vrijd.
2
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(è V. M. Zondag 2. - 1 L. K. Zondag 9. —
N. M. Zondag i6. — ,y E. K. Zondag 23.

1 Zaterd. ss Pamphiel, Octaaf, Dieboud, Juvens
H. Drijvuldigheidsfeest, ss Marcellijn, Eugeen
Zond.
3 Maand. ss Clotildis, Adelbrecht, Genesius
ss Frans (van Caracciolo), Antonia, Bonifacia
4 Dinsd.
5 Woensd. ss Bonifaas, Franco, Valeria, Dorotheus
6 Donderd. H.Sacramentsdag, ss Norbrecht,Pauwel,Delphina
ss Robrecht, Landolf, Godschalk, Valentijn
7 Vrijd.
ss Medard, Gildard, Wilhelmina, Calliopa
8 Zaterd.
Plecht. H. Sacrament, ss Primus, Feliciaan
9 Zond.
10 Maand. ss Margareta, Landrik, Maurijn
ss Barnabas, Amabilis, Rozelina, Adelheid, Achas
11 Dinsd.
12 Woensd. ss Basilides, Jan (van Sahagun), Marijn
13 Donderd. ss Antoon (van Padua), Roderik, Adolf
ss Baslel (de Groote), Quintiaan,
14 Vrijd.
ss Isfrid, Vitus, Modest, Landelijn, Hilariaati
15 Zaterd.
ss Lutgariis, Quirijn, Aureliaan, Jan (Fr.-Regis)
16 Zond.
17 Maand. ss Oduif, Alena, Reinier
ss Mark, Margellijn, Fot tunaat, Geerland
Dinsd.
19 Woensd. ss Juliana, Gervaas, Protaas, Raas, Odo, Alena
20 Donderd. ss Silver, Florentina, Ida, Benigna, Macaar
ss Alois (van Gonzaga), Reimund, Demetria
21 Vrijd.
ss Paulijn, Everhard, Albaan, Annibal, Consortia
22 Zaterd.
ss Ediltrudis, Agrippina, Maria (van Oignies)
23 Zond.
24 Maand. ss Jan (Baptist), Iwan, Simplicius
ss WillJm, Elooi's verheffing, Febronia, Prosper
25 Dinsd.
26 Woensd. ss Jan en Pau,vel, Maxens, Deodaat
27 Donderd. ss Ladislaus, Liedwin, Stephania, Adelijn
ss Leo (II), Ireneus, Plutark, Potamiana
28 Vrijd.
ss Pieter en Pauivel, Beata, Alexia, Aletha
29 Zaterd.
Gedachtenis van s Pau wel, ss A-ldilia, Emiliana
3o Zond.
2
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JULI
1` oaimaatt$.
cr V. M. Maandag 1. — y L. K. Dinsdag 9. —
Q N. M. Maandag 15. —
3 E-. K. Dinsdag 23. — • V. M. Woensdag 31.
1 Maand. ss Rumold, Rombout, Guthago, Esther, Theobald
Dinsd.
0.-L.-V. Bezoeking, ss Otho, Marciaan
3 Woensd. Plechtigheid van s. Pieter en Pauwel, s. Hyacinth
4 Donderd. ss Bertha, Ulrik, Marten, Flaviaan, Flavia, Udalrik
5 Vrijd.
ss Cyril en Methodius, Leontina, Zenaïs, Zoë
6 Zaterd.
ss Godelieve, Isaïas, Goard, Tranquillijn
ss Wrllibald, \Vibo, Odo, Edelberga, Felix
7 Zond.
8 Maand.
ss Elizabeth (van Portugal), Kiliaan, Aquilla
9 Dinsd.
ss Adriaan en Jacob, martelaren van Gorcum
10 Woensd. ss Amelberga, Hilibert, Rufina, Secunda, Felicitas
11 Donderd. ss Norbert, Pius (I), Benedi:tus' verheff., Hildolf
12 Vrijd.
ss Jan (Gualbert), Jason, Nabor, Felix
13 Zaterd.
ss Anacletus, Hendrik Dionijs, Mildrada, Silas
14 Zond.
ss Bonaventura, Izabelia (van Portugal), Vincent
15 Maand. ss Hendrik, Bernhard (van Baden), Zosima, Basijn
16 Dinsd.
0. L. V. (van Carmelus), ss Reinhild, Fulrad
17 Woensd. ss Alexis, Arnout, Willa, Leo (IV), Fredegand
18 Donderd. ss Camiel kvan Lelis), H. Sacr Iment van mirakel
Vrijd.
ss Vincent(a Paulo),Arseen, Justa,Aurelia, Mact ina
ss Hieronymus Etniliaan, Margriete, Holle
20 Zaterd.
ss Praxedis, Daneel, Fastrada, Victor
21 Zond.
22 Maand. ss Maria-Magdalena, `Vandregisil, Platos
ss Appolinaris, Liboor, Paschier, Romula
23 Dinsd.
24. Woensd. ss Christina, Nicetas, Aquilina, Anglibert
25 Donaer.i. ss Jacob, Clodesinda, Christoffel, Valentina
ss Anna, Noëlla, Exuperia, Olympius, German
26 Vrijd.
27 Zaterd.
ss Pantaleo, de 7 Slapers gebroeders, Constantijn
ss Nazar, Celsus, Innocent, Victor (paus)
28 Zond.
29 Maand. ss Martha, Seraphina, Beatrijs, Callinik, Odolf
3o Dinsd.
ss Abdon, Sennen, Rufijn, Donatilla, Ursijn
31 Woensd. ss Ignaas (van Loyola), Germaan (van Auxerre)
2

AUGUSTUS
ogot- of )3ontomaanb.
3

L. K. Woensdag 7. -- @ N.
E. K. Donderdag 22. -- 4 V.

M. Woensdag
M. Donderdag

1 4 . -29.

Donderd. S Pieters' banden, ss Eleazar, Bavo's verh., Friard
Portiuncula, ss Alfons van Lig., Gustaaf, Steven
Vrijd.
3 Zaterd. ss Stevens' vinding, Nicodemus, Gamilidl, Lydia
ss Domen, Aristarch, Tertulliaan, Euphroon
4 Zond.
5 Maand. 0. L. V. ter Sneeuw, ss Abel, Cassiaan, Oswald
Gedaanteverandering van Jezus, ss Justus, Paster
6 Dinsd.
7 Woensd. ss Donaas, Cajetan, Albrecht, Vitricius
8 Donderd. ss Cyriac, Joannes (de Aalm.), Hormisdas, Severus
ss Romaan, Justijn (van Alex.), Veriaan, Firmis
9 Vrijd.
ss Laurens, Asteria, Sara, Myron, Jan (Pistor)
10 Zaterd.
ss Tiburcis, Tibert, Suzanna, Philomena, Goorik
ii Zond.
12 Maand. ss Clara, Hilaria, Porchaar, Florimond
ss Gertrudis, Jan (Berchmans), Hippoliet
i3 Dinsd.
14 Woensd. ss Eusibeus, Athanaas, Marcel, Werenfried
i5 Donderd. O.-L.-V. Hemelvaart, ss Napoleon, Arnout
ss Rochus, Hyacinth, Arnout, Arsacius, Amhroos
i6 Vrijd.
1 7 Zaterd. ss Momas, Benedicta, Bertrand (van Cominge)
ss Helena, Agapiet, Clara (van Monte-Falco)
i8 Zond.
ig Maand. ss Lodewijk, Flores, Julius, Magnus, J ells
ss Bernaard, Samuél, Christoffel, Oswijn
20 Dinsd.
ss Joanna (van Chantal), Privaat, Euprepius
Woensd.
21
22 Donderd. ss Timotheus, Joachim (vader van 0. L. V.)
ss Philip (Benitius), Lupus, Sidoon, Zacheus
23 Vrijd.
24 Zaterd. ss Bartel, Joris (Limniota), Talion
ss Lodewijk, Genesius, Hunegonda, Hermes
25 Zond.
26 Maand. ss Zephyrijn, Adriaan, Ebbo, Abund
ss Jozef (Calasanct), Euthalia, Cesar, Mozes
27 Dinsd.
28 Woensd. ss Augustijn, Hermes, Bibiaan, Juliaan
29 Donderd. Onthoofd. van den h. Joannes, ss Sabina, Candida
3o Vrijd. ss Roza (van Lima), Fiacrius, Stentor, Felix (mart )
3i Zaterd. ss Reimond (Nonnatus), Izabella, Amaat
1

2

SEPTEMBER
lig dot-, Eunne-, ïruif- of iemaani.
L. K. Donderdag 5. — © N. M. Donderdag
( E. K. Zaterdag 21. -- ® V. M. Zondag 27.

12. —

1 Zond.
ss Gillis, Gedeon, Nivard, Amen, Melis
Maand. ss Stefaan, Bodeslaas, Agricola, Verena
3 Dinsd.
ss Remaclus, Serapia, Erasma, Agulf, Thecla
4 Woensd. ss Rozalia, Candida, Hirmingarde, Mozes, Marcel
5 Donderd. ss Laurens, Justiniaan, Bertijn, Alton, Obdulia
6 Vrijd.
ss Onesiphorus, Begga, Engelen-Bewaarders
7 Zaterd.
ss Regina, Hilduard, Clodoald, Willebrord
8 Zond.
0. L. V. Geboorte, ss Adriaan, Corbiniaan
9 Maand. ss Gorgoon, Omaar, Dorotheus, Straton
10 Dinsd.
ss Nicolaas (van Tolentijn), Pulcheria, Daviet
11 Woensd. ss Protus, Hyacinth, Vinciana, Theodora
12 Donderd. ss Gwijde (van Anderlecht), Albeus, Wonedulf
13 Vrijd.
ss Amaat, Flederijk, Maurl, Lidoor, Franco
14 Zaterd. H. Kruisverheffing, ss Matern, Rosula
15 Zond.
H. N. van Maria, ss Nicomedes, Carolina
16 Maand. ss Cornelis, Cypriaan, Euphemia, Eudita
17 Dinsd.
ss Lambert, Hildegaard, Colomba, Camilla
18 Woensd. ss Jozef (van Cupertino), Methodius, Thomas
19 Donderd. ss Januarius en gezellen,martel.,Maria (van Socos)
20 Vrijd.
ss Eustaas, Philippa, Suzanna, Agapit
21 Zaterd.
ss Mattheus (apostel en ev.), Gerolf en Maura
22 Zond.
0. L. V. van VII Weeën, s Thomas van Villanova
23 Maand. ss Thecla, Linus, Polyxene, Soxius, Xantippa
24 Dinsd.
0. L. V. der Slaven, ss Geeraard, Godevaart
25 Woensd. ss Firmijn,Cleophas, Scipio, Herculaan,Christoffel
26 Dond.
ss Cypriaan, Justina, Eusebius, Albaan, Nilus
27 Vrijd.
ss Cosmas, Damiaan, Hildetrude, Epicharis
28 Zaterd. ss Wenceslaus, Chariton, Cyraan, Exupeer
29 Zond.
as Michiel (aartsengel), Quiriacus, Euphonia
3o Maand. ss Hieronymus, Jeroom, Honorius, Karloman
2

OCTOBER
SS I

n-, lolei- of 3saimasttá•

L. K. Vrijdag 4. — - N. M. Zaterdag 12.
E. K. Zondag 20. - ® V. M. Zondag 27.

--

ss Bavo, Remigius, Remeeuws, Piat, Ananias
1 Dinsd.
Woensd. 0. L. V. van den H. Rozenkrans, s Geerwin
3 Donderd. ss Geeraard, Gijbert, Maximiaan, Cypriaan
4 Vrijd.
ss Frans (van Assisië), Petroon, Edwijn
5 Zaterd. ss Placidius en gezellen, Flavia, Flaviana, Galla
ss Bruno, AEgidia, Fides, Fidea, Castus, Pardulf
6 Zond.
7 Maand. ss Mark (paus), August, Sergius, Publia, Sagaris
ss Brigitta, Albertina, Thaïs, Demetrius, Libaria
8 Dinsd.
9 Woensd. Maria's goddelijke moederschap, s Dionijs, Gisleen
to Donderd. ss Frans (van Borgia), Paulijn, Clarus, Gereon
ss Gummar, Zenaïda, Nicaas, Tharacus
it Vrijd.
12 Zaterd. ss Maximiliaan, Wilfried, Harlinde, Reliude
ss Eduard, Gerald, Colman, Lubens, Faust
13 Zond.
14 Maand. ss Calixt, Donatiaan, Fortunata, Burchard
ss Theresia, Longina, Debora, Agileus, Thecla
15 Dinsd.
i6 Woensd. ss Florentijn, SEraphijn, Gallus, Balderik
17 Donderd. ss Hedwigis, Oseus, Andries
ss Lucas (evangelist), Justus,Triph.,Arnout, Solina
i8 Vrijd.
ss Pieter (van Alcantara), Ptolom eus,Vredeswinde
19 Zaterd.
ss Jan (Cantius), Capracius, Wendelijn, Vital
20 Zond.
ss Ursula en gezellinnen, Hilarion, Oscar, Celina
21 Maand.
ss Cordula, Philip (van Il eraclaë), Elodia, Mark
22 Dinsd.
23 Woensd. ss Jan (van Capistrano), Severijn, Servand, Oda
24 Donderd. ss Raphael (aartsengel), Evarist, Magloor
ss Crispijn, Crispiniaan, Marciaan, Chrysant
25 Vrijd.
26 Zaterd. ss Evarist, Bernward, Rogatiaan, Luciaan
ss Florens, Frumens, Elesbaan, Abban
27 Zond.
28 Maand. ss Simoen, Judas, Anastasia, Faro, Neotus
ss Ermelin.lis, Narcis, Gaudens, Maximiliaan
29 Dinsd.
3o Woensd. ss German (van Capua), Zenobia, Aurelia
3i Donderd. ss Wolfgang, Kwintijn, Lucilla, Foillan
2

1

NOV E MBER
5farQt- of rooftnaanb.
D L. K. Zondag 3. — © N. M. Maandag 11. •( E. K. Dinsdag 19. -- 0 V. M. Dinsdag 26.

Vrijd.
2 Zaterd.
3 Zond.

Allerheiligen, ss Cesar, Benignus, Marcel

AllenTielendag, ss Theodoor, Tobias
ss Huibrecht, Malachias, Pyrmijn, Sylvi, Florbert
Karel (Borremeus), Modesta, Emerik, Vitalis
Maand.
ss
4
ss Odrada, Zachaar, Epistemis, Malachytas
5 Dinsd.
6 Woensd. Bescherming van Maria, ss Lenaard, Winok
7 Donderd. ss Willibrord, Amarant, Engelbrecht
ss Godfried, Maurus, Govaart, Willehad
8 Vrijd.
ss Theodoor (Tiro), Mathurijn, Estella, Nilus
9 Zaterd.
kerkwijding, ss Andries (Avellijn), Triphon
10 Zond.
11 Maand. ss Marten, Theodoor (Studites), Emiiiaan
S. Lieven, patroon van Gent, ss Cunibert, Renaat
12 Dinsd.
13 Woensd. ss Stanislaas (Kostka), Didak
14 Donderd. ss Alberik, Veneranda, Jocundus, Laurens (biss.)
ss Leopold, Maclovius, Machuit, Geertruid
15 Vrijd.
ss Edmond (van Kantelb.), Eucherius, Otmar
16 Zaterd.
ss Gregoor Thaumaturgus, Siard, Zacheus
17 Zond.
18 Maand. ss Roman, Odo, Basilica, Hesychius, Hild
19 Dinsd.
ss Elizabeth (van Hongarië), Pontiaan, Abdias
20 Woensd. ss Felix (van Valois), Agapias, Philemon
21 Donderd. ss Opdracht van 0. L. V., ss Albrecht, Columbaan
ss Cecilia, Alfons, Appias, Philemon
22 Vrijd.
ss Clemens, Adela (van Diest), Lucretia, Trudo
23 Zaterd.
ss Jan (van 't Kruis), Flora, Firmina
24 Zond.
25 Maand. ss Katelijne, Raas, Jucunda, Fintan
ss Pieter (van Alexandrië), Koenraad, Silvester
26 Dinsd.
27 Woensd. ss Lenaard (van Porto-Mauritio), Achar, Facundus
28 Donderd. ss Sosthenes, Mansuetus, Amedeus, Josaphat
ss Saturn, Radboud, Philomeen, Brando
29 Vrijd.
ss Andries, Zoeziem, Castul, Troiaan, Acca
3o Zaterd.

DECEMBER
Jed-, Winter of Isrstmoond.
D L. K. Maandag 2. - N. M. Q Woensdag i 1. --

E. K. Woensdag i8. — Q V. M. Donderdag 25.
Advent, ss Elooi, Agerius, Olympiades, Procul
1 Zond.
Maand. ss Paulina, Bibiana, Latalia, Wulfaard
ss Frans (Xaveer), Salerno, Hilario, Walfaard
3 Dinsd.
4 Woensd. ss Barbara, Pieter (Chrysologus), Hortensia
5 Donderd. ss Sabbas, Crispina, Dalmatius, Pelinus
ss Nicolaas, Pieter, Pascalis, Dionysia, Leontia
6 Vrijd.
7 Zaterd. ss Ambroos, Phara, Eutrapius, Geneboud
0.-L.•V.-Onbevlekt-Ontvvngenis, s Thiboud
8 Zond.
9 Maand. ss Leocadia, Philoteus, Gorgonia, Bassiaan
ss Eulalia, Melgiades, Fulgens, Romarik
to Dinsd.
1 i Woensd. ss Damasus, Basiliaan, Eutychius, Ida
12 Donderd. ss Constantijn, Waldemir, Heraclius, Justijn
ss Lucia, Joost, Othilia, Aubert, Lucretia
13 Vrijd.
14 Zaterd. ss Nicaas, Eutropia, Dioscorus, Volkwin
ss Maximijn, Candidus, Philote, Thalia, Valeriaan
15 Zond.
16 Maand. ss Eusebius, Adelheid, Albina, Everhard
ss Begga, Wivina, Olympiada, Yolenda, Floriaan
17 Dinsd.
18 Woensd. ss Verwachting der Geboorte Christi, s Gratiaan
19 Donderd. ss Fausta, Nemeseus, Winiboud, Noach, Gregoor
ss Philogoon, Ammiaan, Dominiek (van Sylos)
20 Vrijd.
21 Zaterd. ss Thomas (Didymus), Glyceer, Severijn
ss Hunger, Florus, Virgina, Flaviaan, Zeno
22 Zond.
23 Maand. ss Victoria, Servul, Cleomenses, Dagobert
ss Adela, Gregoor (van Spoleta), Irmina, Delphina
24 Dinsd.
25 Woensd. Kerstdag, ss Eugenia, Anastasia, Adalsende
26 Donderd. ss Steven, (diak. en 1 e martel.), Theophanes
ss Jan, (apostel en evangelist), Nicerata
27 Vrijd.
28 Zaterd. HH. Onnoo'ele Kinderen, s Theophila, Antoon
ss Thomas (van Kantelberg), Polydoor, Crescens
29 Zond.
3o Maand. ss Eugeen, David, Regner, Sabbijn, Anysia
ss Silvester, Melania, Culumba, Potentiaan
31 Dinsd.
2
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Januari.
I. i` Jan-Willem Brouwers, dichter. Maastricht, 1831.
2. t Willem Kerricx, tooneelschrijver. Antwerpen, 1745.

3. * Jan-Geeraard Acquoy, Amsterdam, 1829.
4. t Petronella Moens, dichteres. Utrecht, 1843.
5. * Jacob Borsius, geschiedschrijver. Amsterdam, 1802.
6. * Amaat Bogaers, dichter. 's Gravenhage, 1795.
7.
Abraham van den Corput, predikant. Dordrecht, 1599.
8. * Jan Kneppelhout, novellenschrijver. Leiden, 1814.
9.

Claudius de Clerck, dichter. Ieperen, 1587.

to. * Margareta van Oostenrijk, dichteres. Brussel, 1480.
it. * Isaac van Nuyssenburg, dichter. Rotterdaie, 1738.
12.

f Pieter-Jozef Scherpenseel. Brussel, 1892.

13, Abraham Nauta, romanschrijver. Alkmaar, 1820.
14. i Kasper van Baerle, dichter. Amsterdam, 1648.
15. * Willem de Clercq, improvisator. Amsterdam, 1795.
16. * Mathilda van Peene, dichteres. Koewacht, 1829.
17. * Geeraard van Loon, penningkundige. Delft, 1683.
18. J Frans de Cort, dichter. Elsene, 1878.
19. t Adriaan Ledeboer, bibliograaf. Deventer, 1866.
20.

* Jacob Bouman, geschiedschrijver. Beemster, 1799.

21. j Ant. Bergmann, novellen- en geschiedschrijver. Lier, 1874-22.

* Pieter-Vincent Bets, geschiedschrijver. Tienen, 1822.

23. * J.-B. Baude, dichter. Brugge, 1734.
24.

Jac. van Lennep, romanschrijver en dichter. Amsterdam, 1802.

25.

J.-B. David, taalkundige en geschiedschrijver. Lier, 18oí.

26. * Johan van Maas, dichter. Haarlem, 1824.
27, j Pieter Boddaert, dichter. Middelburg, 1759.
28. * Jacob-Frans-Jan Herenrans, taalkundige. Antwerpen, 1825.
29. ' Hubert Pant, dichter. Abtswoude, 1689.
3o. ` Eugeen Stroobant, tooneelschrijver. Turnhout, 1819.
31. F Evert Maaskamp, dichter. Amsterdam, 1834.

(i) * betep h nt Geboorte. j beteekent Overlijden.
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Februari.
1. * Corn, van Lennep, dichter. Amsterdam, 1813.
2. * Frans Rens, dichter. Geeraardsbergen, 1805.
3, t Everhard Potgieter, dichter. Amsterdam, 1875.
4. t Willem de Clercq, improvisator. Amsterdam, 1844.
5. Í J. van den Vondel. 1679.
6. * Margareta De Neufville, novellenschrijfster. Amsterdam, 1775.
7. * Rhijnvis Feith, dichter. Zwolle, 1753.
8. t Rhijnvis Feith, dichter. Zwolle, 1823.
9. * Jan van der Hoeven, geneeskundige en schrijver, Rotter-.
dam, 1802.
1o. * Cornelis de Bie, dichter en tooneelschrijver. Lier, 1627.
11. Algemeene vergadering der Vlaamsche Genootschappen ten
stadhuize van Brussel, onder voorzitterschap van J.-F.
Willems, tot viering van de 79 regeling der spelling. 1844•
[2. * Kasper van Baerle, dichter. Antwerpen, 1584.
13. * Geeraard Keller, novellenschrijver. Gouda, 1829,
14. t Willem Messchert, dichter. Rotterdam, 1844.
15. * Jan Hazen, Corn. zoon, dichter. Schoonhoven, 1755.
16. t Willem-Jozef van Zeggelen, dichter. 's Gravenhage, 1879.
17. t Lodewijk de Potter, dichter. Gent, 1869.
18. t Juliana baronnes de Lannoy, dichteres. Breda, 1738.
19. t Edward (Douwes) Dekker. (Multatuli), 1887.
20. t J.-P. Kleyn, dichter. Arnhem, 1 8o5.
21. * Nicolaas Donkersloot, novellenschrijver. Deventer, 1813.
22. * Jan van Beers, dichter. Antwerpen, 1821.
23. Stichting van het Willemsfonds, 1851.
24. -I- J.-P. Heye, dichter. Amsterdam, 1876.
25. * Simon Styl, prozaschrijver. Harlingen, 1713.
26. * Elias-Annes Borger, dichter. Joure, 1784.
27 * Pieter van den Brandeleer, geschiedschrijver. Dordrecht,1816.
28. t Adriaan Loosjes, dichter. Haarlem, 1818.
29. * Rembert Dodoens, kruidkundige. Mechelen, 1517.

Maart.
1. * J.-P. Heye, dichter. Amsterdam, 1809.
2. * Eduard (Douwes) Dekker. (Multatuli), 1820.

3. f Pieter Génard, geschiedschrijver. Antwerpen, 1899.
4. Johan Nierstrasz, dichter. Rotterdam, 1796.
5. t Domien Cracco, dichter. Gent, 186o.
6. * Jan Kops, hoogleeraar. Amsterdam, 1765.

7. * Jan-Frederik Helmers, dichter. Amsterdam, 1767.
8.

Felix Boone, novellenschrijver. Gent, 1821.

9.

Mark-Prager Lindo, novellenschrijver. 's Gravenhage, 1877.

10. t Anna Moens, dichteres. Kernheim, 1832.
ii. ''` Jan-Frans Willems, Boekhout, 1793.
12.
13.

14.

Govert Bidloo, dichter. Amsterdam, 1649.
-^ Jacob-Jan-Frans

Heremans, taalkundige. Gent, 1884.

Jacob Scheltema, geschiedschrijver. Franeker, 1767.

15. * Herre Gerrits van der Veen. dichter. Idaarderadeel, 1816.
16.
P.-C. Hooft, dichter en geschiedschrijver. Amsterdam, 1581.
17. j Joz.-Alb. Alberd.Thijm, dichter,hoogleeraar.Amsterdam, 1889.
18..1 Barbara Kerrickx, dichteres. 1720.
19. i- Karel-Lod. Ledeganck, dichter. Gent, 1847.
-j Adriaan Loosjes, geschiedschrijver. West-Zaandam, 1767.
21. -j- Julius Planquaert, romanschrijver. Vloesberge, 1888.
20.

22.

Barthold Lulofs, dichter en taalkundige. Zutfen, 1787.

23. Jan van Leeuwen, prozaschrijver. Leiden, 1806.
24. 1- Const. Duvillers, volksdichter. Avelgem, 1803.
25. -j J.-B. Luyckx, dichter. Ninove, 1842.
26.

j Adolf Lespinafte, novellenschrijver. Iowa, 1881.

27.

* W.-J.-A. Huberts, leeraar. Harderwijk, 1829.

28. j- Constantijn Huygens. Hofwijk, 1687.
29.

* Gentil van de Vyvere, geestelijke schrijver. Oudenaarde, 1839.

3o. t Peter-Cornel. Verhulst, dichter. Contich, 1873.
3E. Adriaan Ledeboer, bibliograaf. Rotterdam, 1797.

2
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April .
I. -k Pieter Joost de Borchgrave, dichter. Wakken, 1751.
2. t Hieronymus van Alphen. 's Gravenhage, 1803.
3. * Johan de Wal, geschiedschrijver. Franeker, 1816.
4. t Bartel de Kanter, dichter. 's Gravenhage, 1865.
5. t Jan Luyken, dichter. Amster dam, 1712.
6.t C.-Ph. Serrure, hoogleeraar. Moortzele, 1872.
7. -k Karel-Lodewijk Torfs, geschiedschrijver. Antwerpen, 1808.
8. * Godschalk Waalkes, geschiedschrijver. IJsbrechtum, 1829.
9. t Jan-Renier. Snieders, novellenschrijver. Turnhout, 1888.
10. * Huig de Groot, dichter en prozaschrijn er. Delft, 1583.
II. * J.-Fr. Willems, Boekhout, 1793.
12. * Hendrik de Cock, predikant. Wildervank, 1801.
13. t Anna-Louisa Tou,saint, romanschrijfster. 's Hage, 1886.
14. t Simon-Michiel Coninckx, dichter, St.-Truiden.
15. t Corner. van Kiel, taalkundige. Antwerpen, 1607.
16. -i- Catharina Schweickhardt, dichteres. Haarlem, 1830.
17. * Ang.-Aug. Angillis, prozaschrijver. Rumbeke, 1830.
18. j- Emmanuël van Meters n, geschiedschrijver. Londen, 1612.
19. * Roelof Benninck Janssonius, dichter. Groningen, 1817.
20. * Abraham de Vries, geschiedschrijver. Amsterdam, 1773.
21. t Theodoor van Lerius, geschiedschrijver. Antwerpen, 1880.
22. t J.J. de Laet, dichter. Antwerpen, 1891.
23. * Victor de Veen, tooneelschrijver. Over-IJsche, 1831.
24. * Victor de Buck, geschiedschrijver. Oudenaarde, 1817.
25. t Dirk Smits, dichter. 1753.
26. t Joachim Oudaan, dichter. Rotterdam, 1692.
27. * Pieter Génard, geschiedschrijver. Antwerpen, 1830.
28. j- Frans Blieck, dichter. Wervik, 1880.
29. f Jozef Ronsse, novellenschrijver. Dendermonde, 1862.
30. * Johan van. Nijenborgh, dichter. Groningen, 1620 of 1621.
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M e l.
1. * Guido Gezelle, dichter en taalkundige. 1830.
2. * Karel-Godfried Withuys, dichter. Amsterdam, 1744.

3. * Frans van Geert, tooneelschrijver. Gent, 1786.
4. t Rosalie Loveling, dichteres. Nevele, 1875.
5. * Jacob Kats, tooneelschrijver. Antwerpen, 1804.
6. T Eug. Stroobant, tooneelschrijver. Brussel, 1889.
7. j- Theodoor van Ryswyck, dichter. Antwerpen, 1849.
8. * Wessel Scholten, geestelijke schrijver. Amsterdam, 1785.
9. * Jacob Leydekker, geschiedschrijver. Middelburg, 1655•
10. ' K.-L. Gyzelinck, prozaschrijver. Oudenaarde, 1793.
11. * Anthonie Oudemans, taalkundige. Dordrecht, 1798.
12.

" T.-M. Looman, prozaschrijver. Amsterdam, 1816.

13. * Geeraard van Wolschaten, dichter. Antwerpen, 1603.
14. t J.-B. Wellekens, dichter. 1726.
15. t Leo d'Hulster, dichter. Gent, 1843.
16. t Antoon de Roovere, dichter. Brugge, 1482.

17. * P.-H. Heldring, godsdienstige schrijver. Zevenaar, 1804.
18. * Rudolf Bake, prozaschrijver. Zutfen, 1811.
19. J Fr.-J. Matthyssens, natuurkundige. Antwerpen, 1870.
20. j- Jan des Roches, taalkundige. Brussel, 1787.
21. * Bern. Gewin, humoristisch schrijver. Rotterdam, 1812.
22. Wet houdende regeling van het gebruik der Nederlandsnce
taal in bestuurszaken, 1878.

23. Plechtige openingszitting van het Davids -Fonds. 1875.
24. * Cornelis van Koetsveld, novellenschrijver. Rotterdam, 1807.
25.

` Julius Plancquaert, romanschrijver. Wortegem, 1853.

26. ' Klaas Boon, tooneelschrijver. Edam, 1807.
27..h Frans Donders, geneeskundige en schrijver. Tilburg, 1818.

28. j- P.-Corn. Hooft, dichter en geschiedschrijver. 's Hage, 1647.
29.

t Jacob Hye, dichter en tooneelschrijver. Gent, 1749.

30. * Emmanuël Hiel, dichter. St.-Gillis (hij Dendermonde), 1834.
31. f Lodewijk Delgeur, aardrijkskundige. Antwerpen, 1888.
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Juni.
t. * Cornelis Broecx, biograaf. Antwerpen, 1807.
2. * Adriaan van der Hoop, dichter. Rotterdam, 1802.

3. * Pieter Ecrevisse, romanschrijver. Obbicht, 1804.
4. j- Jan-Hendrik Bormans, taalkundige. St.-Truiden, 1878.
5. t Jacob Jan Cremer, dichter. 's Gravenhage, 1880.
6. * Cornelis Loots, dichter. Amsterdam, 1765.
7. t Joris Berckmans, tooneelschrijver. Lier, 1694.
8. * Mich.-Hendr. Davidts, geestelijke schrijver. Loven, 1808.
9. * Daniel Heins, dichter. Gent, 1580.
to. j- Constant-A. Serrure, geschiedschrijver. Gent, 1835.
I1. * Lod. Philippona (Multapatior), dagbladschrijver. Rotterdam, 1827.
12. * Frans de Pauw, schrijver van schoolboekjes. Rozendaal, 1808.

13. * Bern. ter Haar, dichter. Amsterdam, 1806.
14. * Jacob Neyts (Cary), tooneelschrijver. Brugge, 1727.
15. * J.J. Lambin, dichter. Ieperen, 1765.
i6. * Jan Maronier, godgeleerde schrijver. Rotterdam, 1827.
17. * Willem Ogier, tooneelschrijver. Antwerpen, 1618.
i8. t Alexander Lesturgeon, dichter. Zweeloo, 1878.
19. -j- F.-H. Mertens, geschiedschrijver. Antwerpen, 1867.
20.

* Dirk Smits, dichter. Rotterdam, 1702.

21.

* Frans de Cort, dichter. Antwerpen, 1834.

22. j- J. Nniet de Brauwere, dichter. Vilvoorde, 1888.
23. t Albrecht Rodenbach. Roeselare, 1881.
24. t J.-Fr. Willems, dichter en taalkundige. Gent, 1846.
25. * Kasper Brandt, dichter. Nieuwdorp. 1653.
26. Onthulling van Willems' eeregraf te St.-Amandsberg. 1848.
27.

* Willem Hofdijk, dichter en geschiedschrijver. 1816.

Instel-

ling der Vlaamsche Grieven - Commissie, 1856.
28. * Jan Neeffs, godsdienstige schrij , er. Mechelen, 1656.
29. * Antoon Bergmann, novellen- en geschiedschrijver. Lier, 1835.
30. * Abraham Dieperink, romanschrijver. Utrecht, 1825.

-- 2

5 -

Juli.
1. ' Jozef van de Velde, prozaschrijver. Schellebelle, 1816.
2. i P. de Genestet, dichter. Rozendaal, 186r.
3. * Catharina Bilderdijk. 1776. - t F.-A. Snellaert. Gent, 1872.
4. t Adriaan Poirters, dichter. Antwerpen, 1674.
5. - Jan-Theodoor van Ryswyck, dichter. Antwerpen, 1869.
6. * Pieter Boddaert, dichter. Middelburg, 1694.
7. " Roeland van Leuven. Amsterdam, 1691.

8. Instelling, bij Kon. besluit, der Kon. Vl. Academie. i886.
9.

Dirk Camphuizen, dichter. Dokkum, 1627.
10. t Lucas Pater, dichter. Amsterdam, 1781.
II. t Joach. le Sage ten Broek, dichter. Grave, 1847.
12.

* Jan Oostkamp, reisbeschrijver. Zwolle, 1778.
13. -'i Cornelis Booth, geschiedschrijver. Utrecht, 1678.
14. J. Hillegeer, geestelijke schrijver. Beveren (\Vaas), 1805.
15. < J. Lambin, dichter, geschiedschrijver. Ieperen, 1765.

i6. * Pieter van Schelle, dichter. Rotterdam, 1749.
17. * Joh.-Hendr. van der Palm, prozaschrijver. Rotterdam, 1763.
58. * Michiel van der Voort.- Antwerpen, 1812.
19.

* Cornelis van Netten, krijgskundig schrijver, 1772.

20.

-j Barthold Lulofs, dichter en taalkundige. Groningen, 1849.

21.
22.

Ferd.-Aug. Snellaert. Kortrijk, 1816.
* Frederik Muller, bibliograaf. Amsterdam, 1817.

23. t Job. de Groot van Kraaienburg, reisbeschrijver. 's Hage, 1878.
24. * Is.-`g eb. van Doosselaere, tooneelschrijver. Gent, 1826.
25..i" Geeraard Brandt, geschiedschrijver. Amsterdam, 1626.
26.
27.

28.

Willem-H. Crets, dichter. Maastricht, 1805.
* Lod. Rauwenhoff, geschiedschrijver. Amsterdam, 1828.

Bartel Gyseleers-Thys, geschiedschrijver. Mechelen, 1761.

29. * Jacob-Hendrik Hoeufft, taalkundige. Dordrecht, 1756.
30. * P.-C. Goovaerts, tooneelschrijver en dichter. Antwerpen, 1792.
31. " Johan Poelhekke, dichter, tooneelschrijver. Raalte, 1819.

Au gust us.
I. f P.-Fr. van Kerckhoven, romanschrijver. Antwerpen, 18S7.
2. t J.-B.-J. Hofman, tooneelschrijver. Kortrijk, 1835.
3. * Andries Weylandt, dichter. Venloo, 1816.
4. * Adriaan Loosjes, prozaschrijver. Haarlem, 1828.
5. * Frans-Hendr. Mertens, geschiedschrijver. Antwerpen, 1796.
6. * P.-J.-H. Brouwers, dichter. Stockheim, 1831.
7. * Hieronymus van Alphen, dichter. Gouda, 1746.
8. * Alois Roëll, novellenschrijver. Lier, 1831.
9. t Jan David, geestelijke schrijver. Kortrijk, 1613.
10. t Matthijs de Vries, ontwerper en eerste opsteller van het
Woordenboek der Nederlandsche taal. 1892.
it. j Adriaan Bogaers, dichter. Spa, 1870.
12. * Jacob Goethals, kroniekschrijver. Kortrijk, 1759.
13. * Joz.-Alb. Alberdingk Thijnn, dichter. Amsterdam, 1820.
14. f Ph. Blommaert, dichter en geschiedschrijver. Gent, 1871.
15. * Tijs Terwey, taalkundige. Zaandam, 1815.
16. j- Karel Ondereet, tooneelschrijver. Gent, 1858.

17. l e Wet betreffende het gebruik van het Nederlandsch in
Strafzaken (Coremans' wet). 1873.
i8. * Willem Nuyens, geschiedschrijver. Avenhoin, 1823.
19. * Jacob Nieuwenhuyzen, uitgever van Middelnederl. werken.
's Hage, 1816.

20. * Gerrit Outhuys, dichter. 's Hage, 1773.
21. * Lucretia van Mercken, dichteres. Amsterdam, 1721.
22. * Jacob Lescaille, dichter. Dordrecht, 1611.
23. t Gerbrand Bredero, tooneelschrijver. Amsterdam, 1618.
24. * Izaak de Meyer, geschiedschrijver. Merendre, 1786.
25. t Jacob van Lennep, romanschrijver, dichter. Oosterbeek, 1868.
26. Opening van het le Taal- en letterkundig Congres te Gent. 1849.
27. * Ph. Blommaert, dichter en geschiedschrijver. Gent, 1809.
28. * Jan van Craywinckel, geestelijke schrijver. Oelegem, 1609.

29. t Willem Hofdijk, dichter en geschiedschi ijver. Arnhem, 1888.
29. Onthulling van Ledeganck's standbeeld, te Eekloo. 1897.
30. j- Mathilda van Peene, vrouwe David. Aalter, 1885.

31. t J. Micheels, prozaschrijver. Elsene, 1877.
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September.
I. * Jacob Jan Ciemer, noveller.schrijver. Arnhem, 1827.
2.. Daneel Hooft, prozaschrijver. Amsterdam, 1763.

3. * Jacob Wellens, godgeleerde schrijver. Antwerpen, 1726.
Constantijn Huygens, dichter. 's Gravenhage, 1596.

4.

5. t Dirk Dorbeck, dichter. Alkmaar, 1888.
6. t Cornelia Luyken, dichteres. Vianen, 1872
6. *Willem Jan Dodd,dich ter en tooneelschrijver.Antwerpen,1821.
7. , Willem Bilderdijk, dichter en taalkundige. Amsterdam,1756.
8. * Maria de Smet, (vrouwe Goutier) novellenschr. Deinze, 1810.
9. * P. J. (Rosier) Faessen, tooneelschtijver. 's Gravenhage, 1833.

10.f

Hendrik Conscience, romanschrijver. Brussel, 1883.

t i. t Karel van 'Zander, dichter, biogiaaf. Amsterdam, 1606.
t Jacob Cats, dichter. Zorgvliet, 1660.
13. * Nicolaas Beets, dichter. Haarlem, 1814.
12.

14. * Peter-Jozef Visschers, geschiedschrijver. Antwerpen, 1804.
15. A'oninkl. besluit tot herstelling der Nederlandsche taal. 1819.
i6. * Anna-Louisa Toussaint, romanschrijfster. Alkmaar, 1812.
17. * Prudens van Duyse, dichter. Dendermonde, 1804.
i8. t Jan Antonides (van der Goes), dichter. Rotterdam, 1684.
19.. E Mark-Prager Lindo. Londen, 1819.
20.
21.

22.

t J.-B.-Fr. Hofmans, dichter. Aalst, 1821.
i Johan van Vloten, geschiedschrijver, criticus. Haarlem, 1833.

Const.- Ph. Serrure, hoogleeraar. Antwerpen, 1805.

23. * Karel-Frans Stallaert. Merchtem, 182o.
24.. { Hendrik Tollens, dichter. Rotterdam. 1780.
25. Conscience door het Vlaamsche volk gevierd te Brussel. 188x.
26. * Catharina Lestaille, dichteres. Amsterdam, 1649.
27.

* Leon. de Bo, taalkundige, dichter. Beveren (Kortrijk), 1826.

28.

t Pieter van Braam, dichter. Dordrecht, 1816.

29.

'' J.B. de Corte, dichter. St.- Lievens-Houtem, 1811.

30. * Jan Bruylants, tooneelschrijver. Antwerpen, 1834.
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October.
I. ^- Antonie Oudemans, taalkundige. Nijmegen, 1874.
2. -j Justus Billet, geschiedschrijver. Gent, 1682.

3. i Cynthia Lenige, dichteres. Makkum, 1780.
4. j Desideer Delcroix, roman- en tooneelschr. Schaarbeek, 1887.
3. * Jacob Lydius, geestelijke schrijver. Dordrecht, 1630.
6. Onthull. van't standb. van Th, van Ryswyck.Antwerpen,1884.
7. * Joachim Oudaan, dichter. Rijnsburg, 1628.
8.* Pieter Hofstede de Groot, godgeleerde. Lier, 1802.
9. * J.-L. Kesteloot, prozaschrijver. Nieuwpoort, 1778.
10. -j Cornelis Loots, dichter. Amsterdam, 1834. -- Plechtige
openingszitting der A' ninkl. Vlaamsche Academie. 1886.
Ir. * A.-C. Kruseman, letterk. en bibliograaf. Haarlem, 1818,
12.

j Elias-Annes Borger, dichter. Leiden, 1820.

13.

j Pieter-Joost de Borchgrave, dichter. Wakken, 1819.

14. * Herman Schevichaven, geschiedschrijver. Nijmegen, 1826.
15. -" Marijn-Fr. Campbell, bibliograaf. Kampen, 18[9.
16. l e Tienjarig jubelfeest der Konink. Vlaamsche Academie. 1896.
[7. t Desid. van der Meersch, geschiedschrijver. Oudenaarde, 1863.
i8. j Adriaan Adriaenssens, godsdienstige schrijver. Loven, 158r.
19. * Karel-Lod. Ternest, taalkundige. Dentergem, 1812.
". Karel Vervier, dichter. Waarschoot, 1872.

20.

21. j- H.-F. Tollens, dichter. Rijswijk, 1856.
22. * Laurens Reael, dichter. Amsterdam, 1583.
23. * Hajo-Alb. Spandaw, dichter. Vries, 1777.
24. * Frederik van Leent, dichter. Gouda, 1830.
25. * Constant Piron, bio2 raaf. Dendermonde, 1803.
26. * Ernest Ternest, roman- en tooneelschrijver. Ouwegem, 1841.
27. ,,, Albrecht Rodenbach, dichter. Roeselare, 1856.
28. t Lod. Roersch, hoogleeraar. Luik, 1891.
29. - Dirk Volkertsz. Coornhert, dichter. Gouda, 1590.

30. - Josine des Planque*, dichteres. Gent, 1535.
31. * Pieter Cool, godgeleerd schrijver. Amsterdam, 1807.
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November.
I. * Johan Meerman, staatkundige schrijver. 's Gravenhage, 1153.
2. * Adriaan Poirters,

(dichter. Oosterwijk, 1605.

3. Í Lucas Rotgans, dichter. Kromwijk, 1710.
4. * Maurijn Nahuis, penningkundige. Utrecht, 1832.
5. * Pieter Nieuwland, dichter. Diemermeer, 1764.
6. * Johan Hasebroek, romanschrijver. Leiden, 1812.
7. f Cornelis van Campene, kroniekschrijver. Gent, 1567.
8. t Geeraard-Jan Dodd, dichter en tooneelschr. Brussel, 1888.
9. * Matthijs de Vries, taalkundige. Haarlem, 1820.
10. * Jacob Cats, dichter. Brouwershaven, 1547.
I I. * Marcel van Rysingen, dichter. Eindhoven, 1796.
12.

* Jacob Bellamy, dichter. Vlissingen, 1757.

13. t Prudens van Duyse, dichter. Gent, 1859.
14. T Pieter Nieuwland, dichter. Diemermeer, 1794.
15. * Jan-Daneel Macquet, dichter. Brouwershaven, 1731.
16. * Petronella Moens, dichteres. Kubaard, 1762.
17. * Joost van den Vondel, dichter. Keulen, 1587.
i8. * Marijn van der Meulen, godsd. schrijver. Tienhoven, 1826.
19. t B. ter Haar, dichter. Velp, 1880.
Í Arnold Hoogvliet, dichter. Vlaardingen, 1735.

20.
21.

* Pieter de Genestet, dichter. Amsterdam, 1829.

22.

* Jan-Renier Snieders, novellenschrijver. Bladel, 1812.

23. * Clemens Inkrott, prozaschrijver. Emsdetten, 1792.
24. t Karel Stallaert, taalkundige en geschiedschr. Brussel, 1893.
25. t Edm. van Herendael, dichter. Antwerpen, 1880.
26. t Matthijs Siegenbeek, taalkundige. Leiden, 1854.
27. t Guido Gezelle, dichter en taalkundige. Brugge, !x899.
28. * C. van der Palm, prozaschrijver. 's Bosch, 1733.
29. t Karel Verschelde, geschiedschrijver. Brugge, 1881.
30. t A.-A.-E. Angillis, prozaschrijver. Rumbeke, 1870.
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December.
1. f Margareta van Oostenrijk, dichteres. Mechelen, 1530.
2. f Roelof Benninck Janssonius, dichter. 's Gravenhage, 1872.
3. * Hendrik Conscience, romanschrijver. Antwerpen, 1812.
4. * Johan Wijnne, geschiedschrijver. Hoogeveen, 1822.
5. * J.-M. Dautzenberg, dichter. Heerlen, 1808.
6. j- Anna Roemer Visschers, dichteres. Alkmaar, 1651.
7. * Pieter Uylenbroek, dichter. Amsterdam, (748.
8.

H.-D. Levyssohn Norman. 's Gravenhage, 1836.

9. j- Johan Terwen, taalkundige. Gouda, 1873.
to. * Edmond Ronse, geschiedschrijver. Veurne, 1816.
I1. 1 Jan van Craywinckel, godsdienstige schrijver. Lier, 1609.
12. * Rich. van Ommeren, prozaschrijver. Amsterdam, 1757.
13. * Jan Jacob de Laet, dichter. Antwerpen, 18(5.
14. * Jan van Ryswyck, dichter. Antwerpen, 1818.
15. T Philip van Marnix van S t*-Aldegonde. Leiden, 1598.
16. * Johan ter Gouw, geschiedschrijver. Amsterdam, 1814.
17. * Gerrit Fokker, rechtsgeleerd schrijver. Middelburg, 1811.
18. * Derk Buddingh, geschiedschrijver. Driel, 1800.
19. t Grapheus (Corn. de Schrijver). Antwerpen, 1558.
20.
21.

22.

* Jan Bolhuis, geschiedschrijver. Baambrugge, 1805.
*

Mark van Vaernewijck, geschiedschrijver. Gent, 15(8.
Pieter Leupe, geschiedschrijver. 's Gravenhage, 1881.

23. * Jan-Jacob-Lodewijk ten Kate, dichter. 's Gravenhage, 1819.
24. * Frans Blieck, dichter. Wervik, 1805.
25. * Victor de Meyer, tooneelschrijver. Wetteren, 1808.
26. t jan-Jacob-Lodewijk ten Kate, dichter. Amsterdam, 1889.
27. * Mattheus Smallegange, geschiedschrijver. Goes, 1624.
28. * Koenraad Busken Huet, prozaschrijver. 's Gravenhage, 1826.
29. * Nicolaas Wijnstok, tooneelschrijver. Amsterdam, 1830.
30. * L. Schipper, dichter. Zaandam, 1808.
31. t H.-K. Poot, dichter. Delft, 1733.

ALPHABETISCHE LIJST
VA N

MIDDELNEDERLANDSCHE DOOPNAMEN.

MIDDELNEDERLANDSCHE DOOPNAMEN.

A.
Adaem.
Adala,
Adalwin, Alwin.
Adaward.
Adelelm.
Adel, Adela : Adelida.
Adelelm.
Adelhard.
Adelken : Aldegundis.
Adsert.
Aecht, Aechtjen, Aeck, Agatha.
Aelfjen, Eva.
Aefken, Aefjen, Ave : Euphemia.
Aelbert, vide Albert.
Aeltge, Aleidis.
Aeltjen, Aleidis.
Aenke, Naenke, Adriana.
Aerland : Erlendis, seu Ermelindis.
Aernout : Arnoldus.
Aernt, Ardt, Arnt, Art, vide Aernout.
Aert.
Aert, Arnold.
Aertjen, Arnolda.
Aertsone : Arnoldus.
Agete, Agatha.
Agniet, Agnes.
Alaert, Aldert, Adelhard.
Albert : Adelbertus.

Alewijn : Aloinus.

34 Alfons ; Alphonsus.

Alijte.
Allert, Alard.
Alman, Alman.
Alulf, Alulfus,
Alwold.
Amaat, Ame : Amatus.
Ameel : Amelius.
Ameet : Amatus.

Amel, Amelken : Amelberga.
Amerents, Emerents, Amerensjen, Emmerensjen : Emerentiana.
Andle, Andreas,
Angenesse, Angeneese, Ageniete : Agnetis.
Anneke, Anna.

Ansem, Anxt, Anske : Anselmus.
Antonette, Antonia.
Apploen, Amplonia.
Arent, Arens, Aert : Arnoldus.
Ariaen, Adrianus.
Ariaentjen, Arien : Adriana.
Arie, Atien, Ariaen, Arijne.
Aris, Andries, v ide A ndreas.
Arlabald : Arlabaldu,.
Arnuf : Arnulphus.
As, Asmis : Erasmus.
Asscherik.
Aubald : Aubaldus.
Auken : Adaucta.
Auth : Audomarus.
Ava.
Avina.

B.
Babe, Babeken, Babbeken, Berbel : Barbara.

Baef, Bavo.
Baefjen, Bavo : Bavonia.
Baelg, vide Balig.
Baelken, Baeltjen : Balbina,
Baen ; Urbanus,

--- 35 Baert : Bernardus.
Baertel, Baertle : Bartholomeus.
Baertjen, Bertha.
Baertjen, Beata : Beatrix.
Baes : Bonifacius.
Baete, Baetken, Bate : Beata, Beatrix.
Baldradus.
Baligh : Easilissa.
Balins : Basilius.
Balten : Balthazar.
Bardo.
Barent : Bernardus.
Barewout.
Bart, Barthel, Barthelmeeus : Bartholoma us.
Basijn : Basilius.
Bastiaen ; Sebastiauus.
Bau, Bauwe : Bavo.
Bayen : Balduinus.
Bayken, Beyken, Barbara.
Beatris, Beatrijs : Beatrix.
Beel, Beelken, Elizabeth : Isabella.
Beelighe, Beelighen : Sibilla.
Beern : Bernardus.
Beentjen : Benignus.
Beern, Beert, Bert, Berntken, Bernardus, Bartelmeeuws.
Beesken, Amelberga.
Bela, Bely, Beelitjen : Elisabeth.
Ben, Benno en Benoot : Benedictus.
Benzo.
Berfridus.
Bernaert : Bernardus.
Bernir : Bernerus.
Bernken, Gerebern.
Berno.
Bert, Robert.
Berte, Bertken, Berta : Philiberta.
Berteel.
Berthaut, Berthout.
Bessel, Baziel.
Besseltjen : Basilissa.
Betjen, Betke : Élizabeth.

- 36 -Beyrt, Bernert : Bernardus.
Beyrtjen, vide Baertjen.
Birde : Bernardus.
Blaes, Blasis : Blasius.
Bochard : Bochardus.
Bonne, Bonaventure.
Boone, Boonke 1 Bonifacius.
Boord, Bord, Willebrordus.
Borre, Borrit : Liboris.
Boschard, vel Bossaert : Burchardus.
Bossaert : Silvester, Sylvanus.
Boudin, Boudewijn.
Boudewijn, Bouwen : Balduinus.
Bouden.
Braem, Bram : Abraham.
Brant, Brandaan, Brandulf.
Brecht, Lambrecht : Lambertus.
Brechtge, Brechtighe, Lamberta.
Brechtlant, Brechtjen, Breye, Brije : Brigitta.
Brent : Bernardus.
Broen, Bruin : Bruno.
Broer, Broers : \Villebt ordes.
Broos : Ambrosius.
Bruyn, Bruno.
Bucho, Burcho : Burchardus.
Burchjen : Walburgis.
Burgien, Burgmen.
Burrichje, Fidebuiga : Walburgis.
Busschaert : Silvester.
Byge, Debora, Begga.

C.
Caes : Nicasius.
Caetjen, Calle, Calleken : Catharina.
Caeseken, Casen : Nicasius.
Caetje, Catje : Catharina.
Caline, Catharina.
Calle, Calleken : Catharina,
Carel : Carolus,

- 7Carijn, Ouirinus.
Carijne : Catharina.
Casper vide Jaspar.
Catelijn, Catelinen : Catharina.
Ceel, Ceels : Marcellus.
Celi, Cecilia.
Celie, Ceelken, Celiken, Cecilia, vel Marcella.
Ceys : Vincentius.
Cint : Vincentius.
Ceuntge, Cunera, vel Cunegundis.
Chiel : Michael.
Christiaen : Christiana.
Christijn.
Christoffelijne.
Cierk, Cierkens : Cyriacus.
Cijeken, Cijken : Lucia.
Cijntjen, Cijntje, Cijne : Francisca.
Cijtjen : Lucia.
Cilia, Cile : Cecilia.
Cane, Cijntje : Franciscus.
Cippe : Ciprianus.
Cisken : Franciscus.
Claertjen, Clara.
Claes, Claeus, Claus : Nicolaus.
Clem : Clemens.
Clement, Clemmon, Clemmet, Clemens.
Cleribert,
Clete, Clette : Coleta.
Cnelis : Cornelius.
Cnelifjen, vide Neeltjen.
Cniertjen : Cunera.
Cobi, Cobus : Jacobus.
Coen, Coenen, Coenraed : Conrardus.
Coete, Nicolaa : Coleta.
Colaert. Nicolaus.
Colijne, Nicolaa.
Colinne, Colle, Coleta.
Corner, Commere, Comerijne, Commerken : Ontcommera, sen
Wilgefortus.
Cono.
Cool : Nicolaas.

- 38 Cooren : Cornelius.
Coppe, Copin, Coppen : Jacobus.
Cors : Christianus.
Cos : Cosmas.
Crees : Lucretia.
Crelis : Cornelis.
Crijn : Quirinus.
Crijntghe, Crijntjen : Quirina.
Cubbe, Cuppin : Jacobus.
Cuner, Cuniere : Cunera.
Cuniere, vide Cniertjen.
Cuyntjen : Cunera.
Cyrik : Cyriacus.

D.
Daem, Adam, Damianus : Damasus.
Daen, Daneel, Danieel, Deen : Daniël.
Dammis : Damasus.
Danckaert : Gratianus.
Danel, Deen : Daniël.
Danijt : Denijs.
Deliaentjen : Adilia.
Delie, Dellaen : Odilia.
Dickt, Diekt, Digghe : Benedictus.
Diederick : Theodericus.
Dielis, Dieles : 2Egidius.
Dierick, Dierck, Dirk, Dirkin : Theodericus.
Dient, vide Dirck.
Diewertjen, Dievera.
Dignom, Dignoom.
Digna, Dingentjen, Digna, vel Dympna.
Dijne, Dympna, vel Anoldina, Amandina, Bernardina : Geerardina.
Dinghene, Dinghentjen, Digna, vel Dympna.
Dirckjen : Theodora.
Divertge : Divera.
Do, Doken : Guido, vel Dominicus.
Doen, Domis, Don, vide Douwen.
Domis, Doen, Dou : Dominicus.

- 39 Doom, Domis, Thomas.
Doorike, Doritjen, Dortken : Dorothea.
Douwe, Douwen, David, vel Dominicus.
Dries, Driesken : Andreas.
Dtoon : Hieronymus.
Dubbel : Gemianius.
Duyrjen, Duyfken : Columba.

E.
Ebbekin.
Eemen, vide Emen.
Eer, Eerken, Honorius : Honoria.
Eeltge, Aeltge : Aleydis.
Eertjen, Honoria : Arnolda.
Eerken : Honoria.
Eertken : Arnolda.
Egbert : Egbertus.
Eighjen, vide Aeghjen.
Eifjen, vide Aefjen.
Eilbodo.
Eipjen : Epiphania.
Eirt, vide Ernst, Aerd, Eer.
Elbert, vide Albert.
Elen, Elken, Heylen, Heyltjen : Helena.
Elen, Elis, EIo : Eligius.
Elis, Elias.
Else, Eisge, Elsjen, Elsken : Elizabeth.
Elsing : Elsa.
Embrecht, vide Rembrecht, Emmen : Ember tus.
Embrecht, Emma, Emmen : Embertus.
Emen, Emmen : Emericus.
Emmeken, Emerents : Emerentiana.
Emmen : Edmundus.
Emmerenslen : Emerentiana.
Emmerick : Aymericus.
Enten : Vincentius.
Engel : Angelus.
Engel, Engelbert, Engelbrecht : Engelmundus, Engelbertus.

-'40-Engeltjen : Engelberta.
Eppen, Absalon : Eppo.
Ernst : Ernestus.
Ermpjen : Ermelindis.
Ernien, Ernin : Arnolda.
Ernst : Ernestus.
Eselinne : Asella.
Everhelm.
Everolf.
Evert : Everardus, Everistus.
Eustaes : Eustachius.
Everdei.
Ewet, Ewout : Ewaldus.

F.
Faes : Bonifacius.
Faes, Vaes : Servatius, vel Gervasius.
Feken, Phocas, vel Fredericus.
Felten, vide Velten.
Felitjen : Felicitas.
Felten, Velten : Valentinus.
Femia : Euphemia.
Femmitjen : Euphemia.
Ferdinand : Ferdinandus.
Fij, Fijge, Fijfken, Vijfken : Sophia, vel Euphemia.
Fijtjen : Sophia.
Flerijn, Frerijne : Frederica.
Flips, Flip : Philippus.
Floor, Flooris, Florens, Floris : Florentius.
Floorken : Florentia.
Folckert : Voiquerus.
Fop : Fabianus.
Franck, Franco.
Francijntjen : Francisca.
Freeck : Fredericus.
Freetjen, Frerijn, Frerijne : Frederica.
Frer, Frits : Fredericus.
Freken, Frerijne : Frederica.
Frits : Fredericus.

G.
Gangolf : Gangulphus.
Gebbetjen.
Geen : Eugenius, Gerardus.
Geert, Gerardt, Gerart : Gerardus,
Geertge, Gertge : Gertrudis, Gerarda.
Geertjen, Geesjen : Gerdrudis.
Geila.
Gelder : Gilbertus.
Geleyn, Geliju : Gislenus.
Gelis : Egidius.
Gerbrich, Gerreberrich : Georgia.
Gerelm.
Gerlich, Gerlif : Gerlacus.
Gerrebrand : Gerebrandus.
Gerrit : Gerardus.
Gerritjen : Gerarda.
Gervert : Gerebrandus.
Geurick, Geurt : Gaugericus.
Gheleyn, Gelijn : Gislenus.
Ghijs : Gisbertus.
Gielis, Gielijs : Egidius.
Giertjen, Geertjen.
Gillis : }Egidius.
Ghisel, Ghisebrecht, Ghijsbrecht, Giselbrecht.
Gijs, Gijsbert : Gisbertus.
Gijsjen, Gijsken : Gisberta.
Gillam : Wilhelmus.
Godert, Goert, Goydert : Godefridus.
Godschalk.
Goede, Agatha.
Goedel, Godelina.
Goeie : Gudula.
Goesen, Goessen, Goeswijn : Gosuinus.
Gommaer, Gommar, Gommer : Gummarus,
Goolke : Godoleva.
Gooltjen, Goutjen : Gudula.
Gooris : Gregorius.

- 42 Goossen : Gosuinus.
Govaert, Goar, vel Godwaldus : Godefridus.
Griete, Grietjen, Grietken : Margareta.
Grimmert : Grimaldus.
Guerick : Gaugericus.
Guertjen, Gaugerica, vide Geurt.
Guert : Godefridus, vide Godert.
Guyleken, Gultje : Gudula.

H.
Haen : Gallicanus.
Hayn, vide Heyn.
Haefjen, Hesther.
Haesghe : Haseka.
Hagen : Aggaus.
Hanten, Henssen, Hannen, Joannes.
Hans, Hanten, Hannen, Hensen : Joannes.
Hans, Joannes : Ansegisus.
Harmen : Hermanus.
Hartjen, Cordula.
Heer, vide Heirtjen.
Heesjen, Hesther : Regina.
Heila.
Heirtjen : Hero.
Heldolf.
Helper, Adjutor.
Herbertus.
Henkijn : Henkinus.
Hercke : Herculinus.
Hermen : Hermanus.
Herpert, Heribert : Heribertus.
Herrent : Herrenius.
Herrigh, Herrick, vide Hercke.
Heussen : Modestus.
Heyben, Huybeken, Houwen : Hubertus.
Heyle, Heyltghe, Heylken, Helena : Heilwigis.
Heyltjen, Helena.
Heylwich : Helewigis.

,...,. 4 3 Heylzoete, Zoë, Soter.
Heymen : Haymo.
Heyn, Heynck, Heyndrick : Henricus.
Heynen, Heynricke : Henricus.
Hilde : Luithildis, vel Machtildis.
Hille, vide Hillegond.
Hille, Hilleken, Helena, vel Hildegardis vel Hilvaris, Hildetrudis.
Hillebrand : Hillebrandus.
Hillegond, Hillitjen : Hildeguudis.
Huben, Hubeken, Hubert, Hubrecht : Hubertus.
Huugh, Huugen : Hugo.

I.
Ide, Ida.
Ide, Ie, Ir, Iken, Ida.
If ken, vide J of ken.
If ken, Ive, Iva.
Ilsing : Ulgisius.
Ilsingh : Ulysses.
Itn, Immetjen : Emmerentia.
Imma, Emma, Irma.
Impijn : Impinus.
Inge, Ingel, vide Engel.
Isabel, Elizabeth.
Isebeeuken : Elizabeth.
Isenhoudt : Isidorus.
Iven : Ivo.
Ivetjen : Ivetta.
Iwet, vide Ewet : Ivetta.
Iven, Ivo, Jurrien : Georgius.
Ypjen, vide Eipjen.
Ysbrand, Ysbrandus : Gelasius.
Ysland : Gelasia.
Ytjen : Ida.
Iwein.

J.
Jacobijn, Jacolijn, Jacomijn.
Jackelijne, Jacomijne, Jacomijnken, jaquemijne : Jacoba,
Jaeck, Jaep, Jaepik : Jacobus.

-44-J aepjen : Jacoba.
Jammen : Guilielmus.
Jan : Joannes.
Jannitjen, Jansjen : Joanna.
Jappen, Gaspar.
Jasper, Gaspar.
Jatrix : Beatrix.
Jefjen, Ivetjen : Ivetta.
Jennevive : Genoveva.
Jeroen, Iero : Hieronymus.
Jeuntge, Illige : Juliana.
Jeurick, Geurick : Gaugericus.
jhintis : Jonathas.
Jillis : 2Egidius.
Job.
Jobjen.
Jochim : Joachim.
Joder : Theodorus.
Joes, Joest : Judocus.
Joorden : Jordanus.
Joosijne, Justa : Judoca, Justina.
Joost, Justis, vel Judocus.
Dorden, Jordaen : Gordianus.
joriaen, Joric, Jorich, Joris : Georgius.
Josijne : Justina.
Jote : Jutta.
Judick : Judith.
Juet, Juetken : Judith.
Jueta : Jutta.
Juriaen, Jurien : Georgius.
Jutte, Jutge, Jutjen : Jutta.

K.
Kee, Keetjen, Keesjen : Cornelia.
Kees, Keesken : Cornelius.
Kerspijn : Crispinus.
Kerst, Kersten, Kerstiaen : Christianus.
Kerstijn, vide Christijn.
Kerstine, Kerstyne : Christiana.

45 Kiel, Kil, Kilianus : Chilianus.
Kneur : Cunera.
Kolette : Coleta, vel Nicolaa.
Korst : Christianus.
Kost, Kosten, Cosmas : Costinus.
Kweldrik, Qualen.

L.
Laem, Laemke : Guilielmus.
Lamberde : Lambertus.
Lamkin.
Lammen : Guillielmus ?
Lammen : Lambertus.
Lancellot : Ladislaus.
Lancelot : Landelinus.
Lan, Lang : Longinus.
Lau, Lauke, Laurijne, Laurijnse : Laurentius.
Ledewijntjen, Lijd-wijd : Liduina.
Leen, Leenaert, Leendert : Leonardus.
Leene, Leenken, Magdalena, vel Helena.
Leenken : Liduwina.
Leentjen : Magdalena.
Lemmen : Lambertus,
Lemmen, vide Lammen.
Lendert : Leonardus.
Lens, Lins, Leys : Laurentius.
Leoen, vide Leon.
Leon : Leo.
Leonaert : Leonardus.
Leorn, Lenor : Leonora.
Lette, Letten : Laurentius, vel Coleta.
Leun, Leuntjen : Apollonia.
Leunis, Laurentius, vel Laevinus.
Libbeken, Liebitke, Libitken : Elizabeth.
Liebrecht : Libertus.
Lietgardis.
Lieven : Livinus.
Lijbeken, vide Lijsjen : Libia.
Lijd-wijn, vide Ledewijntjen,

- 46, -Lijn, Gislenus.
Lijne, Lijntjen, vide Cathlijn.
Lijsbette, Lijse, Lisse, Lisken, Lijsken : Elizabeth.
Lioen, Lion, Loentken, Leo.
Lippeken : Philippus.
Lobberich, Lobbetjen : Liberata.
Lodewijc, Lodewijke : Ludovicus.
Loesken : Elizabeth.
Loner : Leonorus.
Loontje : Apollonia.
Lootje : Lancelotus.
Lonis.
Louw : Laurentius.
Lowijs : Ludovicus.
Loy : Eligius.
Loy, Loys, Ludovicus, Aloysius : Clodoveus.
Loys : Eligius.
Lu, Lucia : Lucretia, Lutgardis.
Lubbert : Libertus.
Lumken, Columba : Columbana.
Lutgen : Lutrudis.
Lutger : Lutgerus.
Lutjen, Luete, Luetjen, Lutgardis : Lutildis.

M.
Machelin.
Machiel, Magiel : Michaël.
Machtelt : Machtildis.
Machuyt : Machutus.
Maertjen, Maeritjen, May : Maria.
Maes, Maxentius : Thomas.
Maet, Maetjen : Matthias.
Magerhan, Mageran, Maierhan : Macrianus.
Malchert : Malchus.
Manten : Amandus.
Marcelis, Marselijs : Marcellinus.
Marck : Marcus.
Marry : Maria.
Marten ; Martinus,
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Mas, Maes, Mase : Thomas.
Mat, Matte : Matthias.
Mat, Matjen : Maria.
Mauris, Moris : Mauritius.
Mar : Maximilianus.
Max, Maxken : Maximilianus.
Maye, Maeyken : Maria.
Medaert : Medardus.
Mees, Meeus : Bartholomeus.
Meeus, Mijs, Mijsken : Remigius.
Meinaert, Meindert : Meinardus.
Meinger, Meinsge, Meinsjen : Clementia.
Meinze.
Meirten, vide Marten.
Melchert, Melchior.
Melcye, Meleyne : Melchiades, Melchior.
Melis, }Emilius : Milio.
Mels, vide Melchert.
Melsen, Melen : Melchior.
Melsjen, vide Melchert.
Merrigen, Maria.
Merten, vide Marten.
Metjen : Machtildis.
Metken, Mertken, Mai tina.
Mette, Metteken, Metghe : Mechtildis.
Meus, Meeus, Mievis : Bartholomeus.
Mey, Meyke : Remigius.
Meyne, Meynke, Meynken : Jacoba.
Mies, vide Meeus.
Mijne, Mijnke, Mijnken, sen Meyne, Meynken : Jacoba.
Mijnen : Dominicus.
Minten : Dominicus.
Moenen : Simeon.
Moor : Mauritius.
Mouren, Mouris, vide Mauris,
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Naleken : Adelheydis.
Nan, Nandes, Nanningh, Nant : Ferdinandus.
Nane, Naenken : Adriana.
Natalis.
Neel, Neles, Neelis : Cornelis.
Neele, Cornelius : Cornelia.
Neeltjen : Cornelia.
Nees : Cornelius.
Neese, Neesken, Agnes.
Neete, Neetken, Agnes.
Nelde, Neldeken : Renildis.
Nelle, Nelleken : Petronilla.
Nellitjen : Petronella.
Netjen : A ntonetta.
Netteken, Antonette : Antonia.
Nicolette, Nicolaa.
Niesjen, Nieske : Agnes.
Nijs, Nijsken : Dionysius.
Noee, Noë, vel Natalis.
Noor, Noorden, Noordeken, Norden : Norbertus.
Noorke, Noorken, Leonora : Leonarda.
Nout : Arnoldus.

0.
Obrecht, Aubertus : Obertus.
Ode, Odeken, Oken : Oda.
Oele : Adolphus.
Oeltjen : Aldegundis.
Oetjen, Oda.
Olbrant, Olifbrant : Oelbertus.
Olif, Olffert : Odulphus.
Oncommera : Wilgefortis.
Onolf.
Oole, Oolken, Odilie : Odilia.
Oomer : Audomarus.
Oopjen : Operta.
Oor, Oorken : Leonora.
Oort ; Horatius,
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Ot, Otto : Otgerus.
Otberi.
Ouburgen, Onburgen : Walburgis.
Outjen : Audomarus.

P.
Paeschen, Paeschier : Paschasius.
Paeschijntjen : Paschasia.
Panck, Pancras : Pancratius.
Pau, Paulis : Paulus.
Pauke : Paulus.
Paulisjen : Paula.
Pelgrim : Peregrinus.
Pelle, Pelleken, Paulus : Peregrinus.
Persevael, Percenael : Perseveranda.
Philips, Phlips : Philippus, vel Philibertus.
Pierijne, Pierijnken : Petronilla.
Pieternel, Pietertjen, Pietjen : Petronella.
Pil, Pilgrim, vide Pelgrim.
Pleun, Appolonius,
Pleune, Pleuntje, Ploynie : Apollonia.
Plis, Plissis : Sulpitius.
Pons : Pontianus.
Pop : Poppo.
Potjen : Philippa.
Poulis, vide Paulis.

Q.
Queldrick, Quelen.
Quintjen : Quintina.
Quintjen : Quintinus.

R.
Rabode : Rabodo.
Radulf.
Ramond : Ramondus.
Raecen, Raes, Raso : Erasmus.
Raes, Rasmus : Erasmus.
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Ragonde : Radegundis.
Reyer, Reyner : Reynerus.
Reympjen, Remtjen, Remberta : Remigia.
Reyn, Reynaert, Reynier : Reinerus.
Reingart.
Reyniertjen, Reynout : Rayneldis.
Reynsjen : Relindis.
Re m , Rembertus : Remigius.
Rembold.
Remeeus : Remigius.
Renger, Reyn, Reynken : Reinerus.
Rennen : Laurentius.
Rensch : Laurentius.
Rijch : Richardus.
Rijchaert, Rijck : Richardus.
Rijck : Richardus.
Rijckjen, Rijckland : Richarda.
Rijnsjen, vide Reynsjen.
Risjen : Rictondis.
Robbert : Robertus.
Robrecht, Rubben, Robben : R.obertus.
Roel, Roelof, Roetert, Rolandus : Rodulphus.
Roel,, Rolandus, Roelof : Rodoiphus.
Roetert : Rotiudis.
Roemer : Romaricus.
Roeltjen : Roelendis.
Roever, Rover : Roverius.
Rogier, Rogerius : Rogatian u s
Rogier, Rouge : Rogatianus, Rob°1 tuS, Rogerius, Franciscanus.
Rolijn : Rolinus.
Rombout, Rumoldus : Romualdus.
Roombout, Rommen : Rumoldus.
Roseken, Rosele, vel Dorotheae : Rosulo.
Rosier, vide Rogier.
Ruysch, Richardus, Erasmus : Rusticus.
Rudward.
Ruf, Ruth, Rutger, Rutgerus, Ruthgeer : Rutgerus,
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S.
Sander : Alexander.
Sanne, Sanneken : Susanna.
Schalck : Godschalcus.
Sells, vide Marcelis.
Seger : Segerus.
Segertghe : Sigeberta.
Segertjen, Segera : Sigeberta.
Sent, vide Cent.
Ser : Alexander.
Servaes : Servatius.
Sibet, Sabas : Sigisbertus.
Sibil, Sibilla, Elizabeth : Sibillina.
Sic : Sixtus.
Sielen, vide Jillis.
Sij, Sijtjen : Lucia.
Sijbrant, Sibrandus : alias Strickbaldus.
Sijberig, Sijburgh : Sigeberta.
Sijborg.
Sijmen, Simon.
Sijntjen, vide Francijntjen.
Sijvert : Severinus.
Smettert : Maculatus.
Soet, Clyceria, Soter : Zoë.
Soete, Soetken, Zoë, Judith, Soten.
Soikin.
Soutjen, Sura, Susanna : Sophia.
Staes, Eustachius : Anastasius.
Steef ken, Stefken, Steven : Stephanus.
Stijne, Augustina : Christina.
Stijntien : Christina.
Stoffel : Christophorus.
Su : Susanna.
Sus, Susjen : Gerrnana.
Swaentjen : Susanna.
Swittert : Switbertus.
Syge, Sige, Victoria, vel Lucia.
Symoen : Simon.

Syne, Synken : Justa, Judoca,
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T.
Tadt : Thadaeus.
Tamis : Thomas.
Tanneken.
Tatick : Thadhus.
Tetard : Theodardus.
Teuntjen, Antoni : Antonia.
Teus : Matthaeus.
Theunis : Anthonius.
Theward.
Thieda.
Thijs : Matthias.
Thoon : Anthonius.
Tibault : Theobaldus.
Tielman.
Tietjen : Thecla.
Tomis : Thomas.
Tone, Toriken, Dorothea : Victoria.
Trine, Trijn, Trijntjen : Catharina.
Truy, Truygen : Gertrudis.
Tymen : Thimotheus, Timo.
Tymentjen, vide Tymen.

U.
Uken, Oda.
Ulric : Udaricus.

V.
Vaes, Servatius : Gervasius.
Vast, Vastert : Vedastus.
Vechter, Victor.
Veerle, Verele, Verle : Pharahildis.
Velten, Felten : Valentinus.
Victor, Victor.
Vijgel : Vigilius.
Vijne : Laevina.
Vijne, Vijnken, Vijfken : Genoveva.
Vijne, Vijfken, Fijsken : Sophia.
Volckjen ; Volquera,
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Volpart, Volphari : Volpardus.
Vranck, vide Franck.
Vreeck : Fredericus.
Vres, Vreys : Laurentius.
Vrindt, Vriendt : Amor.
Vroede, Vroda : Prudentia.
Vrouke : Veronica.
Vrouwtjen : Veronica.
Vijgel : Vigilius.

W.
Wachtel, Wachtelaer : Vigilius.
Waeyken : Waldetrudis.
Walcher : Walcherus.
Waligh : Walericus.
Walleken : Walburga.
Walraven, Walterus.
Warbout....
Warnart, vide V^Ternert.
Waso.
Weerheer, Wernaer.
Weitijn : Weitinus.
Wellemeut : Wilhelma.
Wenemaer.
Wendel : Wendelina.
Wentsel : Wenceslaus.
Wervel : Werenfridus.
Wernert : Wernerus.
Wessel, Wesseltjen : Wenceslaus et Basilius.
Wevel, \Vervel : Werenft illus.
Weyn : Wenceslaus.
Weyntjen : Wenefrida.
Weyntghe,Weydelmonde,Weyndelmonde, Wivina, seu Winefrida.
Wide, vide Willem.
Wido.
Wier, Wiro.
Wierdrik.
Wiggert : Wigbertus.
Wijb, Wijberig, Wieburgh : Wiburga.

- 54 Wijbrand ; Wibrandis.
Wijnand : Winocus, Winandus.
Wijndel : Vendelinus.
Wijsken : Prudentia.
Wijven, Wivina, Veronica.
Wilbert, Willeboort : Willibrordus.
\Villekin.
Willem, Wim : Wilhelmus.
`Villemijntjen : Wilhelma.
Wim, vide Willem.
Wimar, Wisimar, Wismar : Vimarus, Wisimarus.
Winant, Venantius : Winandis.
Woltin.
Wolbrand : Wulfrannus.
Wolf ; Wolfgangus.
Wolfert : Wolfranus.
Wou, Wolter, Wouter : Walterus.
Woutrude : Waldetrudis.
Wul : Wolmarus.
Wyen, Weyen, Wayen, Guido.
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Koninklijke Familie van België.
Z. M. LEOPOLD II, LODEWIJK-PHILIP-MARIAKoning der Belgen, Souverein van den Onafhankelijken Congo-Staat, Hertog van Saksen-Coburg-Gotha,
geboren te Brussel den 9 April 1835, zoon van Leopold I, Koning der Belgen, overleden te Laken den
io December 1865, en van Louisa-Maria-TheresiaCharlotta-Izabella, Prinses van Orleans, overleden te
Oostende den 11 October 185o, ingehuldigd en den
grondwettelijken eed afgelegd hebbende te Laken den
17 December 1865; gehuwd den 22 Augustus 1853 met
H. K. en K. H. MARIA-HENDEIKA-ANNA, Aartshertogin
van Oostenrijk, Koningin der Belgen, geboren te Pesth
den 23 Augustus 1836, derde dochter van Aartshertog
Jozef en van Prinses Maria van Wurtemburg.
VICTOR,

Hunne Kinderen.
prinses van België, geboren
te Brussel den 18 Februari 1858, gehuwd den 4 Februari
1875 met Hertog FERDINAND-PHILIP-MARIA-AUGUSTRAPHAËL, hertog van Saksen, prins van Saksen-CoburgGotha.
LEOPOLD - FERDINAND - ELIAS -VICTOR-ALBRECHTMARIA, Hertog van Brabant en Graaf van Henegouw,
geboren te Laken den 12 Juni 1859, prins van België,
overleden den 22 Januari 1869.
LOUISA-MARIA-AMELIA,

STEPHANIA-CLOTILDA-LOUISA-HERMINIA-MARIACHARLOTTA, geboren te Laken den 2 1 Mei 1864, prinses

van België, gehuwd den 10 Mei 1881 met Z. K. en K. H.
Aartshertog RODOLF-FRANS-KAREL-JOZEF van Oostenrijk, Erfprins van het Keizerrijk, Koninklijke Prins van
Hongarië en Bohemen, overleden den 3o Januari 1889.
CLEMENTINA-ALBERTINA-MARIA•LEOPOLDINA, prinses van België, geboren te Laken den 3o Juli 1872.
Broeder des Konings.
Z. K. H. PHILIP-EUGEEN-FERDINAND-MARIA-CLEMENS-BOUDEWIJN-LEOPOLD-GEORGES, Graaf van Vlaan-

-- 56 -deren, hertog van Saksen, prins van Saksen-CoburgGotha, geboren te Laken den 24 Maart 1837, gehuwd te
Berlijn den 25 April 1867 met H. H. MARIA-LOUISAA LEXANDRINA- CAROLINA, prinses van HohenzollernSigmaringen, geboren den 17 November 1845.

Hunne kinderen
Prins BOUDEWIJN-LEOPOLD-PHILIP-MARIA- KARELANTOON-JOZEF, geboren te Brussel den 3 Juni 1869,
aldaar overleden den 23 Januari 1891.
Prinses HENDRIKA- MARIA-CHARLOTTA-ANTONIA,
geboren te Brussel den 30 November 1870, gehuwd den
12 Februari 1896 met Prins PHILIP- EMMANUEL -MAXIMILIAAN-MARIA-EUDES van Orléans, Hertog van Vend6me.
Prinses JOS EPHINA-MARIA-STEFANIA-VICTORIA, geboren te Brussel den 30 November 1870, aldaar overleden
den 18 Januari 1871.
Prinses JOSEPHINA-CAROLA-MARIA-ALBERTINA, geboren te Brussel den 18 October 1872, gehuwd den 28
Mei 1894 met Prins KAREL-ANTOON-FREDERIK -WILLEM- LODEWIJK van Hohenzollern.
Prins ALBRECHT - LEOPOLD - CLEMENS - MARIA MAINRAD, geboren te Brussel den 8 April 1875, gehuwd
den 2 November 1900 met Prinses ELIZABETH in
Beieren, geboren te Possenhoffen den 25 Juli 1876.

Zuster des Konings.
Pi irises MARIA - CHARLOTTA - AMELIA - AUGUSTA VICTORIA-CLEMENTINA-LEOPOLDINA, geboren te Laken
den 7 Juni 1840, gehuwd den 27 Juli 1857 niet Z. K. H.
Aartshertog FERDINAND-MAXIMILIAAN van Oostenrijk,
geboren den 6 Juli 1832, broeder van Keizer Fransvan Oostenrijk, Keizer van Mexico, doodgeschoten
J ozef
te Queretaro den 19 Juni 1867.

Vaderlandsche gedenkdagen.
9 April. -- Verjaardag van Z. M. Leopold II.
15 Juli. Naamdag van H. M. de Koningin.
21 Juli. — Inhuldiging van Z. M. Leopold I, vader des

Konings, te Brussel.
23 Augustus. --- Verjaardag van H. M. Maria- Hendrika,
Koningin der Belgen.
15 November. -- Naamdag van Z. M. den Koning.
17 December. —Troonsbeklimming van Z. M. Leopold II.

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 allen, tegenwoordigen en toekomenden,
HEIL.

Willende een nieuw bewijs geven Onzer bezorgdheid voor de belangen der Nederlandsche letteren;
Overwegende dat niets rneer 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.

Art. 2. De Koning is de Beschermheer dezer
Academie.
Art. 3. De Academie bestaat uit : i' werkende
leden; 2° inlandsche en uitheemsche eereleden ;
3° inlandsche briefwisselende leden.
De titel van eerelid kan vergund worden :
A. Aan werkende leden, welke door hunnen
ouderdom of door andere oorzaken zich in de onmogelijkheid zouden bevinden aan de werkzaamheden
der Academie te blijven deelnemen, of welke, na
hunne benoeming, zouden ophouden in België gehuisvest te zijn.
B. Aan buitenlandsche geleerden, die zich hebben doen kennen door belangrijke werken.
Art. 4. Er zijn vijf-en-twintig werkende leden;
twintig dezer leden moeten Belgen zijn en in België
gehuisvest; de vijf andere kunnen worden gekozen
onder Noord-Nederlandsche letterkundigen en geleerden, in België woonachtig.
Art. 5. De achttien eerste benoemingen van
werkende leden zullen worden gedaan door Ons.
De verdere benoemingen van werkende leden, de
benoemingen der eere- en die der briefwisselende
leden worden door de werkende leden gedaan en
aan de Koninklijke goedkeuring onderworpen.
Art. 6. De werkende leden vereenigen zich
maandelijks in gesloten zittingen, eenmaal 's jaars
in openbare vergadering.
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De eereleden en de briefwisselende leden kunnen
aan de beraadslagingen over wetenschappelijke zaken
deelnemen met stemrecht.
Art, 7. De benoemingen voor openstaande plaatsen worden gedaan in de maandelijksche zitting
volgende op die, waarin 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, allen gekozen onder de werkende leden.
Art. g. Het eerste bureel der Academie zal
benoemd worden door Ons.
Art. zo. Te beginnen met het tweede jaar van
haar bestaan zal de Academie jaarlijks haren Bestuurder en haren Onder-Bestuurder benoemen.
Art. r i. 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. i 2. De Bestuurder heeft het algemeen beheer
der Academie; hij zit alle vergaderingen voor en
maakt van rechtswege deel aller commissiën; hij
doet beraadslagen over de verschillige punten, welke
in de bevoegdheid vallen van de Academie; hij zamelt
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de stemmen in, door de leden uitgebracht, en spreekt
de beslissingen uit, welke met meerderheid van stemmen genomen zijn.
In geval van ontstentenis wordt hij door den
Onder-Bestuurder vervangen.
Art. 13. De eerste benoeming uitgezonderd,
wordt de Bestendige Secretaris benoemd door den
Koning op eene dubbele lijst van voorstelling, opgemaakt door de Academie, bij geheime stemming en
bij volstrekte meerderheid der stemmen, in eene
zitting waar ten minste de twee derden der werkende
leden aanwezig zijn.
Art. 14. De Bestendige Secretaris houdt het
boek der beraadslagingen : hij onderteekent met den
Bestuurder de genomen beslissingen; hij levert de
bewijsschriften van goedkeuring en andere getuigschriften af; hij ontvangt de brieven en de memoriën
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 te wonen,
kan hij, naar eigen keuze, zich doen vervangen door
een werkend lid.
Art. i6. De Academie stelt haar reglement van
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inwendige orde vast, dat aan de Koninklijke goedkeuring moet worden onderworpen.
Er kunnen aan dit Reglement geene wijzigingen
worden gebracht dan op het voorstel van ten minste
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. i8. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken is gelast met de uitvoering
van het tegenwoordig besluit.
Gegeven te Brussel, den 8n Juli 1886.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege
De Minister van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Werken,
Ridder DE MOREAU.
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WIJZIGING VAN HET 1 i de ARTIKEL DER WETTEN.

Een Koninklijk besluit van 12 November 1887
wijzigt als volgt het 17e artikel des Koninklijken
Besluits van 8 Juli 1886, bepalende dat aan de
Leden der Academie een aanwezigheidspenning voor
de zittingen en eene vergoeding voor reis- en verblijfkosten kan worden toegekend
« Aanwezigheidspenningen en reis- en verblijfkosten kunnen toegekend worden aan de werkende
Leden der Academie. »

WETTEN
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

WETTEN (I).
I.
De werkzaamheden der KONINKLIJKE VLAAMbevatten al de vakken der Nederlandsche taal en letterkunde.
SCHE ACADEMIE

2.

De Academie bestaat uit : 1° vijf-en-twintig
werkende leden ; 2° hoogstens vijf-en-twintig buitenlandsche eereleden; 3° 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
ééns in het jaar, in de gewone zitting vóór de
jaarlijksche openbare vergadering.

([) Bekrachtigd bij Koninklijk besluit van 15 Maart 1887 ;
gewijzigd, voor het tijistip der jaarlijksche vergadering en de
hiermede in verband zijnde artikelen betrekkelijk de prijskampen en kiezingen, bij Koninklijk besluit van 23 Maart 1891,
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Zittingen.
4.
De Academie vergadert in gewone zitting
éénmaal ter maand, en houdt jaarlijks eene openbare
vergadering in Juni, na dc gewone zitting dier
maand.
5.

De uitnoodiging tot het bijwonen der zittingen
wordt omtrent acht dagen te voren verzonden. Zij
meldt de voornaamste onderwerpen, die op de zitting te verhandelen zijn.
6.

De eere- en briefwisselende leden hebben het
recht de vergadering bij te wonen, behalve wanneer de Academie geheime zitting houdt. Zij kunnen
aan de beraadslaging over wetenschappelijke zaken
deel nemen met stemrecht.
7.

Aan de geheime zittingen nemen geene andere
dan werkende leden deel.
De geheime zitting is verplichtend, telkens als
de Academie vergadert tot
I° het voorstellen en kiezen tot de openstaande
plaatsen in de Academie of in de Commissien ;
a° het beraadslagen over wijzigingen, toe te
brengen aan de Wettgn ;
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3° het opstellen der prijsvragen ;
het beoordeelen der ingezondene stukken.
Worden evenwel tot de geheime zitting, voorzien bij 40 , toegelaten, de eere- en briefwisselende
leden, die van den keurraad deel maken.
40

8.

De zitting begint stipt op het uur, bij den
uitnoodigingsbrief aangeduid, welk ook het getal
zij der aanwezige leden.
De zitting vangt aan met de lezing des verslags
over de vorige zitting en met de mededeeling der
ontvangen brieven.
Het is verboden, gedurende die lezing, den
Secretaris in de rede te 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.

I0,
De Bestuurder leest de dagorde, onmiddellijk
na de lezing en vaststelling des verslags.
De dagorde, wat betreft de ingezondene verhandelingen, wordt geregeld volgens de dagteekening
van ontvangst bij den Bestendigen Secretaris.
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Alléén afgewerkte en op de dagorde vermelde
stukken worden in de zitting voorgelezen.
De dagorde wordt dour het Bestuur vastgesteld.
Een voorstel, door minstens vijf leden schriftelijk
aan het Bestuur gedaan, veertien dagen vóór de
zitting, wordt op de dagorde gebracht.
II.

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

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

i3.

1)e 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.

Bestendige en tijdelijke Commissiën.
Y4•
Eene bestendige Commissie van tien leden is
gelast met het bevorderen van de studie der Oud germaansche en Middelnederlandsche talen, met het
uitgeven van Middelnederlandsche werken, en met
het bevorderen van de studie der gewestspraken.

15.

De leden dezer Commissie worden onder de
werkende leden benoemd.
In geval van openstaande plaatsen worden de
nieuwe leden gekozen door de Academie op eene
dubbele lijst van candidaten, door de Commissie
voorgesteld.
i6.

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

Deze Commissie is gelast met het aanleggen eener
verzameling van boeken betreffende gemelde studiën.
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Eene vergoeding van twintig frank het vel druks
wordt toegekend aan de leden, die gelast worden met
de critische uitgave van Middelnederlandsche werken.

ig.
Al de uitgaven, van welken aard ook, door de
Commissie te 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 Commissien als de
aard van hare werkzaamheden zal vorderen.

Kiezingen.
2I.

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

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

Wanneer verscheidene plaatsen open staan,
wordt voor elke plaats afzonderlijk gestemd.
24.

Elk jaar, in de maand October, stelt de Academie het getal openstaande plaatsen van eere- en briefwisselende leden vast. Zij benoemt eene Commissie
van drie werkende leden die, gezamenlijk met het
Bestuur, voor elke dezer plaatsen twee candidaten
voorstelt.
De namen der candidaten en de titels hunner
werken worden, gedrukt, aan de werkende leden
gezonden, en in de Novemberzitting besproken.
25.

In die zitting mogen, op voorstel van werkende
leden en onder goedkeuring der Academie, andere
candidaten op de lijst gebracht worden.
26.

De voorgaande bepalingen zijn niet toepasselijk
op de benoeming der eerste 10 briefwisselende leden,
der eerste 25 eereleden en der eerste 1 leden van de
bestendige Commissie.
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De leden der Voorstellingscommissie mogen
geene twee achtereenvolgende jaren gekozen worden.
28.

De Bestuurder en de Onder-Bestuurder 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
Onder-Bestuurder 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 Januari benoemt de Academie
eene Commissie van vijf leden om tien prijsvragen
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Voor te stellen. In de zitting van Februari doet de
Commissie verslag. De Academie kiest eenige der
voorgestelde prijsvragen, en bepaalt daarbij de
waarde der toe te kennen prijzen.
3i.
De antwoorden moeten voor den ten Augustus
ingezonden zijn.
In de zitting dezer maand worden de keurraden
benoemd. De leden, die eerre prijsvraag opgegeven
hebben, maken van rechtswege deel van den keurraad, en bieden er schriftelijk een omstandig verslag
over aan, hetwelk, met de verslagen der andere keurders, in de zitting van November gelezen wordt.
Op deze verslagen, die gedrukt en aan de wer;
kende leden gezonden worden, stemt men in December. Het al of niet bekronen wordt beslist bij meerderheid van stemmen der aanwezige werkende leden.
De pi ijswerken blijven ter inzage van de leden
tot den dag, op welken de brieven der inzenders
geopend worden.
31.

Voor de wedstrijden worden enkel handschriftelijke en niet te voren uitgegeven stukken aanvaard.
33.
De mededingers zetten op hun handschrift hunnen naam niet, maar alleen een teeken of eene ken-
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spreuk, herhaald op den omslag van eenen gesloten
brief, inhoudende hunnen naam en hunne woonplaats.
Zij, dire zich, op welke wijze ook, bekend maken,
en zij, wier verhandelingen na den voorgeschreven
dag aan den Bestendigen Secretaris besteld zijn,
blijven uit den wedstrijd gesloten.
34.

De werkende leden mogen aan de Academische
wedstrijden geen deel nemen.
35.

De verhandelingen , ten wedstrijde bestemd,
moeten in de Nederlandsche taal geschreven, binnen
het bepaalde tijdvak aan den Bestendigen Secretaris
gezonden worden.

Drukwerken.
36.

De drukwerken der KONINKLIJKE VLAAMSCHE
bestaan uit :

ACADEMIE

I° de Verslagen en Med ed eel ingen ;
2° het 7aar•boek ;
3 0 de Verhandelingen en Bijdragen;
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5° De uitgaven, door de Academie aangenomen,
op voorstel der verschillende Commissiën.
37

De Verslagen en Mededeelingen worden na
elke zitting gedrukt, en, minstens 8 dagen vóór
de eerstvolgende zitting, aan de leden gezonden.
Het Jaarboek verschijnt in de maand Januari.
38

De Verslagen en illededeelingen vermelden de
gedane mededeelingen en de gelezene verhandelingen,
't en zij de meerderheid der aanwezige leden beslisse,
dat deze niet gedrukt, of dat ze in de Verhandelingen en Bijdragen zullen opgenomen worden.
39.
De bestendige Secretaris is gemachtigd tot eene
volgende aflevering der Verslagen en Mededeelingen
de onleesbare verhandelingen uit te stellen, alsook de
stukken, waarvan het zetten of het op steen brengen
de uitgave vertragen mocht.
40

Het Bestuur beslist welke verhandelingen het
eerst zullen gedrukt worden. Daarbij wordt gelet :
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tijdstip van de aanvaarding
werks door de Academie;
2° op de kosten der uitgave.
I° op het

des

4 1.
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 te onderwerpen.
43.
In geen geval mag men den schrijver het handschrift der bekroonde verhandeling teruggeven.
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De wijzigingen, gebracht in werken, die eengin
prijs of eene eervolle melding bekwamen, en die het
drukken waardig gekeurd zijn, zullen als aanteekeningen onder aan de bladzijde of als bijvoegsels
achter de verhandelingen gedrukt worden.
44.

Indien verhandelingen van werkende leden voor
den druk niet aangenomen zijn, dan mogen zij door
de schrijvers teruggeeischt worden.
De handschriften der verhandelingen, ten wedstrijde ingezonden, en der schriften, door eere- of
briefwisselende leden medegedeeld, en waarover
een verslag bestaat, blijven eigendom der Academie.
Echter kunnen de schrijvers, op hunne kosten,
afschrift hunner werken ontvangen.
45.

Behoort eene verhandeling met platen toegelicht
te worden, dan zal de schrijver den Bestendigen Secretaris daarvan kennis geven. Over het drukken der verhandeling en der platen wordt afzonderlijk gestemd.
46.

Geeft plaatwerk aanleiding tot buitengewone
kosten, of is 't noodig dat eene verhandeling voorzien zij van verscheidene platen. dan wordt de
uitgave verdaagd, en de Bestendige Secretaris maakt
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tegen de eerstvolgende zitting het bestek op der
kosten, die het plaatwerk zal veroorzaken.
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 daarvoor eene vergoeding te geven van 4 centiemen het vel.
Voor zetkosten en buitengewone titelbladen
betaalt men 3 fr. het honderd ; druk, als voor de
schrijvers-exemplaren, 4 centiemen het vel.
Ongedrukte omslag, de honderd exemplaren, fr. 1,5o
» 3,00
»
Gedrukte
»
»
»
Innaaien, met platen, min dan 5 vellen
» 3,00
»
»
»
» 4,00
»
meer » »
48.

De Academie heeft haren drukker, die van den
Bestendigen Secretaris de uit te geven werken ontvangt, maar zonder oorlof van dezen niet afdrukt.
49.

Het heen- en terugzenden der proef bladen
geschiedt door bemiddeling van den Bestendigen
Secretaris.

5o.
De kosten van groote wijzigingen tijdens het
proefverbeteren zijn ten laste van hen, die ze ver-

oorzaakt hebben.
.5 1.

De uitgaven der Academie worden getrokken
op minstens 3oo afdrukken en aan al de in België
wonende leden gezonden. De buitenlandsche leden
hebben recht op deze uitgaven, mits zij in België
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 Jauuari de
begrooting van het ingetreden dienstjaar te maken
en aan de goedkeuring der Academie te onderwerpen.
53.

Het Bestuur is gelast alles, wat de drukwerken
aangaat, te regelen.
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De rekeningen van elk dienstjaar worden door
de Commissie van rekendienst in de zitting der
maand December opgemaakt, en aan de Academie
voorgelegd.

Boekverzameling. -- Handvesten.
55.
De boekenverzameling staat onder toezicht van
het Bestuur. De bewaring der boeken en handvesten
is toevertrouwd aan den Bestendigen Secretaris,
56.
De geschriften, titels en papieren aangaande de
Academie blijven altijd in handen van den Bestendigen
Secretaris. De lijst daarvan wordt op het einde des jaars
opgemaakt, en door den Bestuurder onderteekend.
57.
De boeken, die de Academie toebehooren, worden met het merk der Academie op het titelblad, en
bij het inbinden op den rug gestempeld.
Nieuwaangeboden boeken worden in de zitting
der Academia 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 ééne maand uitgeleend. Zijn, in den loop
van dien tijd, de uitgeleende boeken niet gevraagd
door andere leden, dan kunnen ze voor eene tweede
maal aan hetzelfde lid te leen gegeven worden.
6o.

Het bestuur mag te 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 kostei te vervangen.
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Plechtgewaad der Academie.
63.
Donkerblauwe frak, Op den kraag, mouwopslagen en in de lenden 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
harer leden gelasten met eene letterkundige of eene
wetenschappelijke zending. Wordt daartoe besloten,
dan ontvangen die leden van de Academie de noodige
inlichtingen betreffende hunne zending.
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65.
Bovenstaande bepalingen zijn de inrichtende
Wetten der Koninklijke Vlaamsche Academie. Deze
Wetten kunnen niet gewijzigd worden, 't en zij in
eene vergadering op voorstel van minstens vijf werkende leden bijeengeroepen, en met de toestemming
van twee derden der aanwezig zijnde werkende leden.
De voorstellen tot wijziging der Wetten moeten
op de dagorde vermeld worden.
Elke wijziging wordt aan de goedkeuring des
Konings onderworpen.
Gezien en goedgekeurd om gevoegd te worden
bij Ons Besluit van i5 Maart 1887, nr 445.
(Onderteekend) : LEOPOLD.
van 's Konings wege,
de Minister van Landbouw, Nijverheid en
Openbare Werken,
(Onderteekend) : Ridder DE MOREAU.
Voor gelijkvormig afschrift :
de Secretaris-generaal
van het Departement van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Werken,
(Onderteekend) : BELLEFROID,
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Ministerie van Binnenlandsche Zaken en
Openbaar Onderwijs.
Bestuur van Wetenschappen, Letteren en Schoone
Kunsten.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien Ons Besluit van 8 n Juli 1886, waarbij
eene Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde ingesteld wordt en namelijk het
artikel r6 van dit Besluit :
Herzien Ons Besluit van r 5" Maart 1887,
waarbij het Reglement van inwendige orde der
Koninklijke Vlaamsche Academie wordt goedgekeurd,
en namelijk de eindparagraaf van artikel 65 van dit
Reglement, luidende : « Elke wijziging wordt aan
« de goedkeuring des Konings onderworpen. »
Gezien het artikel 4 van dit Reglement ;
In aanmerking nemende dat, in zitting van
29" December 189o, de Koninklijke Vlaamsche
Academie met algemeene stemmen het voorstel heeft
goedgekeurd, dat in zitting van Ig n November
gedaan werd, ten einde de jaarlijksche openbare
zitting van December te verschuiven tot op Juni
en de tot deze zitting betrekking hebbende werkzaamheden tevens ook zes maanden uit te stellen;
Op voorstel van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,

-
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Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Artikel 1. Het artikel 4 van het Reglement
van inwendige orde der Koninklijke Vlaamsche
Academie, luidende :
« Artikel 4. De Academie vergadert in gewone
« zitting eenmaal ter maand en houdt jaarlijks eene
« openbare vergadering in de ma3nd December na
« de gewone zitting dier maand »
wordt gewijzigd als volgt :
-- Artikel 4. De Academie vergadert in gewone
zitting eenmaal ter maand en houdt jaarlijks eene
openbare vergadering in de maand juni, na de
gewone zitting dier maand.
Het artikel 24 diens Reglements, luidende
« Artikel 24. Elk jaar, in de maand October,
« stelt de Academie het getal openstaande plaatsen
« van eere- en brief wisselende leden vast... De namen
« der candidaten en de titels hunner werken worden
a gedrukt, aan de leden gezonden en in de Novenza ber-zitting besproken »
wordt gewijzigd als volgt :
— Artikel 24. Elk jaar, in de maand April,
stelt de Academie het getal der openstaande plaatsen
van eere- en briefwisselende leden vast ... I)e namen
der candidaten en de titels hunner werken worden
gedrukt, aan de leden gezonden en in de Nierzitting besproken.
De kiezing heeft plaats in de gewone zitting
der maand Juni.
De artikels 3o en 31, luidende :

--
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Art. 3o. De prijsvragen worden twee jaar
op
voorhand
vastgesteld.
«
« In de zitting van Januari benoemt de Aca« derrie eene commissie van vijf leden om tien
« prijsvragen voor te stellen ; in de zitting van
« Februari doet de commissie verslag...
« Artikel 31. De antwoorden moeten vóór den
i n Augustus ingezonden zijn.
« In de zitting dezer maand worden de keur« raden benoemd.
« De leden, die eene prijsvraag opgegeven heb« ben, maken van rechtswege deel van den keur« raad en bieden er schriftelijk een omstandig
« verslag over aan, hetwelk met de verslagen der
« andere keurders in de zitting van November gele« zen wordt. Op deze verslagen, die gedrukt en
« aan de werkende leden gezonden worden, stemt
« men in December... n
worden gewijzigd als volgt :
-- Artikel 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 voor
te stellen. In de zitting van Augustus doet de commissie verslag...
-- Art. 31. De antwoorden moeten vóór den
I n Februari ingezonden zijn.
In de zitting dezer maand worden de keurraden benoemd.
De leden, die eene prijsvraag opgegeven heb-
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ben, maken van rechtswege deel van den keurraad
en bieden er schriftelijk een omstandig verslag over
aan, hetwelk met de verslagen der andere keurders in de Mei-zitting gelezen wordt.
Op deze verslagen, die gedrukt en aan de werkende leden gezonden worden, stemt men in Juni
Ten gevolge dezer wijzigingen zal in den loop
des jaars 1891 geene openbare zitting der Koninklijke Vlaamsche Academie plaats grijpen.
Artikel 2. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, den 23 Maart 1$9t.
(Geteekend) : LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
De Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs,
(Get) : J. DE BURLET.
Voor eensluidend afschrift :
De Secretaris Generaal van het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
(Get) : J. SAUVEU R.
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Werkzaamheden der Academie, voorgeschreven door de Wetten.
januari.
De in November gekozen Bestuurder en OnderBestuurder treden den i Januari in bediening.
Benoeming van drie leden, welke met het
Bestuur de Commissie van rekendienst vormen.
Februari.
De Commissie van rekendienst onderwerpt aan
de goedkeuring der Academie de begrooting van
het ingetreden dienstjaar.
Benoeming der keurraden voor de prijswerken,
welke vóór den i dezer maand moeten ingezonden
zijn.
April.
De Academie stelt het getal openstaande plaatsen
van eere- en briefwisselende leden vast.
Benoeming eener commissie van drie werkende
leden die, samen met het Bestuur, voor elke openstaande plaats twee candidaten voorstellen.
De namen der candidaten en de titels hunner
werken worden, gedrukt, aan de werkende leden
gezonden.
Mei.
Lezing van de verslagen over de beoordeelde
prijswerken.
Bespreking der candidaten voor de openstaande
plaatsen van eere- en briefwisselende leden.
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Juni.
Stemming over de verslagen betrekkelijk de
prijskampen.
Kiezing der eere- en briefwisselende leden.
Openbare zitting der Academie. Afkondiging
van den uitslag der kiezingen. Uitreiking der prijzen, in de wedstrijden behaald.
juli.
Benoeming eener Commissie van vijf leden om
tien prijsvragen voor te stellen.
Augustus.
De Commissie, gelast met de voorstelling der
prijsvragen, doet verslag daarover.
De Academie stelt de prijsvragen vast en bepaalt
de waarde der toe te kennen belooningen.
October.
De Bestendige Secretaris herinnert, schriftelijk,
aan de werkende en briefwisselende leden hunne
verplichting om, zooveel mogelijk, alle dr;e jaar
een onuitgegeven opstel aan te bieden.
Novene ber.
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.

-- 92 ---

Vrijdom van briefport
BESTUUR VAN DEN
POST EN DEN TELEGRAAPH.

BIJZONDER BEVEL.

POST.
Vrijdom en tegen-teekening.

Den 22 November 1886.

126/113.
Ingevolge een ministeriëel besluit mogen, vrij
van briefport, in het koninkrijk verzonden worden
de dienst-correspondentiën, onder banden door
den Bestuurder en den Bestendigen Secretaris der

Nr

Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde met de leden dezer instelling gewis-

seld.
De tegenwoordige bepaling zal overgeschreven
worden op de tabellen, gevoegd bij het Koninklijk
besluit van den 3o October 1854.
De algemeene Bestuurder,
(Onderteekend) : GIFT.
N. B. -- Opdat de brieven, drukproeven, boeken enz.
vrijstelling genieten van port, moeten zij onder kruisband
verzonden worden aan het adres van den Bestuurder of van
den Bestendigen Secretaris, en voorzien met de handteekening
van het Werkend, Briefwisselend of Eerelid, als verzender.
Daarenboven moet het verzondene aan het postbureel worden
afgegeven. Vrijstelling van port bestaat niet voor papieren
onder omslag, ot eenvoudig in de postbus geworpen.
Model voor de verzending.
AMMiumiliaimmazatimat

I
Den Heere Bestendigen Secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde.
Gent.
Het Lid,
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BESTENDIGE COMMISSIËN.

Middelnederlandsche Letteren.
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.
(Artikel 14 der Wetten.)

LEDEN :

de heeren Alberdingk Thijm
Broeckaert
Daems
de Flou
jhr. de Gheldere
jhr. de Pauw
de Potter
Gailliard
Hansen
van Droogenbroeck.
(De Commissie vergadert op onbepaalde tijdstippen.)

ii
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Nieuwere Taal en Letteren.
Bestendige Commissie, gelast met de studie
van al hetgeen in verband staat met de beoefening en de belangen der huidige taal- en
letterkunde, met inbegrip van de Nederlandsche
tooneelletterkunde; met de uitgave van verzamelingen Kunst- en Vakwoorden, met inbegrip
van Nederlandsche, zoo oudere als nieuwere,
rechtstermen ; van eene Bloemlezing uit de
werken onzer XVIi e en XVIIi e eeuwsche
schrijvers, bij voorkeur uit den schat der
Volksliederen uit gemelde tijdvakken en van
eene bijzondere verzameling der voorname
tooneelwerken van Nederlandsche schrijvers
sedert het begin der XVI e eeuw.

(Beslissing der Academie van 15 Mei 1889.)
LEDEN.
de heerera Claeys
Coopman
Daems
de Vos
de Vreese
Hansen
Obrie
Prayon-van Zuylen
Snieders.
Claes.

I)e 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,
Gewijzigd door beslissing van 20 September 1893 )
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Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
Bestendige Commissie, gelast met de studie
der Vaderlandsche geschiedenis en der Vlaamsche kunst ; met de uitgave der algemeene
Levensbeschrijving der in België geboren N ederlandsche schrijvers ; der algemeene Vlaamsche Bibliographie en van oude Vlaamsche
geschiedschrijvers.
(Beslissing der Academie van 15 Mei 1889.)
LEDEN

de heeren Alberdingk Thijm
Bols
Broeckaert
de Flou
jhr. de Gheldere
jhr. de Pauw
de Potter
Gailliard
Sermon
van Even.
De Commissie vergadert ten dage der maandelijksche vergadering in 3anuari, Maart, Mei,
Juli, September en November.
(Beslissing der A cademie van 21 Augustus 1889.
Gesvïl igd door beslissing van 20 September i 893.)

4
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WETTEN
der bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde en der bestendige Commissie van Geschiedenis, Bio- en Bibliographie,
(Uittreksel.)

Art. 1. -- Elke Commissie benoemt in haar
midden een bureel, dat bestaat uit eenen Voorzitter,
eenen Ondervoorzitter en eenen Secretaris, allen
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 twee jaren af en kunnen niet onmiddellijk in
dezelfde hoedanigheid herkozen, noch de Voorzitter
tot Ondervoorzitter benoemd worden. (Toepassing
van art. io en 11 van voormeld Koninkl ij k Besluit
en art. 28, § 2, der Wetten.)
De Secretaris is altijd herkiesbaar.
De Voorzitter, de Ondervoorzitter en de Secretaris worden gekozen in de laatste Commissiezitting
van het tweede jaar hunner bediening. (Toepassing
van art. 28, § 1, der Wetten.)

Art. 2. -- De openvallende plaatsen worden
door de Academie aangevuld bij kiezing, op voordracht eener dubbele lijst Candidaten, voorgesteld
door de belanghebbende Commissie. (Toepassing
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van art. 15, 21, 22 en 23 en gedeeltelijk van
art. 24 der Wetten) .

Art. 3. --- De besluiten en uitgaven der Co rn
-misënoetvrafhBsudeAcami
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.
Van elke vergadering der Commissiën wordt
verslag uitgebracht in de eerstvolgende algemeene
zitting der Academie.
Art. 5. -- De Wetten der Academie zijn ten
volle van toepassing op de beide Cornmissiën.

Commissie van Rekendienst.
De Commissie van Rekendienst voor het jaar
1901 bestaat uit de Leden van het Bestuur : de heerera

Coopman, Obrie, de Potter, en de heeren Claeys,
jhr. de Pauw en de Ceuleneer,
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Maandelijksche zittingen in het jaar
190I.
17 Juli

16 Januari
Februari
20 Maart
17 April
15 Mei
19 Juni

7 Augustus

20

25 September
16 October
20 November

18 December

De Academie is gevestigd te Gent in het aloude

Dammansteen of Huis van Oombergen, Koning straat, nr 18.

Ansi.,
_
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LUST VAN DE LEDEN DER ACADEMIE.

Z. M. de Koning, Beschermheer.
WERKENDE LEDEN
benoemd bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1886.
de Heeren
Claeys (Dr Hendrik) >, te Gent;
de Pauw (jhr. M r Napoleon) 0. 4., te Gent;
de Potter (Frans) 0. >., Bestendige Secretaris, te Gent;
Gailliard (Edward) .1•, te Antwerpen;
Snieders (D r August) 0. >, te Antwerpen;

AlberdingkThijm(D r P.-P.*, te Kessel-Loo. Gek. 27 Oct. iti86.
» »
»
Daems (S.) r1., te Tongerloo.
»
» »
Hansen (D`' C.-J.) 4.. te Antwerpen.
a
a »
Obrie (M r Julius), te Gent.
»
van Droogenbroeck (Jan) 4., te Schaarbeek. » a
Coopman (Theophiei , •, te Schaarbeek.
» 15 Dec.1886.
» »
»
de Vos (D r A mand), te Gent.
Broeckaert (j, B.) }, te Dendermonde,
» 16Aug.1888.
van Even (E.) 0. T-, te Loven.
» 24 Dec. »
Coremans (M r Edw.), te Antwerpen.
» 15 Juli 1891.
»
Sermon (Hendr.) .}.
»
» 21 Oct. »
Bols (Jan) 4., te Alsemberg.
» 16 Dec. »
de Flou (Kater, te Brugge.
» 21 A ug.1893.
» 21 Aug.1895.
Claes (D.), te Namen.
Janssens (A.) 4., te St.-Nicolaas.
» 15 Juni 18Q8.
de Gheldere (jhr. K.) 4`, te Koekelare.
a 19 Apr. 1899.
Prayon-van Zuylen (A), te Elsene.
» 17 Mei 1899.
» 18 Oct. 1899.
Simons (D r L.), te Schaarbeek.
a 17 Jan. 190o.
de Ceuleneer (Ad.) •, te Gent.
Segers (Gustaah). te Antwerpen.
a 21 Nov. 1900.

--
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BINNENLANDSCH EERELID.
de Heer
van der Haeghen (D" Jhr. Ferd.) 0.

, te St.-Denijs-Westrem.

BRIEFWISSELENDE LEDEN.
de Heeren
Haerynck (Hippoliet). Gekofen den :6 Nov. 1887.
de la Montagne (Victor), te Antwerpen. Gek. den 29 Dec. i88q.
))
de Vreese (Willem), te Gent.
17 Juni í8g6.
»
»
»
Muyldermans (J.), te Mechelen.
» 1898.
n
de Koninck (L.), te Rethi,
I
Ridder de Corswarem (A.), te Hasselt »
12 Juni 1900.
»
»
»
Van Spilbeeck (Walter), te Tongerloo
»
»
Mac Lead (Julius, te Gent
»
»
»
Teirlinck (Julius), te St.-Jans-Molenbeek »

BUITENLANDSCHE EERELEDEN.
de Heeren
Baumgartner (Alex.), letterkundige, te Luxemburg.
Beets (D" Nicolaas) 0. >, rustend hoogleeraar, te Utrecht.
Beets (Dr. A.), letterkundige, te Leiden.
Boekenoogen (Dr. G.-J.), letterkundige, te Leiden.
Muller (Dr. J.-M.), letterkundige, te Leiden.

Bohl (M r Joan), 4• letterkundige, Keizergracht, 225, te Am.
sterdam ;
Franck (D r J.), hoogleeraar, te Bonn;
Gallée (D r J.-H.), hoogleeraar, te Utrecht;
Heyne (Dr Moritz), hoogleeraar, te Goettingen;
Kern (Dr J.-H.-C.), hoogleeraar aan de Rijkshoogeschool,
te Leiden ;
Kluyver (Dr A.), taal- en letterkundige, te Leiden ;
Looten (Camiel), letterkundige, te Rijsel;
Martin (Ernst), hoogleeraar, te Straatsburg ;
Quack (H.-P.-G.), letterkundige, te Amsterdam ;
Schaepman (D r H.-J.-A.-M.), letterkundige, te 's Gravenhage;
Schimmel (J.-H.), letterkundige, te Amsterdam;
Tannen (Karel'), letterkundige, te Bremen;
ten Brink (D r Jan), hoogleeraar aan de Hoogeschool, te Leiden;
te Winkel (D r J.), hoogleeraar, te Amsterdam;
Verdam (D r J.), hoogleeraar, te Leiden;
Viotta (H.), bestuurder van het Conservatorium te's Gravenhage;
Weale (W.-H.-James), letter- en geschiedkundige, te Londen ;
Wenker (Dr Georg.), bewaarder van de Bibliotheek der Kon.
Hoogeschool, te Marburg ;
Winkler (Johan), taal- en letterkundige, Leidsche Vaart, go,
te Haarlem.
0 • •

If
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Werkende Leden :
Je Heeren :
Alberdingk Thijm (P.- Paul), te Kessel-Loo;
Bols (Jan), Dorpsplaats, te Alsemberg;
Broeckaert (J.-B. ) , Dijkstraat, 48, te Dendermonde;
Claes (D.), Henri-Blesstraat, 2, te Namen;
Claeys (H.), Catalognestraat, 16, te Gent;
Coopman (H.), Daillystraat, 129, te Schaarbeek;
Coremans (Ed.), Montebellostraat, te Antwerpen;
Daems (S.), abdij van Tongerloo ;
de Ceuleneer (Ad.), Gildestraat, 5, te Gent;
de Flou (Karel). Beenhouwersstraat, 35, te Brugge;
de Gheldere (jhr. K.), te Koekelare;
de Pauw (jhr. Nap ), Lange Violettenstraat, 279, te Gent;
de Potter (Fr.), Godshuizendreef, 29, te Gent;
de Vos (Am ), Coupure, 247, te Gent;
Gailliard (Edw.), Nottebohmstraat, 34, te Antwerpen;
Hansen (C.-J.), Leeuw-van-\'laanderenstraat, r, te Antwerpen;
J anssens ,Alfons), Zamanstraat, 39, te St.-Nicolaas;
Obrie (J.), Ketelvest, 44, te Gent ;
Prayon-van Zuylen (Alfons), Geve ijlen-Boomstraat, 25, Elsene;
Segers (Gust.), Van Dyckstraat, 8o, Antwerpen.
Sermon (Hendrik), Melkmarkt, t5, te Antwerpen;
Simons (Lod.), Florisstraat, 14, te Schaarbeek;
Snieders (A.), Van Leriusstraat, 24, te Antwerpen;
van Droogenbroeck IJ.-A ), Daillystraat, 131, te Schaarbeek;
van E'en (Edward), van Evenstraat, 6, te Loven.

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

Briefwisselende Leden :
de Heeren :
de Koninck (Lodewijk), te Rethi;
de la Montagne (Victor), Wijngaardstraat, 10, te Antwerpen;
de Vreese (Willem), Begijnhoflaan, 95, te Gent ;
Haerynck (Hippoliet)...
Muyldermans (J.), Van Benedenlei, te Mechelen;
Ridder de Corswarem (A ), lid van de Kamer der Volksvertegenwoordigers, Maastrichterstraat, Hasselt.
van Spilbeeck (Walter), abdij van Tongerloo.
Mac Leod (Jul.), Reigerstraat, 3, Gent.
Teirlinck (Isidoor), leeraar, de Rosnesstraat 33, St.-JansMolenbeek.

Afgestorven Leden der Academie.
1887. Delcroix (D.), werkend lid.
1888. Snieders (R.), buitenlandsch eerelid.
Nolet de Brauwere van Steeland (J.), werkend lid.
Deigeur (L.), briefwisselend lid.
Dodd (G.-J.), werkend lid.
»
188g. Stroobant (Eug.), werkend lid.
•

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

18go. de Coussemaker (lg.), buitenlandsch eerelid.
•

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

»

»

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

»

^^

1891. de Laet (J.), werkend lid.
»

»

Schuermans (L.-W.), werkend lid.
»
Roersch (L.),
»

1892. Scherpenzeel (J.), buitenlandsch eerelid.
de Vries (M.),

»

1893. Habets (Joz.),

•

•

»

»

»
»

Brouwers (J.-W.),

•

Stallaert (K.), werkend lid.

»

1 894 . Nuyens (W -J.-Fr.), buitenlandsch eerelid.
1895. Mathot (L.), werkend lid.
»

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

1897. Acquoy (J.-G.-R.),
de Backer (Louis),
»
»

»

»

^^

»

MVlicheels (J.-J.-M.), werkend lid.

1898.

Willems (P.),

»

»

1899.

Génard (P.),

0

»

Arnold (Th.-J.-I.),

»

»

Hiel (Emm.),

»

0

»

Fruin (R.), buitenlandsch eerelid.
Cosyn (P.-J.),

»

»

»

Bonvarlet (A.),

»

»

r^

Gezelle (Guido), werkend lid.

1900. Burgersdijk (L.-A.), buitenlandsch eerelid.
•

Baron de Maere d'Aertrycke (Aug.), werkend lid.

»

Everts (W.), buitenlandsch eerelid.
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Lijst van de Bestuurders der Academie.
de Heeren :
Willems (P.), 1886-1887.
de Pauw (jhr. N.), i888.
de Laet (J.), 1889.
Hiel (Emm.), 1890.
Snieders (Aug.), 1891.
Micheels (J.), 1892
Génard (P.), 1893.
Claeys (H.), 1844.
Hansen (C.-J.), 1895.
Gailliard (Edw.), 1896.
de Maere d'Aertrycke (Baron Aug.), 1897.
Alberdingk Thijm (Paul), 1898.
van Even (Edw.). 1899.
Daems (S.), !goo.
Coopman (Th.), 1901.

Lijst van de Onderbestuurders.
de Heeren :
de Pauw (jhr. N.), 1887.
de Laet (J.). 1888.
Hiel (Emm.), 1889.
Snieders (Aug.), 1890.
Micheels (J.), 1891.
Génard (P.), 1892.
Stallaert (K.), 1893.
Hansen (C.-J.), 1894.
Gailliard (Edw.), 1895.
de Maere u'Aertrycke (Baron Aug.), 1896.
Alberdingk Thijm (Paul), 1897.
van Even (Edw. , 1898.
Daems (S 1, 1899.
Coopman (Th.), 1900.
Obrie (Julius), 1901.
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JAARLIJKSCHE WEDSTRIJDEN
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
1887.
Gouden eerepenning aan den heer P.-H. van Moerkerken,
leeraar in de Nederlandsche Taal en Letterkunde aan 's Rijks
hoogere Burgerschool te Utrecht, voor zijne verhandeling over
De verbinding der vol;innen in het Gotisch.
Vereerende melding aan den heer Dr. L. Simons, leeraar
aan het Koninklijk Athenaeum te Loven, en aan de heeren
Prosper de Pelsmaeker, te Denderleeuw, en Theodoor Stille,
te Maastricht, beide studenten aan de Hoogeschool te Loven,
voor hunne te zamen bewerkte verhandeling over hetzelfde
onderwerp.
Gouden eerepenning aan den heer Louis D. Petit,
bewaarder der drukwerken aan de bibliotheek van 's Rijks
H oogeschool te Leiden, voor zijne Middelnederlandsche
Blibliographie.
Eerste vereerende melding aan den heer Jan Broeckaert,
briefwisselend lid der Academie, te Wetteren, voor zijn werk
over hetzelfde onderwerp.
Tweede vereerende melding aan den heer P.-H.-F.
Bakker, bestuurder ee ri er openbare lagere school, te Haarlem.
Gouden eerepenning aan de heeren Jan Broeckaert,
voornoemd, en Jan Grav y aest, leeraar aan St.-Lodewijksgesticht te Brugge, voos hunne lijst 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 België.

-- io6 188g.
Gouden eerepenning aan den heer , i-lippoliet Meert, leeraaraan het stedelijk college te Ieperer,, voor zijne verhandeling
over het Voornaamwoord Du.

1890.
Gouden eerepenning aan den heer Felix Leviticus, leeraar
te Amsterdam, voor zijne verhandeling over de Klank- en
Vormleer van het Middelnederlandsch dialect der St.-Servatiuslegende van H ENDRIK VAN VELDEKE,

1891-1892.
Gouden eerepenning aan den heer Ernest Soens, letterkundige te Loven, voor zijn werk over het onderwerp : De
rol van het booTe beginsel, onder den naam van Lucifer,.
Satanas, Sinnekens, enT. op het middeleeuwsch tooneel. Wat
'ijn daarvan de algemeene, en, in sommige werken, de bijion-derste karaktertrekken ?
Gouden eerepenning aan den heer Oscar van Hauwaert,
leeraar te Chimar, voor zijn Geschiedkundig en critisch overricht van het Vlaamsch tooneel gedurende de XVIIe eeuw
Gouden eerepenning aan den heer J. van de Ven, letterkundige te Lover,, voor zijne Verhandeling over het gebruik
der naamvallen, tijden en wijten in den Heliand.

1893.
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 heer Poffé-Goris, te Antwerpen, voor zijne studie over Het huiselijk leven, de Teden en.
gewoonten in eene Vlaamsche gemeente gedurende de tweede
helft der X VIII' eeuw.

1894.
Gouden eerepenning aan den heer Emiel de Neef, student
aan de Hoogeschool te Gent, voor zijne verhandeling : Taal-
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kundige studie over het middeleeuwsch gedicht N de VII
Vroeden binnen Rome
Gouden eerepenning aan den heer Willem de Vreese, te
Leiden, voor zijne studie over ; Een zeker getal werkwoorden,
samengesteld op eene buitengewone wij'e, als b. v.. knikkebeenen, blinddoeken, schuddebollen, watertanden, enT., gevolgd
door eene volledige lijst dier woorden met aanduiding van de
streekspraak, waarin 3ij voorkomen, eene studie over hunne
etymologie, hun karakter over het algemeen en de geschiedenis
van hun ontstaan.
Gouden eerepenning aan den heer Willem de Vreese, voornoemd, en den heer Hip. Meert, te Luik. Nioor hunne Volledige lijst van de huidige. in on-e taal meest voorkomende
gallicismen, met aanduiding van de T uiver Nederlandsche
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,
te Antwerpen, voor zijne Proev , eener Nederfrankische Grammatica.

1896.
Gouden eerepenning aan de heeren Alfons van Houcke,
bouwkundig ingenieur, te Laken, en Jozef SIeypen, klerk bij
het Ministerie van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen, te
Brussel, voor hun werk : Vakwoordenlijst over het ambacht
van den Metselaar.
Zilveren eerepenning aan de heeren Juliaan en Victor van
Keirsbilck, te Brugge, tin oor hun werk op hetzelfde onderwerp.
Gouden eerepenning aan de heeren Juliaan en Victor van
Keirsbilck, voornoemd, voor hunne Vakwoordenlijst over het
ambacht van den Timmerman.
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Zilveren eerepenning aan den heer Jozef Vuylsteke, snelschrijver te Brugge (reeds vroeger door de Academie bekroond),
voor dergelijke Vakwoordenlijst.

1897.
Gouden eerepenning aan den heer Jozef Jacobs, student
te Mechelen, voor zijne Verhandeling over de vormen van

het werkwoord in het Oudfriesch.
Gelijke onderscheiding aan genoemden heer Jozef Jacobs
voor zijne Opgave van bewijsplaatsen uit taalbronnen, voor
elk der woorden, door KILIAAN als « vetus Flandricum „ opge-

geven.

1888.
Gouden eerepenning aan den heer H . Temmerman,
bestuurder der Staats-Normaalschool voor onderwijzers te
Lier, voor zijne verhandeling : De Moedertaal, eenig doel- en

redematig voertuig der gedachte in Opvoeding en Onderwijs.
Gouden eerepenning aan de heeren Jozef Cornelissen,
onderwijzer te St.-Antonius k Wijnegem) en J.-B. Vervliet,
letterkundige te Antwerpen, voor hun Idioticon van het Ant-

werpsch dialect.
Gelijke onderscheiding aan de heeren A. van Heuverswyn,
professor te Ledeberg, en Th. van Heuverswyn, hoofdonderwijzer te Eine, voor hunne verhandeling : Eene vreemde

spraak als voertuig van 't onderwijs.
1899.
Gouden eerepenning aan den heer Frans van den Bergh,
leeraar te Mechelen, voor Zijne Geschiedenis der Fransche
overheersching in Belgie (1792-1814)•
Zilveren eerepenning aan den heer C. Cortebeeck, letterkundige te St.-Jans-Molenbeek, voor eene verhandeling over
hetzelfde ol,dei werp.

-- 109 --

STAATSPRIJSKAMPEN.
Driejaarlijksche prijskamp voor
Too neelletterkunde.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenes oordigen en toekomenden,

HEIL.

Gezien het Koninklijk Besluit van io n Juli 1858,
dat eersen driejaarlijkschen prijs van Vlaamsche
tooneelliteratuur instelt, en namelijk artikel 4,
luidende als volgt :
« Art. 4. De beoordeeling is toevertrouwd aan
eene Commissie van ten minste drie Leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingslijst door de Klas van
Letteren der Academie van België opgemaakt ».
Gezien Ons Besluit van 8 n Juli 1886, dat, onder
de benaming van « Koninklijke Vlaamsche Academie », eene Academie inricht van letterkundigen
en geleerden, die de studie en het beoefenen der
Nederlandsche Taal- en Letterkunde tot het voorwerp harer werkzaamheden zal hebben;
Aangezien de Koninklijke Vlaamsche Academie
gelast is met de belangen der Vlaamsche literatuur
en dat, bijgevolg, de voorstelling eener dubbele lijst
van Candidaten voor de jury van den driejaarlijkschen prijs van Vlaarnsche tooneelliteratuur deel
maakt van hare werkzaamheden;
Op voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en Wij besluiten :

—
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Art. I. Het artikel 4 van voormeld Koninklijk
Besluit van To n Juli is gewijzigd als volgt :
« Art. 4. De beoordeeling is toevertrouwd aan
eene Commissie van ten minste drie leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingslijst, door de Koninklijke Vlaamsche Academie opgemaakt. »

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
• uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Gegeven te 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 N ederlandsche Tooneelletterkunde.

Art. 1. Er wordt een duriejaarlijksche prijs
uitgeloofd voor de samenstelling van een in het
Vlaamsch geschreven tooneelwerk. De mededingers
hebben volle vrijheid voor de keus des onderwerps,
maar bij gelijke verdienste zal de prijs toegewezen
worden aan het stuk, welks onderwerp aan de
geschiedenis of aan de zeden van het land zal
ontleend zijn.

Art. 2. Het stuk zal in het land moeten uitgegeven zijn (I), of, in handschrift, gezonden worden
hetzij aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken,
hetzij aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, vóór
het einde van het driejaarlijksch tijdvak.
Art. 3. Vertaalde en naar vreemde of vaderlandsche werken geschikte tooneelstukken zullen
buiten prijskamp blijven.

Driejaarlijksche prijzen sedert het begin van
den wedstrijd.
1" tijdvak 1856-1858. Prijs toegewezen aan H. van Pene (2).
,)
a
a
1859.1861.
D. Sleeckx.
a
»
F. van Geert.
1862 . 1864.
»
3'
a
»
» A. van den Kerckhove.
1865-1867.
4'
a
»
F. van de Sande.
»
1868-1870.
5'
a
»
1871-1873.
D. Delcroix.
»
6'
a
a
D. Delcroix.
»
t874-1876.
7'
a niet toegewe;en.
a
»
1877-1879.
8'
»
9P
»
»
Frans Gittens.
188o-1882.
a
»
H.-B. Peeters.
1883-1885.
»
to'
2e

10

a

12 '

»

13'
14'

»
»

1886 . 1888.
1889-1891.
1892-1894.
1895 . 1897.

»
a

»
»

a

H. Plancquaert.
Nestor de Tière.
»
Isidoor Albert.
a niet toegeweren.

(1) Volgens Koninklijk besluit van 26' Augustus 1881
worden ock tot den prijskamp aangenomen de stukken, door
Belgen geschreven en in den vreemde gedrukt.
(2) De t ooneelstukken 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. \'laamsche Academie.

Vijfjaarlijksche wedstrijd voor
Vlaamsche Letterkunde.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan allen, 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;
2° Fransche Letterkunde;
3° Vlaamsche Letterkunde;
4° Natuur- en Wiskunde, en
5° Natuurwetenschappen,
En namelijk het artikel 2 van dit Besluit,
luidende als volgt :
« Art. 2. De beoordeeling der werken is toevertrouwd aan jury's van zeven leden, door Ons
benoemd op voorstel, te weten voor de drie eerste
reeksen : door de klas der Letteren, en voor de
twee andere reeksen door de klas der Wetenschappen van de Koninklijke Academie van België. »
Herzien Ons Besluit van 3o n December 1882,
regelende de vijfjaarlijksche en tienjaarlijksche prijskampen, welke door de Regeering ingesteld zijn :
Gezien Ons Besluit van 8 Juli 1886, dat,
onder de benaming van « Koninklijke Vlaamsche
Academie », eene Academie inricht van letterkun-

digen en geleerden, die de studie en het beoefenen
der Nederlandsche Taal- en Letterkunde tot het
voorwerp harer werkzaamheden zal hebben;
Aangezien de Koninklijke Vlaamsche Academie
gelast is met de belangen der Vlaamsche literatuur
en dat, bijgevolg, de voorstelling eener dubbele
lijst van candidaten voor de jury van den vijfjaarlijkschen prijs van Vlaamsche letterkunde deelmaakt
van de werkzaamheden dezer instelling;
Op voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Art. r . Het artikel 2 van voormeld Koninklijk
Besluit van 6° Juli 185 r 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 België, en voor de
derde reeks, Vlaamsche Letterkunde, door de Koninklijke Vlaamsche Academie. »
Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Gegeven te Brussel den i4 October 1889.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
J. DE VOLDER.
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Uittreksel uit de algemeene verordeningen van
de vijfjaarlijksche prijskampen.
Het programma van den vijfjaarlijkschen wedstrijd is bepaald als volgt
a) Dichtkunst (ter uitsluiting van de dramatische
poëzie, voor welke een driejaarlijksche wedstrijd
is ingericht).
b) Romans, novellen, en andere louter letterkundige voortbrengselen, als levensbeelden, zedeschetsen, verzamelingen van gedachten, opstellen
van welsprekendheid.
Art. 12. De nieuwe uitgave van een werk geeft
geen recht tot aanvaarding er van, tenzij het werk
aanmerkelijke veranderingen of vermeerderingen
ondergaan hebbe.
Art. 13. Een voltrokken werk, waarvan eenig
deel reeds zou bekroond geworden zijn, zal desniettegenstaande tot den prijskamp toegelaten worden,
indien de nieuwe deelen er aanmerkelijke vermeerderingen aan toebrengen.
Art. 15. De keurraad, belast 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 beslissen of er tusschen die werken één is, dat, bij
uitsluiting der anderen, den vijfjaarlijkschen prijs
verdient, en hetwelk.
De vraag zal onverdeeld ter stemming gelegd
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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 klassen van een werk zal de keurraad, met het
toekennen van den prijs belast, de vraag beslissen door eene bijzondere stemming.
De 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.

Vijfjaarlijksche prijzen voor Nederlandsche letterkunde, sedert de opening van den
wedstrijd.
(Beoordeeling, toevertrouwd aan Leden der Koninklijke
Academie van Wetenschappen, Letteren en schoone Kunsten.)
1 e tijdvak. 1850-1854, prijs toegekend aan H. Conscience.
»
Prud. van Duyse.
»
1855-1859
»
Joanna Berchmans
1860-1864
3e
»
(we Courtmans).
H.
Conscience.
»
»
1865.1869
4°
»
Tony Bergmann.
1870-1874
»
5e
»
P. de Mont.
»
1875-1879
68
»
J. van Beers.
7e
»
1880-1884
28

(Beoordeeling door eenen keurraad, samengesteld uit Leden
der Koninklijke Vlaamsche Academie.)
8e tijdvak. 1885 . 1889, prijs toegekend aan Mathilda Ramboux.
Virginie Loveling.
»
»
1890-1894
Guido Gezelle.
»
1895-1899
toe •

9»

Ar4
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•
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GUIDO GEZELLE.

In het oude Brugge, in de doodste zijner
achterbuurten, verre voorbij de Ste -Annakerk, waar
de bemoste muren van kloosterhoven en moestuinen
de straat bezoomen en beschoeid staan met netels
en baardgras; daar waar de aarde den straatweg
meester wil en de weinige voorbijgangers de stilte
niet gelukken te storen, die maar alleen in de
vroegte door het haastig geklep van het Jerusalemklokje te storen schijnt, --- daar stond, in een
hoveniersgedoe, den 1 Mei 183o, de wieg gereed
die den nieuwgeboren eersteling, den nog ongenaamden Guido- Pieter- Theodoor- Jozef Gezelle
moest ontvangen.
Zoo het ooit als een waan moest erkend worden, dat de eerste levensgewaarwordingen, de eerste
en naaste omgeving waarin een kindergemoed tot
een mannengeest uitgroeit van veel invloed zijn
op de vorming van hart en geest en op de richting van gevoelens en gedachten in lateren tijd,
dan zal dat toch voor den thans afgestorven Westvlaamschen dichter het geval niet worden, wel
integendeel!
Gezelle's vader was een boomkweeker, een
hovenier van boerenafkomst ; zijne moeder even-
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eens een buitenmensch. Eenvoudige, maar van die
sterkgetemperde lieden, met een inkristelijk gemoed
en eenen eigen gezonden zin. Het hovenierhof, de
naburige stadsvest met hare hooge molenwallen,
de Jerusalem-kerk vol oudheden, en de kapel van
het Engelsch klooster, met hare stemmige rustigheid, beide door moeder en kind zoo vaak bezocht,
waren van de eerste beelden, die op Guido's geest
hun merk achterlieten : de levende natuur en het
innig gebed — geheel de karakteristiek van den
toekomstigen dichter -- vinden wij daar in de
kiem. In zijne eerste levensjaren toch hecht de
mensch alleen_aan 't gene zijne onmiddellijke omgeving uitmaakt, — aan anders niets; en in zulk
eene beperkte wereld is het eentonigste leven, in
de onbeduidendste woning gesleten, voor een kind
nochtans rijk aan verrassingen en vol van dichterlijke gewaarwordingen, die het eerst op een afstand,
na jaren en jaren tijdverloop, zal beginnen van her
te gevoelen met eene inprintende kracht en eene
duidelijkheid van kleur en omtrekken, die ze vroeger op zijne weeke waarnemingsorganen niet hebben
konden. Een tuin met groenten beneên en bloeiende
takken van fruitboomen daaroverheen; met bloemen en struiken langs zijne afgelijnde paden, is
immers een uitgestrekt landschap, vol leven en
zienswaardigheden; planten en verplanten ; botten,
bloeien en ontbladeren van boompjes, gewichtige
werken, onvergetelijke voorvallen en verschijnselen.
Wat moet dan voor den kleinen hoveniersjongen
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de reis niet geweest zijn, die hij op zekeren dag
met zijnen vader ondernemen mocht om op Den
Haan plantwerk in de wilde zeeduinen te gaan
verrichten, onder het machtig gebruis van de eeuwige
stemme der zee! Sporen van die en dergelijke heugenissen vindt men tot in Gezelle's jongste bundels. Wie zijne dichtwerken, de eerste alzoowel
als de laatste naar tijdsorde, aandachtig en bij stille
rust overlezen heeft, en daarbij Bruggeling is, zal
de merkmalen dier eerste indrukken onuitwischbaar in des schrijvers geesteswerken rondgespikkeld
vinden.
Als leerling in het Bisschoppelijk college van
Brugge ving Gezelle zijne Latijnsche studiën aan
in October 1843; in 1846 verbleef hij te Rousselare, alwaar hij in het Klein Seminarie zijnen leertijd in de wijsbegeerte voltrok ten jare 185o. In die
onderwijsgestichten heeft hij weinig van zich laten
hoorent ja, hetgeen men elders daarvan vermeld
vindt, heeft min beteekenis voor de kennis van
den toekomstigen dichter, dan voor die van de
gestemdheid van den aankomenden geestelijke. Toch
was het in dat tijdperk van zijn leven dat hij zich
in het verzenmaken oefende, als velen overigens.
Zijn oudstbekend gedichtje is van 1846 en heet
De Dichter in de gevangenis ; het werd geschrevn toen de jonge student zich, bij het nemen van
proeven in de physica, aan de oogen bezeerd had
en gevaar liep blind te worden. Dat dichtstukje
is nog geheel in klassieken trant; maar de daarop
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volgende Mandelbeke, die in 1848 opgesteld werd,
getuigt van merkelijke vordering in het vak.
In die jaren bracht de jonge student veel rijmwerk voort, schoon niet van blijvende waarde, en
dan ook maar voor zijn eigen genoegen en bij wijze
van oefening verricht.
In Maart 1854 werd hij tot leeraar van koophandel en rekenkunde bij het Klein Seminarie van
Rousselare benoemd en kort daarop tot priester
gewijd. Eerst in December 1857 werd hij met de klas
van poësis belast. En daarmeê was hij op de reehte
baan gekomen!
Het is in den leeraarsstoel te Rousselare, dat
Gezelle zich als dichter-liefhebber openbaarde en
tevens als leeraar na korten tijd faam wist te verwerven. Vooral als leeraar ! Afbrekende met de
gewone leerwijzen, trachtte hij eerst en vooral tot
hart en gemoed zijner hoorders door te dringen, met
de leerstof aantrekkelijkheid te geven en door dingen
uit de dagelijksche waarneming toe te lichten. De
overgeblevenen van hen, die destijds zijne lessen
volgden, spreken nog immer met eenstemmige bewondering over de wijze waarop hij het aanlegde om
de dorste of onbeduidendste aanhalingen uit de
klassieken langs den weg der taalvergelijking te
verduidelijken. En dat moest te meer indruk maken,
daar die doenwijze toen nog geheel wat nieuws was
en er zich niemand, althans in West-Vlaanderen,
met taalvergelijking onledig hield. Toch schijnt daar
geene methode bij gevolgd te zijn geworden : los en
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luchtig als hij was, praatte de leeraar maar door, al
schrijvend op het bord, waar de uiteenloopendste
dingen, als eene stortvlaag van geleerdheid, op narkwamen. Op de cahiers zijner leerlingen schreef hij
opmerkingen en verbeteringen in verzen; in verschillende omstandigheden liet hij zich bewegen tot
het schrijven van gelegenheidsgedichten ; dan weer
rijmde hij koddige stukjes op de snippertjes papier,
die onder zijn bereik vielen. Maar in 1856 verschijnt zijne eerste afzonderlijk gedrukte brochure
van 16 bladzijden, onder de hoofding : Boodschap
van de vogels en andere opgelette dieren, staende
in het Museum ingericht in 't Kleen Seminarie te
Rousselaere, binst het schoo jaer 1854-1855.

Dat boekje werd maar in engeren kring verspreid en ook niet hooger geroemd dan als eene
aardigheid.
Reeds waren aldus stukjes van tamelijk gehalte
bekend geworden, maar er zou voorzeker weinig
van dat alles bekend gebleven zijn, hadde Gezelle
toen aan het verzenschrijven verzaakt. Een onvoorzien geval zou hem, al met eens en voor goed, tot
dichter adelen...
Op 3 Mei 1858 overleed te Staden een leerling
der klas van poesis, met name Edward van den
Bussche. De makkers van den aflijvige togen twee
dagen later naar Staden om het lijk van hunnen
vriend tot op zijn laatste rustoord te vergezellen.
Wat er daar geschiedde, en hoe onze Ietterkunde een
pereltje rijker werd, is elders in roerende woorden
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beschreven geweest. Men moet dat lezen en herlezen,
en bij iedere herhaling der kennismaking zal men
er nieuwe en verhevene schoonheden in ontwaren.
« Wij gingen, » zegt de dichter, en -- daar slaat
zijne beschrijving al met eens tot begeesterde verzen
over :
't Was de ure dat de Leeuwerk zoet
heur hooge zeevaart laten moet
en, zoekende op der aard'
om heur behoef, geen stonde en let,
maar zingend weêr de zeilen zet
en stiert ten Hemelwaard.
't Was de ure dat de wind ontwekt,
en 't wentelend koorn laaft en lekt,
en zoetj es ruischen doet;
dat uit de malsche velden jaagt
die lucht, die 't lieve leven draagt
in 't drijvend, dravend bloed.
't Was de ure dat de landman gaat,
en op zijn herte een kruise slaat
en op zijn land een kruis;
en gaande bidt, en weent, en zaait
hetgeen misschien een ander maait
en lachend voert naar huis.
Wij gingen ook een edel zaad,
het lijk van onzen medemaat,
al blijde, weenende al,
het land besteên, 't gebenedijd,
dat vruchtbaar, op gestelden tijd,
het wedergeven zal.

De geheele lijkplechtigheid, het daarbij gezongene de Profundis! en het treffende Dies irce worden
door den dichter, op enkele uren tijds, na den terugtocht van de begraving, in de heerlijkste dichten,
afgewisseld met het roerendste proza, tot in hunne
minste bijzonderheden herdacht, of liever met honderdvoudige hartekrachten hervoeldden herbeleefd.
Het Vlaamsche Dies irce is eene meesterlijke brok,
die het oorspronkelijke Latijn oprecht bij plaatsen te
boven gaat en de lijkrede door Gezelle uitgesproken
is eenig in haar slag geweest : de weerga daarvan
zal nooit meer gehoord worden.
Zoo verschenen dan, zes weken later, de algemeen bekende« Kerkhofblommen,gepl ukt en bewaard
ter nagedachtenis van zaliger Eduard van den Bussche, geboren te Staden, in West-Vlaanderen, op den
io Januari 184o, student in poësis en lid der congregatie van 0. L. V. Onbevlekt Ontvangen, in 't Klein
Seminarie te Rousselare, overleden op zijne geboorteparochie, den 3 van Mariamaand, in 't jaar 0. H.
J. C. 1858. »
Gedurende het groot schoolverlof van 1858 verscheen Gezelle's eerste eigenlijke dichtbundel, onder
de hoofding « Vlaamsche Dichtoefeningen ». Deze
dichtverzameling behelsde eene « Verantwoording »,
die welhaast het programma eener nieuwe letterkundige school zou worden. Daarin stond de dichter het
gebruik van gewestelijke woorden en uitdrukkingen
voor, en keurde hij het aanwenden van voor het volk
min begrijpelijke woorden af. « Waarom zou nu een
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« schrijver of dichter moeten zeggen : vaak voor
« dikwijls, ettelijke voor sommige, rechtvaardig voor
« rechtveerdig? Als « ik heb van doen » beter van de
« lippen wil, waarom uitkomen met « het schort mij
« aan », of ik ontbere? Waarom is « de van honger
« en gebrek stervende grijsaard » beter als : « de stok« oude man, die van honger en gebrek om sterven
« ligt? » u De volkstaal, zoo spreekt hij verder, is bij
« ons toch zoo nabij de oude taal gebleven, dat zij in
« eeniger mate, mag en moet gebruikt worden.
« Daarbij, Dr. Snellaert is ook van oordeel, dat het
« voor ons, Nederlanders, eene wet behoorde te zijn,
« dat elk gewest, elke gemeente van ons land, het zijne
« bijbrengt tot beschaving en verrijking der moeder« taal ». --- « In hoedaniger mate nu die vrijheid
« eenen schrijver, in hoedaniger zij eenen dichter
« kan toegestaan worden, heeft nog niemand op hem
« genomen te bepalen, en zal met tijd van jaren, door
« oefening en gebruik moeten klaar komen en te
« weten zijn. » — « Natuurlijk zal een Vlaming geen
« ruw en ongezuiverd Vlaamsch gaan schrijven, zoo« als hij 't op straat hoort,... zoo schrijft hij niet :
«« ten è chee waa », maar « ten is geen waar » ; niet
«« meitak weg was k«aampi », maar : « met dat ik
« weg was kwam hij » ; « nimeridolle », niet, maar
« niet meelallen. »
Achteraan werd bij het boek eene woordenlijst
met toelichting gevoegd, ten dienste van hen die,
elders in de Nederlanden, den rechten zin sommiger
woorden niet zouden gevat hebben.
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In de Dichtoefeningen komen stukken voor, als
de Mandelbeke, 0, 't ruischen van het ranke riet,
Excelsior ! De Wagen der Tijd, enz., die den schrijver voorgoed in de letterwereld inleidden en vele
blijken van hoogschatting golden vanwege de toenmalige mannen van beteekenis.
Echter bleef hem de kritiek niet gespaard. Zijne
Verantwoording had die overigens uitgelokt ! Het
wekte immers bij hen, die aan de schoolsche vormen
en de oudere dichtwijzen gehecht waren, geese geringe
verbazing, dat een jong dichter stoutweg nieuwe
paden wou betreden ; en de anderen, wie p het gebruik
van eenen afwijkenden schrijftrant, ja van gewestelijke taal, als een groot gevaar voor de ieverig nagestreefde eenheid van het Nederlandsch voorkwam,
moest het spijten, ja grieven, dat iemand met onbetwistbaar talent al hun pogen kwam hinderen.
De zaak verergde nog, toen het Gentsche dagblad
le Bien public het Vlaamsch van Gezelle en zijne
volgelingen, -- want die bestonden toen reeds —
katholiek ging noemen, en het geijkte Nederlandsch
voorgeven als eene taal dienstig voor goddeloozen!
Op het Taal- en Letterkundig congres van Brugge
(1862) ontstonden over dit alles gedachtenwisselingen,
die Gezelle en de overige Westvlaamsche schrijvers in
het geheel niet gunstig waren. Dr. Heremans, die
naderhand in het Nederduitsch Tijdschrift over die
zaak zijne meening schreef, ging er nog heel wat
scherper over in, dan Conscience en Kanunnik David
te voren gedurfd hadden.
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Steeds onder den indruk van hetgeen zijne zucht
voor taalvergelijking hem openbaarde, gaf de jonge
schrijver in 1859 een bundeltje Latijnsche, Italiaansche
en Spaansche zangen uit, onder den titel van Alcune
Poesie de' Poeti Celesti, waar gewrochtjes van FranciscusXaverius, Franciscus van Assisi é , Fra Jacopone
da Todi, Alphonsus de Liguorio en van Theresia a
Jesu in voorkwamen. Dat boekje is heden eene zeldzaamheid geworden.
Het volgende jaar (186o) liet hij een « Noordsch
en Vlaamsch Messeboekske » verschijnen, dat alweder
getuigenis geeft van zijne zucht om den Nederlandschen woordenschat aan dien van andere talen te
toetsen. Nog verschenen dat jaar het Kindeke van de
Dood en XXXIII Kleengedichtjes, die naderhand
tot driemaal XXXIII zouden aangroeien.
Intusschen werd Gezelle belast met, in de hoogste klassen van het Klein Seminarie, lessen van
Hoogduitsch, Engelsch, Italiaansch en de beginselen
der Germaansche talen te geven, en tezelfdertijd de
Engelsche studenten aldaar gade te slaan. Maar het
liep niet lang aan, of onze dichter toog naar Brugge,
waar hij, samen met Dr. Jos. Algar, eene Engelsche
school stichtte, die evenwel na weinige maanden
uiteenging.
Nu kwam er opeens een gewichtig keerpunt in
Gezelle's levensloop. In 1861 werd te Brugge, door
toedoen van een schatrijk Engelschman, Dr. John
Sutton, een Engelsch seminarie tot stand gebracht,
waar Engelsche jongelieden hunne opleiding moesten
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krijgen om later als katholieke zendelingen in Engeland werkzaam te zijn. Gezelle werd er beroepen tot
leeraar van wijsbegeerte en letteren, en vervolgens
aangesteld tot onder-rector.
Het heugt mij nog zoo goed, dat ik den dichter
in zijne groote voorkamer, die op de Reie uitgaf,
dikwijls zag zitten te studeeren en te schrijven, en
dat hij vele malen op een' dag, door het opgeschoven
vensterraam, aan de straatjongens uit de buurt allerlei
op kleine bladjes gedrukte, « Kieengedichtjes » uitdeelde, waarvan de meeste menigte voorzeker nu niet
meer weêr te vinden is. Iedereen kende welhaast den
priester-dichter met zijne golvende haarlokken, zijnen
snellen gang en zijnen waaienden mantel, — een
echten « artist » zoo men zegt, — die over straten en
markten schijverde met eene haast, die hem eenen
tijd lang den toenaam van « zeerelooper » gold. Hij
was inderdaad een « zeerelooper, » immers een man,
die zijne tijdgenooten, zinnebeeldig genomen, vooruitliep overal waar het kunst en letteren, volkskunde,
oudheden, zoowel als nieuwe denkbeelden, betrof ;
want Gezelle was er een, die op eigen voeten stond
en ondernemend bleek als een geboren Engelschman.
Met Engeland had hij trouwens veel op, althans meest
in de jaren '6o, toen hij in gedurigen omgang was
met verdienstwolle mannen van overzee, als Thomas
Harper King, James Weale, Brangwijn, Dr. Algar
en zoovele anderen.
In 1 862 verscheen zijn bundel Gedichten, Gerangen en Gebeden, die Heremans de stof gaf tot zijne
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bekende afkeuring van het stelsel der zoogenaamde
taalparticularisten.
Drie jaar later, op i i October 1865, kreeg Gezelle
zijne aanstelling tot onderpastoor der Ste-Walburgakerk te Brugge. Hoe hij daar als geestelijke zich tot
in de uitoefening van zijn ambt toe, als eigenaardig
voordeed, werd onlangs door de geheele pers herdacht in eenen brief, waaruit wij hier, zij het dan ook
voor de zóóveelste maal, eene brok willen aanhalen
« Eene der eigenaardigste en lieflijkste herinneringen onzer kinderjaren daagt nu weer voor onzen
geest. Wij leeren voor onze eerste communie en gaan
des zondags in de groote, stille Ste-Walburgakerk,
naar de « kapelle, » waarover een nog jonge priester
het toezicht houdt. Zoo ooit een herder de ziel der
kudde was, dan was hij dat wel. Heel de kinderschaar kende en minde hem, niet als « de heer onderpastoor, » dien men duchten zal, maar als een vriend
naar wien men opkijkt met liefde en vertrouwen,
als naar eenen ouderen broeder. Och, wat deed hij
ook al niet voor ons ! Van hem kregen wij printjes,
« sanctjes, » zooals wij er elders geene zagen; hij
deelde ons losse bladjes uit, met dichtjes op, zoo
kinderlijk lief; in zijn huis had hij eene bibliotheek
ingericht, waar zij die goed lezen konden, na de
« leering » een boek mochten halen om mede te
nemen naar huis. En steeds was hij daar om in te
lichten, aan te moedigen, de kinderlijke vragen op
bevattelijke wijze te beantwoorden. En wij !! wij
vermoedden niet dat een geleerde, die later een groot
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geleerde zou worden, zijnen kostelijken tijd aan ons
verbeuzelde.... Doch, was dat wel tijdverlies? Kenmerken die liefde en die zorgen, die tot in het
uiterste gedreven werden voor de hem toevertrouwde
kinderen, niet juist den priester als edel mensch,
edel in zijn eenvoud en verregaande nauwgezetheid
zijner plichten ?.... Wat wij echter met ons fijn
kindergevoel wel vermoedden, was : dat hij niets
deed als een ander priester, en dat alles van hem
beter en keuriger was; dat hij het merk van den
kunstenaar prentte op zijn eenvoudig werk van kinderleeraar. Zijne sermoenen waren pereltjes : in zuivere taal, zonder bombast of gedonder, zeer dikwijls
opgehelderd door lieflijke vertellingen, roerden zij in
hooge mate en moesten zij zeker treffen en tot
nadenken brengen. Kort, het waren toch zoo door
en door « menschelijke sermoenen. »
Wat Gezelle als menschenvriend, in dagen
van volksellende en landzucht geweest is, getuigt
de volgende aanhaling uit de lijkrede van kanunnik
Rommel :
« Hij had bijzonderlijk te zorgen voor de wijk
« die, op Sinte-Walburga parochie, onder den naam
« van het Hoogstuk bekend staat. Daar waren
« zeer veel huisgezinnen door de schrikkelijke
« ziekte aangetast; dag en nacht stond de 'held« haftige priester ten dienste der ongelukkigen;
« men zag hem gaan van het eene huizetje naar
« het ander, niet alleen om er zijn geestelijk ambt
« uit te oefenen en de heilige sacramenten te
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« bedienen, maar ook om er milde aalmoezen en,
« volgens de omstandigheden, beddegerief, heel« middelen of eetwaren uit te deelen. Op het einde
« van deze beproeving wist men dat er, in eenige
« weken, op het Hoogstuk dertig menschen ge« storven waren ; een grooter getal waren genezen
« en wisten niet hoe den lof uitgesproken en de
« zelfopoffering van den Eerw. Heer Gezelle erkend. »
Ook als schrijver dacht hij de noodlijdenden
te kunnen helpen. Toen de cholera volop aan
't woeden was, kwam Gezelle eens ten mijnent binnengeloopen en vond hij daar een oud boekje, welks
titel hieronder volgt, en dat betrekking heeft op
het behandelen van pestlijders. Zoo dadelijk nam
hij het meê en kondigde hij den herdruk ervan
aan, die van i n September 1866 voort, wekelijks
bij stukken in 't Jaer 3o, en, eene maand of wat
later, afzonderlijk onder gelen omslag, bij Van den
Berghe-Denaux, verscheen. Niets was hem te gering :
« er zijn daar misschien nog menschen meê te genezen », sprak hij, « en als 't geen goed kan doen,
dan zal het geen kwaad doen ook ! » Wij stippen
hier dus het verschijnen van gezegd boekje aan ;
« Advertissement. Trouwe waerschouwinge
ende instructie welke de Burgemeesters, schepenen
ende raed der stede van Brugge, by rade ende
advise van medecyns doen, ende geven aen alle
poorteren ende inwoonderen der Telver stede;
Tonderlinge aen alle jonge aenkomende pestmeesters, hoe Ty hun in het cureeren van de tegen-
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woordelyke regneerende pestillentsche cortse,
mitsgaders eenige voorneemste symptomen ofte
toevallen der Telver, als daer Tyn de botsè ende
de cole, voort aen vullen hebben te regieren ende
te gedragen. Te Brugge, gedrukt by Pieter Soetaert,
int jaer 1604, ende herdrukt by Nicolaes Breyghel,
in het jaer onTes Heeren 1632. »

Allerlei voorvallen gaven toen Gezelle de pen
in de hand om artikels in de bladen of afzonderlijke boekjes te schrijven, die nu al lang vergeten geraakt zijn.
Het vieren der Mei- of Mariamaand werd in
1866 in de parochiekerk va n Ste-Walburga ingevoerd, dank zij de bemoeiingen van den onderpastoor Gezelle. De man beleefde zulk een kinderlijk
genoegen aan het invoeren dier godsdienstoefening,
dat hij het feit herdenken wilde door het herdrukken van een oud boekje, met den volgenden
titel: De groote Eere ende Lof toegeeygent aen
de H. Maget Maria (geseyt 0. L. Vrouwe van
den Thuyn), met diversche geschiedenissen dan het
beeldt van de'e H. Maegt ten jaere 1 597 devotelijck
wierdt aensocht in de Kercke van S. Walburghe;
vertoont door R. Maes, Docteur in de vermaerde
Stadt Brugghe. Tot Brugghe, by Martinus de
Sloovere, Boekdrucker op de Kuypersplaetse in
St Lucas (1756). Brugge, Edw. Gailliard en C°,
1866), in 24°, 23 bl.T.
dat

Ter gelegenheid van het vijfentwintigste jaar,
de H. Van Coillie als pastoor van St.-Gilliskerk
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te Brugge stond, beschreef G. Gezelle de feestviering, die toen plaats had, en de versiering van
kerk en straten, onder den titel van Sint-Gilles
blomkes, in het weekblad 't Jaer 3o, (nr van 21
Juli 1866); ook de volgende week verscheen terzelfder plaats Een mandeke blommen, bevattende
eenige rijmpjes, die de gevels der huizen versierd
hadden, en waaronder er van Gezelle zelven voorkomen.
In Juni 1867 verhuisde de Brugsche kloostergemeente der Capucienen van op de Vrijdagmarkt
naar een nieuw gebouw op St.-Gillis-parochie. Die
gebeurtenis gaf alweêr de stof tot eene omstandige
beschrijving, die door velerlei historische wetenswaardigheden toegelicht werd. Gezelle's boekje,
dat op weinige weken tijds. twee uitgaven, elk
van duizend exemplaren beleefde, was getiteld :
Sint Franciscus en de Capucijntjes te Brugge,
Brugge. Edw. Gailliard en C°, 1867.
En met dat alles was Gezelle onderpastoor op
eene zeer drukke parochie; schreef hij schier alleen
Rond den Heerd en een groot gedeelte van 't Jaer 3o;
leverde hij bijdragen in Reinaert de Vos van
Antwerpen en bracht hij zijne verzameling dialectwoorden tot stand, die naderhand in De Bo's
Westvlaamsch Idioticon zou verwerkt worden.
De jaren '6o zijn het bedrijvigste tijdperk van
Gezelle's leven geweest, en zijne gedichten uit dien
tijd dragen meest alle de sporen van overhaasting.
Wat is er al . veel van blijvende waarde, — anders
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dan als vorm -- in zijne Gebeden, Gedichten en
Gevangen? Wat is al het rijmwerk uit het Jaer 3o
en Reinaert de Vos? Wat waren de meeste dier
door het venster te grabbel gegooide Kleengedichtjes
anders dan vonken en spranken, die geen lichtend
spoor konden achterlaten ? Ook, dat kon al moeielijk
anders, want de leeraar was gazetschrijver moeten
worden ; dat hinderde de geregelde ontwikkeling
van zijn vernuft, en zou op den duur hem nog
het leven vergallen.
Immers, rond en meer nog na 186o was het
politiek leven te Brugge zeer opgewekt, doch
teenemaal in kleinsteedschen zin. Beide gezindheden
voerden scherpe pennetwisten, waarbij persoonlijke
aanvallen, beschimping en vaak grove lastertaal
geheel de plaats innamen, die voor het bespreken
van meeringen en beginselen had moeten openstaan.
Met
Januari 186o was Burgerivelvijn, de toen'malige tolk der liberalen, opeens van richting
veranderd : van een liberaal strijdblad werd het
een onpartijdig nieuwspapier; doch kort daarop
hadden de liberalen den Westvlaming tot stand
weten te brengen, wiens opstellers den vroegeren
trant van Burger velTijn volgden en zelfs terdege
verscherpten. De katholieken hadden niets, althans
in dien aard, daar tegenover te stellen, totdat van
hoogerhand aan Gezelle den last werd opgedragen
om, in den volkstoon, het liberaal hekelblad te
woord te staan. Eerst geschiedde dat in het KiesgaTe je, dat eenige malen, ter gelegenheid der

in
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kamerverkiezingen van 1863, het licht zag. Toon
en stijl waren wel iets beter dan wat de herbergpolitiekers gewoon waren onder de ooges te krijgen,
maar niets kwam er in voor, dat men, vooral
heden ten dage, zou herkennen als uit de pen
van Guido Gezelle gevloeid. Een polemist was
Gezelle niet, en zou hij nimmer worden, zelfs
niet onder het uitgeven van 't Jaer 3o, dat, enkele
weken na het KiesgaTetje, om de acht dagen verscheen en waarvan hij, zooniet bij name, althans
metterdaad, de beheerder was. 't 7aer 3o nu volgde
den Westvlaming op den voet, en wat al grofheid
en platheid in die beide bladen jarenlang uitgekraamd werd, is waarlijk niet te beschrijven. Alleen.
de « Argus n en andere hekelschriften van J. Campo
Weyerman komen die soort het meest nabij.
Toch zou men zich vergissen met aan te nemen,
dat Gezelle zijne pen aan lasterartikels bevuilde :
wat van hem kwam droeg steeds een didactisch
kleedje als het in proza werd opgesteld, en was
in den naieven volkstrant als het op dichtmaat
stond; want veel rijmwerk van Gezelle ligt in de
nummers van 't Jaer 3o verspreid, al zij het dan
ook altemaal van weinig beduiden als letterkundig
werk. Als toongever van het weekbladje kon hij zijne
medewerkers veelal geen meester en hij liet ze dan
ook in de polemiek veel verder doorijlen dan geraden
en voorzichtig was : hij bleek voor anderen te
gedoogzaam en bereidde zichzelven bittere ervaringen voor.
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Gezelle eenen tijdlang onder zijne medewerkers.
Daar schreef hij onder den deknaam van Spoker;
en Spoker's Almanak, die maar voor één jaar (1867)
te Brugge verscheen, bevatte bijna niets dan uittreksels van Rond den Beerd, alle van Gezelle's hand.
Na 1869 bevatte 't Jaer 3o maar weinig meer
van onzen dichter, wiens tijd en zorgen bijna geheel
door de uitgave van Rond den Heerd in beslag
genomen werden. Daarbij was 's mans toewijding
aan de politiek zoo goed als op nul gedaald ; hij
zelf verklaarde rond dien tijd eens, dat hij al wel
genoeg de menschen kende en hun boos bedrijf
doorgrond had. Wellicht was de laster, die hem
als dagbladschrijver zeer vlijmend was komen
treffen, niet vreemd aan eene gemoedsstemming,
waarvan de nu verzwakte echo's nog uit een paar
gedichten ons tegenklinken. Ik haal die gedichten
hier aan, omdat ze, op hun eigen genomen, geene
zoo duidelijke beteekenis kunnen hebben, dan wel
in 't verband van tijd en omstandigheden, die ik
mij zeer wel herinner.
Den 3on October 1869 ontboezemde hij aldus
zijn leedgevoel in de volgende verzen, die in
't Jaer 3o gedrukt werden, zonder opschrift daarbij:
'k Ben tegenwoordig overrompeld
Van menig kruis en hertverdriet;
En 't geen my in de ellende dompelt,
Is dat niet een myn kruissen ziet.
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Ik ga myn vrienden al te rade,
Die ik nog peize vriend te zyn,
En 'k vinde niet dan ongenade,
Dan hertverdriet, dan hertepyn.
Lyk eertyds Job, spreek ik voorzichtig,
Van al hetgene my betreft;
Maer iedereen die vindt my plichtig,
Omdat een zweerd myn herte treft.
Welnu, van elk-end-een verlaten,
Waer kan ik toch nu beter gaen,
Als naer het kruis waer de soldaten
Myn Jesus hebben aengedaen?
't Is daer da'k mynen troost zal zoeken
En vinden ook, verhoop ik toch,
Het kruis zal mynen moed verkloeken,
Om voort te lyden, moet ik nog.
Vergeef bun, Heer, die mij vervolgen,
Zij weten toch niet wat zij doen,
En laat mij uw geduld navolgen,
Het zal mij dienen tot ransoen.

« De gewone sterveling » zegt Serafien de
Quidt, (I) die langs gebaande wegen een genoegelijk leven zoekt, vermijdt met zorg alle gevaar
van lucht en water, of wat ook de gezondheid
hinderen kan ; hij spaart en bedeelt, en legt weg
voor den dag van morgen, hij zoekt op tijd en
stond een woord van lof of dank; hij weet hoe
hij den mond moet plooien, den voet moet zetten,
het kleed moet schikken, opdat hij het volk, dat
rond hem leeft, zelfs in den schijn ergere noch

(i) Dietsche Warande en Belfort,

1900, blz. 114-115.
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stoote Gezelle, de edele man, de heilige priester
had een hoog en edel oorbeeld, en hij ging er,
zoodanig met gansch zijne ziele naartoe, dat hij
de voorzichtige wegen dezer aarde niet bemerkte.
Zijne begeerte naar wetenschap deed hem noen
en avond vergeten; en uit liefde tot de lijdende
menschen vergat hij zelfs zijn leven. De cholera
brak los : hij nam cholerazieken in zijn huis op;
men heeft hem gezien daar hij een kind van den
cholera besmet in zijne armen naar het hospitaal
droeg; hij bereidde en deelde met eigen handen
eten voor allerhande arme lieden.... Overal waar
hij nood zag kwam hij bij : hij kon geene stootkar, die versteld stond, in den steek laten, maar
dat is meermalen te zien geweest — hij kwam
nevens den popenden man staan en hielp met
zijne machtige schouders man en tuig op de goede
baan. De kinderen liepen bij en rond hem, schuilden bij hoopen onder zijnen Roomschen mantel,
en hij, hij liet ze geworden. Dikwijls stond zijne
spinde zonder eten, zijne woning zonder huisgerief, zijne kas zonder kleêren, en de heilige armoede
stak maar al te dikwijls door zijn priesterlijk gewaad.
Zijn goed had den weg van zijn hert gevolgd en
was bij de armen terecht gekomen. Iedereen zag
en kende zijnen schamelen toestand; hij alleen
kende hem niet : zijne groote ziel was te hoog
daarboven. -- Maar goddeloos volk loerde op
den zonderlingen man, miskende, bedroog, belasterde hem en spuwde naar zijn priesterkleed. Dat
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gevoelde hij toch soms : en dan brak zijn hert,
dat bij 't minste gewaai van vreugde of lijden
trilde, in bitter geween los. Doch, hij beurde het
hoofd, en dichtte :
.... o Wat raakt het en
wat schilt het mij, die priester ben,
dat ongedierte, redenloos,
het voetspoor te bekruipen koos
en nijdig te bezeevren die 't
voorbijgaan van mijn stap hun liet !
Vooruit en niet eens omgezien,
wat dat men durve of niet, of wien
ik mij zie mede- of tegenstaan
van hun, die 'k al heb welgedaan !
Vooruit! Mijn liefde, werk en zweet,
het leven dat ik om hun sleet
ten schuldbrieve op hun liert geleid,
weegt meer als hunne ondankbaarheid ! »
Wij zijn zoo wat den gang des tijds vooruitgeloopen en moeten nog even tot het jaar 1 865
terugkeeren, omdat op het einde van dat jaar
een tijdblad tot stand kwam, waaraan Gezelle zijne
beste krachten besteed heeft om het te maken tot
den algemeenen tolk der Westvlaamsche schrijvers.
Op eenen November-avond van gezegd jaar
zagen de Bruggelingen op al de plakplaatsen hunner stad eene lange schroode steenrood papier
aangeplakt, waarop alleen de drie woorden : Rond
den Heerd als een geheimzinnige oproep gedrukt
stonden. Niemand begreep dat raadselstuk. Allerlei
praatjes gingen hunnen gang; men sprak zelfs
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dat politiedienders op een leêrtje klommen, ten
einde den naam van den drukker, die in microscopische lettertjes gezet stond, te weten te komen....
Acht dagen later volgde een ander plakkaat, met
allerhande kleurstrepen op, dat een « leer- en leesblad voor alle lieden », Rond den Heerd geheeten, aankondigde en vurig aanbeval. Dat was weer
Engelsche invloed. Kort te voren immers had Gezelle
zulk een' plakbrief te Londen gezien, met het
opschrift : « Where's Lizzie? » en dat volgde hij
te Brugge na. Rond den Heerd nu was een
weekblad, met printen in, geschreven in den volkstoon, maar toch heel anders dan 't Jaer 30,
waarin de oude spelling van voor 1849 gevolgd
werd, en dat in niets aan het meer huiselijke en
oprecht « gezellige » leer- en leesblad geleek. Een
dagwijzer met schetsen uit de levens van heiligen
en roemwaardige lieden; opstellen over kunsten en
uitvindingen; beschrijvingen van wilde of zeldzame
dieren, onder den titel van Uitstap in de Warande,
die naderhand in een afzonderlijk boekdeel zouden
verschijnen; verhalen en vertelsels als : De Doolaards
in Egypte, naar het Engelsch van J.-M. Neale; Van
den kleinen Hertog, naar het Engelsch van C.-M.
Yonge, enz.; woordverklaringen, spreuken en aardige
zegswijzen; gedichtjes en grappen zelfs, kon men in
het nieuwe tijdschrift in bonte mengeling aantreffen,
zoowel als gewrochten van langeren adem over
wetenschappelijke zaken en over voorvallen uit de
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geschiedenis van stad en land, van kloosters en
kerken. Kortom, de Vlamingen waren een Vlaamsch
« magazine a rijk geworden, dat wel berekend
scheen voor een volk dat aan weinig geestesvoedsel gewoon was en de kennis van vele dingen
nog maar bij mondjesmaat genieten kon.
Niet alle opstellen, die in Rond den Heerd
opgenomen werden, waren oorspronkelijk in de
landtaal geschreven, ook niet in den vorm dien
ze daar hebben ; want Gezelle vertaalde, herschreef
of verbeterde zeer veel daarvan. Later, in Biekorf,
volgde hij nog dat stelsel om den wil der eenheid;
en ik ken medewerkers van dit laatste tijdschrift,
die van elders onbekwaam gebleken zijn om zoo
flink in het Vlaamsch op te stellen wat Gezelle met
hunne naamteekening liet verschijnen.
In den eerste ontmoette Rond den Heerd zoo
goed als geen bijval. Aanlokkende woordjes in
't Jaer 30, bemoeiingen van drukker en uitgevers, persoonlijke aanbevelingen, bleven schier zonder uitwerksel. Na drie of vier jaar onverdroten
pogen werd bijna geheel de voorraad afdrukken
van het nieuwe tijdschrift omgezet bij gelegenheid
van prijsuitdeelingen en tombola's in congregatiën.
Met 187o verbeterde de staart de zaken. Toen
de eeres. H. A. Duclos in t 872 het blad onder
zijne leiding nam, stond de onderneming op redelijk goeden voet. Maar Gezelle, die ziekelijk geworden was, behoorde toen zelfs tot den opstelraad
niet meer. Van dan af had Rond den Heerd een
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meer geschied- en oudheidkundig voorkomen, zonder
dat de liefhebbers van dialectstudie en volkskunde
er iets bij verloren.
Den 20 September 1. 872 werd Gezelle door
zijnen bisschop naar Kortrijk gestuurd om er de
bediening van onderpastoor der 0. L. V.-kerk waar
te nemen. De dichter was in ongenade geraakt
hij boette alleen voor toestanden waar anderen meer
schuld aan hadden dan hijzelf, zoo er al spraak
wezen kan van schuld aan zaken, waar dagbladpolemiek eene eerste oorzaak van geweest is. Gezelle
had steeds gedaan wat men hem opgelegd had,
met iever en toewijding, doch vaak zonder de
verre gevolgen ervan te berekenen Gedwee gehoorzamen, dienstbaar zijn aan anderen en zwijgend
onrecht verkroppen, dat heeft hij meermaals moeten
doen, en dat legt zekere zijner handelingen uit,
die men vanwege eenen vlaamschgezinde niet zou
verwacht hebben, als bijvoorbeeld de redevoering,
die hij te Thielt genoopt was tot het bedaren der
« ruitenbrekers a of Vlaamschlievende studenten te
houden.
In Kortrijk begon voor Gezelle in alle geval
een nieuw leven, waar meest al de beslommeringen van zijn verblijf in Brugge uit verbannen waren.
Daar werd het hem nu rustig in 't gemoed; daar
zou hij kunnen denken en arbeiden buiten den storm
door de staatspartijen verwekt. Maar in den eerste
schijnt hij uit zijn center geweest te zijn : de dichter
zweeg, zoowel als de dagbladschrijver.

— 142 —
Allengskens begon hij zich bezig te houden
met het volledigen zijner verzameling dialectwoorden ten dienste van De Bo's Westvlaamsch Idioticon, waarvan de uitgave bij afleveringen toen
aan den gang was. Af en toe liet hij zich overhalen tot het schrijven van een gelegenheidsvers
of van een « kerkhofblomke » ter gedachtenis van
eenen overledene; en, bij stukjes en brokjes, kwam,
tegelijk met eene nieuwe uitgave zijner vroegere
dichtwerken, den nieuwen bundel Liederen, Eerdichten et Reliqua in het licht, waarin ook veel
van vóór 186o voorkomt.
Meiavond 1881 stichtte hij Loquela, een maandelijks verschijnend bladje voor taalliefhebberij. Zijne
medewerkers waren Dr. K. de Gheldere, Hugo
Verriest en andere Westvlaamsche schrijvers. Ieder
nummer van Loquela bevat een aantal gewestwoorden, woordengedaanten of woordenbeteekenissen, die tot dan toe nog niet geboekt of verklaard waren geworden. Nu en dan ontvingen de
inschrijvers een bijblad met Wetensiveerdigheden,
ofwel een gedicht van den hoofdopsteller, zooals
bijv. de Gulden Woensdag, of ook nog het eerste
en eenige nummer van Ons oud Vlaemsch, eene
afzonderlijke Loquela aan de volkstaal van de Vlamingen van Frankrijk gewijd.
't Is door Loquela, dat Gezelle de faam verwierf een onvergelijkelijk woordenkenner en taalnavorscher te zijn. De veertien jaargangen van
het bladje behelzen alzoo bij duizenden woorden
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en vormen, soms met eenen wijdloopigen uitleg
en vergezeld van allerlei bespiegelingen, die van eene
ontzettende belezenheid, maar niet altijd van vastheid in de taalwetenschap getuigen ; want, indien
Gezelle al een woordenkenner, een ontdekker en
een vergelijker was zooals nooit iemand vóór hem,
dan toch moest hij het vaak opgeven de wegen
te betreden, waarop een Kern in Nederland en een
Brugrnann in Duitschland zich zoo gemakkelijk
bewegen : hij was niet van de jongste school.
Schier tegelijk met Loquela verscheen voor
de eerste maal zijn Duik- of Pluk-almanak, den
spoedig welbekenden scheurkalender, die voor de
liefhebbers van volkskunde eene altijd wellende
bron is gebleven.
In 1886 werd, door de zorgen van het DavidsFonds, Gezelle's vertaling van Longfellow's Song
of Hiaivatha in het licht gegeven. Het werk
genoot dadelijk veel bijval en het was den dichter
aan te zien, dat hij, na korte jaren in vormvastheid, rijkdom van kleur en kracht van bewoording veel vooruitgang gedaan had.
Men zou zeggen, dat zijn verblijf te Kortrijk
hem, op het letterveld, eene nieuwe richting had
doen nemen. Die vaak al te losse zinnen uit
zijne vroegere schriften vallen allengskens weg en
worden door juistere uitdrukkingswijzen vervangen; niet de gewestelijke woorden alleen hebben
de gave zijne voorkeur te genieten : ook de meer
algemeen Nederlandsche termen en gaandeweg de
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termen van eigen maaksel, ziet men plaats nemen
in zijne letterkundige voortbrengselen. Daarbij geeft
zich de voorliefde lucht voor woorden van zuiver
Germaansch maaksel om dingen en denkbeelden
uit te drukken, die tot dusverre in de gewone
schrijftaal door bastaardwoorden of omschrijvingen
moesten verduidelijkt worden. Gezelle wordt purist,
beide in zijne woorden en in zijnen schrijftrant.
En meteen begint voor hem een levenstijdvak, waarin zijne gaven, ook elders dan in Vlaanderen en in België, beginnen erkend en geprezen
te worden. In Nederland worden van zijne gedichten gedrukt en de jongere school van ginder
huldigt den Kortrijkschen dichter als een voorganger, als een meester in de nieuwe richting.
Door het Belgisch Staatsbestuur wordt hij onder
de achttien eerste leden der Koninklijke Vlaamsche
Academie van ambtswege benoemd op 8 Juli 1886,
ofschoon hij zich duidelijk tegen de stichting van
dat genootschap uitgelaten had, dewijl hij vreesde
dat staatsbemoeiing voor de natuurlijke ontwikkeling van taal en letteren nadeelig worden kon.
Daarna wordt hij met een pauselijk eereteeken
vereerd en kort daarop met het kruis der Leopoldsorde, terwijl de hoogeschool van Leuven hem het
meesterschap in wijsbegeerte en letteren toekent.
Met dat al bleef de man de nederigheid zelf.
Eerbewijzen lieten hem koel, omdat hij van over
lang het nietige van al dat vertoon had leeren
beseffen en alleen belangstelling over had voor
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in steeds verhevener zin, met « Kerkhofblommen »
en « Eeredichten » op grafsteden en bij feesten
waar hij niet bij kwam te dichten, ten verzoeke
van alwie er hem om bidden wou. Zoo verschenen
zijne Kerkhofblommen wederom in 1888, met
122 nieuwe zielgedichtjes vermeerderd en verrijkt.
In 1889, den 23 Mei, werd hij benoemd tot
geestelijke bestuurder eener kloostergemeente te
Kortrijk. Dat schonk hem weêr wat meer tijd voor
de studie. Ook, met het aanvangen van het volgende jaar verscheen onder zijne leiding het eerste
nummer van Biekorf, « een leer- en leesblad voor
alle verstandige Vlamingen, » dat heden nog voortbestaat.
Eene nieuwe uitgave zijner werken kwam in
1 89 3 van de pers en werd aldra gevolgd door
zijnen bundel Tijdkrans, waarvan de inhoud alleen
genoeg was om zijnen naam alom bekend te maken.
Drie jaar later verscheen alweêr een lijvig boekdeel gedichten, ditmaal getiteld : Rijmsnoer om
en om het jaar, waarin hij in kracht van opvatting, in diepte van gevoel en in scherpheid van
opmerking alles overtrof wat de Vlaamsche letteren
tot dan toe op het gebied der poëzie bezaten.
Tusschenin dichtte hij, om op muziek gezet
te worden, de XIV stonden of de bloedige dagvaart onTes Heeren ; vertaalde hij, samen met den
Eerw. H. Cuppens, Montalernbert's Heilige Elisabeth van Ungarn; vereerde hij Biekorf, bijna
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iedere maand, met een zijner jongste gedichten, en
bezorgde hij, namens de Vlaamsche Academie, de
uitgave van Hennen van Merchtenen's Cornike
van Brabant of nam hij deel aan de werkzaamheden der academische keurraden.
Zijn laatste letterarbeid bestond in het vertalen der Meditationes theologicce van Mgr. Waffelaert, onder de benaming van Goddelijke beschouwingen. In dat werk legde Gezelle er zich op toe,
om de geheele terminologie van godgeleerdheid
en zedelijke wijsbegeerte in zuiver Nederlandsche
bewoordingen te vertolken.
Na het uiteengaan der Kortrijksche kloostergemeente werd de dichter tot de plaats van Bestuurder van het « Engelsch klooster », een der voornaamste onderwijsgestichten van Brugge, benoemd.
Het Engelsch klooster is op korten afstand
van Gezelle's geboortehuis gelegen. Hij zou daar
nu rust genieten, op eigen bodem en in die eigene
oude buurt, waaraan voor hem zoovele herinneringen verbonden waren, Licht zou hij daar, in
die ouderwetsche, rustige omgeving, nog lange jaren
slijten en Vlaanderen's kunstkroon met nog menigen
perel verrijken...
Maar het was anders beslist! Een gezwel
aan den rechterarm hinderde hem in 't schrijven ; hij verzocht Bene heelkundige bewerking, die
goéd gelukte, maar nadeelige gevolgen op zijn
gestel zou hebben. Toen ik den 15 November
1899 met hem voor de laatste maal uit Brugge
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-vertrok om de zitting der Vlaamsche Academie
te gaan bijwonen, kloeg hij mij zijn leed : de
koorts liet hem geene rust en hij was mismoedig
geworden, al sprak hij nog van eene verzameling
volksspreekwijzen aan te leggen; wij koutten over
de muziek en den ritueelen dans bij Chaldeërs,
Assyriërs en Hebreën, en het scheen dat hij inlichtingen bijeengaarde om eene studie daarover te
schrijven. Te Gent verliet hij de Academiezaal
nog vóór de zitting om was en -- wij hebben
hem niet meer levend weergezien. Hij stierf op
3o November 1899.
Zijn afsterven bracht als bij tooverslag geheel
Brugge in opschudding, heel Vlaanderen in ontroering. Den man, dien de meesten uit het oog
verloren hadden, herinnerden zich opeens allen.
Gezelle is dood ! Het was eene treurmare, als de
dood van eenen vorst, onder een verkleefd volk.
Het stedelijk bestuur kondigde het overlijden van
den dichter aan en ettelijke maatschappijen riepen
door plakbrieven hare leden voor de uitvaart bijeen.
De lijkdienst kon in de Sinte-Annakerk geene
plaats hebben : de reusachtig groote Kathedraal
werd aangewezen en bleek nog veel te klein om
al die drommen volk, uit alle standen der samenleving, te bevatten, die den oprecht koninklijken
lijkstoet volgden. De klokken van Brugge's Halletoren
weenden; de gaslantaarns waren met rouw omhangen; allerwege hingen omfloersde vaandels halftop
aan de gevels te treuren, en de kruinen der brug-
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afgestorven dichter eene eere en eene hulde, die
eenen vorst met ontzetting zouden geslagen hebben. Het was Vrijdag en zitting der Bestendige
Deputatie : met den Gouverneur der Provincie aan
het hoofd kwamen de hoogste gezaghebbers van
West-Vlaanderen zich eerbiedig op de markt scharen,
toen het lijk van Vlaanderens nederigsten zanger
voorbijgedragen werd. De dienst in de kerk duurde
lang en treffend was de lijkrede, die kanunnik
Rommel uitsprak en met fijnbedachte zinspelingen
had weten te doorvlechten. Andere toespraken en
ontboezemingen werden op het kerkhof gehoord;
lieden van elke richting stonden daar met verduisterde oogen : Hugo Verriest en Julius de Geyter
konden hunne tranen geen meester, --- maar van
tusschen kruisen en tomben en uitpuilende grafheuvels werd de nakende verrijzing van den ontslapen dichter, in marmer of in brons, door alle
monden voorspeld.

K. DE FLOU.

tu
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LEVENSBERICHT
VAN
THEODORUS JACOBUS IGNATIUS ARNOLD.

Het leven te schetsen van ons medelid Theodorus Jacobus Ignatius Arnold is geen lichte taak
voor iemand, die hem maar gedurende den betrekkelijk korten tijd van een kleine vijftien jaar heeft
gekend. Wat ik over zijn vroeger leven weet, heb
ik grootendeels te danken aan mededeelingen van
de verwanten en de goede vrienden van den overledene (i); nooit heb ik eigenlijk vertrouwelijk met
hem omgegaan : onze verhouding was uit den aard
der zaak veeleer als die van den leerling tot den
meester. Daar staat tegenover, dat mijn werk mij
er al vroeg toe bracht van zijn geschriften uit vroeger

(i) Het is mij een groot genoegen hier opnieuw mijn dank
te betuigen aan de weduwe en den zoon van den overledene,
die Arnold's nagelaten papieren tot mijn beschikking stelden
en nooit moede werden mijn herhaalde vragen om inlichting
te beantwoorden. Ook aan de oudste zuster van ons medelid,
Mejuffrouw C.-C. Arnold (in religie zuster Maria Dionysia) te
Bussum, instituut Marienburg, en aan den heer P. A. M. Boele
van Hensbroek, lid der firma Nijhoff te 's-Gravenhage, heb ik
groote verplichtingen, welke het mij aangenaam is hier nogmaals
.te erkennen.
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en later tijd gebruik te maken en vooral de uitkomsten van zijn jongste werkzaamheid met bewondering te leeren kennen; voeg daarbij dat ik
hem in mijn studententijd en later, na mijn terugkeer in het vaderland, bijna dagelijks heb gesproken,
wat gelijk staat met te erkennen, dat ik bijna
dagelijks van zijn uitgebreide kennis op velerlei
gebied heb mogen profiteeren en zijn nog grooter
hulpvaardigheid heb mogen ondervinden.
Al ben ik dus niet bekwaam, om U den
ontwikkelingsgang van het gemoeds- en geestesleven van Arnold geheel naar eisch te beschrijven,
over den bibliograaf en den bibliothecaris kan ik,
zonder mij aan onbescheidenheid schuldig te maken,.
met eenige bevoegdheid spreken, vooral omdat ik
hem aan het werk heb gezien. En het is mij zelfs
een liefelijke gedachte, dat te mogen doen : het
schijnt mij toe dat ik hem, zoo doende, één enkelen
wederdienst betoon voor de talrijke diensten die hij
mij heeft bewezen.
Arnold werd geboren te Didam in Gelderland,
den 25 $ten Februari 1832. Hij was de eersteling van
een gezin dat mettertijd nogal talrijk zou worden :
drie zusjes en vijf broertjes volgden naderhand nog op
den oudsten zoon, die voor meer dan een onder hen
later een onmisbare steun zou worden. Zijn vader,
Theodorus Gerhardus Petrus Arnold, geboren teNijmegen den 22 sLe Mei 1805, was van Duitsche
afkomst : diens eigen vader was den 22sten Sept. 1775
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geboren te Solingen, kwam later naar Nijmegen
en trouwde daar. De vader van ons medelid was
het tweede kind uit dat huwelijk ; hij trouwde op
zijne beurt te Nijmegen den 22sten Mei 1831 met
Johanna Caecilia Heckerman, geboren te Nijmegen
den 22 Nov. 1804.. Toen hun eersteling geboren
werd, was de vader ontvanger der rijksbelastingen
te Didam, waar de kleine zijne eerste kinderjaren
doorbracht en het gezin met een dochtertje, Catharina Caecilia, en een zoontje verrijkt werd. In
1836 en 1837 stond de vader te Barneveld, maar
werd toen naar Nijkerk verplaatst, waar hij een
reeks van jaren bleef. Daar werden al de andere
kinderen geboren en genoten de ouderen hun
onderricht.
Naar dat onderwijs snakte de kleine Theodoor.
Het spel trok hem al vroeg niet meer aan : terwijl
broertjes en zusjes speelden, zocht hij de eenzaamheid en zat hij « in een hoekje met een boekje »,
of stond hij droomend en zinnend voor zich uit
te staren. Hij miste allen aanleg tot slootje springen en dergelijke spelen, heeft hij zelf later meer
dan eens getuigd.
Zoo heel wonderlijk was dat intusschen niet
hij was zoo, omdat de karaktertrekken, die hij van
zijn ouders geërfd had, hem zoo maakten.
De vader was een zelfstandig ontwikkeld man,
die veel initiatief had om vooruit te komen en
door eigen werkkracht en werklust een betrekkelijk
groote geleerdheid had verworven. Hij was een
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man aesthetisch van aanleg, die zich gaarne op
de hoogte hield van de letterkunde van den dag,
de dichters van zijn tijd las en herlas, er uit
overschreef wat hem bijzonder beviel, en als jongeling voor zijn meisje versjes berijmde die lang
niet onaardig klinken. Tevens groot lief hebber van
schilderijen en teekeningen. Daarbij nauwgezet in
zijn zaken en daardoor als voortreffelijk ambtenaar
bekend staande, zoo zelfs, dat hij te Nijkerk benoemd
werd onder 84 sollicitanten. Zijn betrekking liet hem
nogal veel vrijen tijd over, die hij aan zijn liefhebberijstudie en aan de opvoeding zijner kinderen
besteedde.
Van dien vader heeft Arnold zeker zijn weetgierigheid en zijn aanleg tot studie geërfd. Maar
de eigenaardigste trekken van zijn karakter had
hij toch, geloof ik, van zijne moeder.
Deze was van voorname afkomst en niet on bemiddeld, redenen waarom de familie later tegen haar
huwelijk met T heodoor Arnold sr. gekant waren.
De beide jongelieden beminden elkander reeds van
der jeugd af : hun eerste kennismaking begon
toen ze pas 1 2 jaar oud waren, en de goede
verstandhouding groeide tot zulk een innig gevoel
aan, dat de voogd van het meisje, die op veertienjarigen leeftijd haar ouders had verloren, het
veiliger oordeelde zijn beschermelinge toe te vertrouwen aan de Sceurs de Notre Dame, die, uit
Amiens verbannen zijnde, te Weert in Limburg
een kostschool voor jonge dames van den netten
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stand hielden. Maar de toeleg om de beide jongelieden van elkander te vervreemden, mislukte, zooals
gewoonlijk, geheel : ze bleven elkander trouw, alhoewel Johanna Heckerman tot haar twee en
twintigste jaar te Weert bleef. Zij genoot er een
nogal degelijk onderwijs, maar vooral eene zorgvuldige uiterlijke opvoeding, zooals men dat van een
dergelijke onderwijsinrichting kan verwachten; zij
leerde er natuurlijk ook goed en vlot Fransch spreken,
wat onze Arnold op zijne beurt van haar leerde :
hij is er altijd trotsch op geweest, dat hij reeds van
zijn kinderjaren af wel niet onberispelijk, maar toch
beter dan zulks in Holland gewoonlijk het geval
is en was, met het Fransch kon omgaan.
Die voornamere afkomst zijner moeder kwam
in Arnold's manieren uit : reeds als jongeling was
hij zeer gesteld op een keurig en gunstig voorkomen ;
en van zijn moeder had hij ongetwijfeld ook zijn
gehechtheid aan de burgerlijke vormen, maar zijn
vormlijkheid was die van den man van goeden huize;
zij was niet koud, noch hooghartig, en stootte niet
af, maar trok aan.
Dat het gezin f,' oomsch was, heeft men uit
het bovenstaande reeds begrepen, en wie het
Hollandsch catholicisme kent, weet wat dat zeggen wil, toen niet minder dan thans. Vooral de
moeder was streng geloovig, tot dwepens toe. Vandaar dat zij altijd zeer in zich zelve was gekeerd,
weinig mededeelzaam en zeer zwaartillend, eigenschappen die ook haar oudsten zoon kenmerkten.
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Mededeelzaam was deze alleen op wetenschappelijk terrein, en dan nog moest men eerst zijn
vertrouwen winnen, of met een bepaalde vraag,
tot hem komen : dan gaf hij gaarne ten beste wat
hij wist, en dat was niet weinig; maar over al
wat zijn persoonlijke aangelegenheden betrof, bleef
hij steeds zeer gesloten, zelfs tegenover zijne huisge
nooten. Zijn verdriet -- en hij heeft er veel gehad
in zijn leven -- verkropte hij en leed hij in stilte ;
hij heeft te meer geleden, daar kleine verdrietelijkheden zooals er zoo talloos vele in een menschenleven voorkomen, bij hem heel licht grootere
afmetingen kregen dan noodig was, en ook dat
was een karaktertrek die Arnold van zijn moeder
geërfd had. Zoo kalm als de vader was, zoo driftig
was de moeder, en zoo ook haar oudste zoon.
Als alle gevoelsmenschen was hij zeer prikkelbaar,
licht geraakt en gauw gebelgd ; zeer gevoelig voor een
vriendelijk of een hard woord ; weinig geneigd om
een voorkomend geschil effen te praten, er liever
over zwijgend; met sterke sympathien en antipathien behept; woest opstuivend als hij meende dat
er onrecht geschiedde, onverschillig vanwaar dat
al of niet vermeende onrecht kwam, wat he m.
meer dan eens duur is te staan gekomen.
Voor die ouders, wier eigenschappen men in.
zoo sterke mate in zijn karakter terugvindt, koesterde
Arnold zijn leven lang een grenzelooze liefde, die
zich in zijn kinder- en jongelingsjaren uitte in
dankbare verjaringswenschen en opstelletjes die hij
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hun opdroeg, op zijn mannenleeftijd in , teedere
bezorgdheid voor hun welzijn. Zijn vader stierf in
1884; zijn moeder mocht hij nog acht jaar daarna
behouden, en gedurende dat tijdsverloop deed hij
meer dan zestig maal de reis naar Oosterhout (in
Noord-Brabant) om haar te bezoeken. Toen ze in
haar laatste jaren zeer hulpbehoevend werd, wist
Arnold zelfs gedaan le krijgen, dat het telegraafkantoor ook in besloten tijd voor berichten aan
hem zou open staan.
Ook zijne broeders en zusters had Arnold
hartelijk lief. Veel liever dan met hen buiten te
spelen, vertoonde hij voor hen Chineesche schimmen,
of vertelde hij hun de geschiedenis van Robinson
Crusoe of van Jan van Schaffelaar, van Cooks reizen
rondom de wereld of van Thomas Morus, met den
ernst van iemand op meer gevorderden leeftijd. Die
liefde voor zijn broeders en zusters is bij Arnold
nooit verflauwd, en tot zijn laatsten levensdag
heeft hij, ofschoon hij toch ook maar een bescheiden inkomen had, zich jaren lang belangrijke
geldelijke offers getroost om het leven van een
broeder en een zuster, die beiden ziekelijk zijn,
te veraangenamen. Maar vooral met zijn oudste
zuster was hij als kind en jongeling zeer intiem.
Voor haar schreef hij muziek over; hij bond hare
school- en muziekboeken in, en toen hij het ouderlijke huis verlaten had, lot wanneer zij het ook
deed om hare roeping te volgen, schreef Arnold
haar de hartelijkste brieven die men zich denken kan.
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Zijn eerste onderwijs genoot Arnold van vader
en moeder. Daarna doorliep hij de openbare lagere
school te Nijkerk, en later nog een bijzondere school
voor meergevorderd onderwijs, waar ook Fransch,
Duitsch en Engelsch onderwezen werd. Hij leerde
zeer vlug en vlijtig, en muntte uit in het zeekenen en
schilderen : van zijne vaardigheid is nog menig
proefje overgebleven, dat zelfs een man van het
vak eer zou aandoen.
In die jaren deed Arnold af en toe eens dienst
in de kerk als koorknaap. Zoo kwam hij aan zijn
eerste onderricht in het Latijn, waarin hij zich alleen
verder bekwaamde. Dit is ook de eerste aanleiding
geweest tot zijne grondige kennis der kerkelijke
gebruiken en gereedschappen, die uit zijne geschriften telkens blijkt en hem uitnemend te stade kwam
vooral in een land als Holland, waar vaak door
geleerde mannen, die protestant zijn, op dat gebied
zonderlinge vergissingen en fouten begaan worden.
Ofschoon niet geheel onbemiddeld, zoo waren
de ouders toch niet rijk genoeg om hun oudsten zoon
te laten studeeren, hoe gaarne ze 't ook hadden
gedaan. Onze Arnold zou dus een ambacht leeren.
« Curieus » als hij wa had hij zijn horloge eens
aan een onderzoek onderworpen : hij bestudeerde
haarfijn hoe alles in elkaar zat, en dat gaf hem den
lust bij een horlogemaker geplaatst te worden, wat
waarlijk gelukte. Eenig,e n tijd was hij te Nijkerk in
dat vak werkzaam, waarna hij op een grooteren winkel
te Arnhem k wam. Maar weldra bleek, dat zijne oogera
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voor dat fijne werk niet sterk genoeg waren -- hij was
pas 15 jaar toen hij reeds moest gaan brillen — , en
waarschijnlijk kwam daar nog bij, dat zijn weetgierige
geest in 't horlogemakersvak niet was te voldoen.
Arnold kwam dus weer naar huis. Zijn vader had
hem gaarne bij zich op 't kantoor gehad, maar dat
viel niet bijster in den smaak van den zoon, —
gelukkig voor de wetenschap. Een zijner andere
liefhebberijtjes zou over zijn verder leven beslissen.
Tot de vrienden zijns vaders te Nijkerk behoorde
ook J. K. Wansink, boekdrukker en binder. Uit
zuivere liefhebberij begon de jonge Arnold op den
winkel van Wansink reeds op zijn 12 de jaar te leeren
zetten en binden. De gedichtjes, welke hij bij gelegenheid der verjaardagen van vader of moeder vervaardigde en uit naam van broertjes en zusjes
voordroeg, werden dan ook door Arnold eigenhandig gezet en gedrukt, zoolang hij thuis was. Het
oudste dezer « drukwerkjes » is een Verjaringsgroet voor zijne geliefde moeder, dd. 22 Nov. 1845.
In 1846 zette en drukte hij zelfs een verzameling
anecdoten, uit verschillende schrijvers bijeengelezen,
met den titel : Anecdoten en vertellingen, verTameld door T. J. I. A. Nijkerk, .7 . K. Wansink. 1846.
Het aardige boekje, met nonpareil romein gedrukt,
41 mm. breed bij 93 hoog, bestaat uit 54 genummerde bladzijden met een titelblad. Nog één exemplaar van dit microscopisch boekje is overgebleven
het werd door zijn « maker » aan de universiteitsbibliotheek alhier geschonken.
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Welke liefhebberij Arnold in het vak had, en
wat de oorsprong was van die liefhebberij, moge
ook hieruit blijken, dat hij omstreeks hetzelfde
tijdstip een gedrukt briefje aan zijn vader zond,
waarin hij berichtte dat al zijn boeken thans ingebonden waren en verzocht om er nu weer andere te
krijgen : hij noemt met name een exemplaar van
Florian, « waarnaar hij zoo groot verlangen had. »
Klaarblijkelijk was het minder het ambacht zelf, dan
het product van het ambacht dat hem bekoorde.
Naar mij door zijne oudste zuster verzekerd
wordt, werkte Arnold zoo keurig en was hij in alles
zóó accuraat, dat hij dra een der beste zetters werd.
Als men de voortbrengselen zijner kunde thans nog
beschouwt, moet men erkennen dat die lofspraak
geen grootspraak kan wezen.
Déze liefhebberij was het, die over zijn verder
leven zou beslissen.
Het liep tegen het einde van het gedenkwaardig
jaar 1848. Arnold was dus ruim i6 jaar oud, en zeer
tegen zijn zin nog steeds tot last zijner ouders. Daar
trok een advertentie in de courant, waarbij een
bekwame letterzetter werd gevraagd op de drukkerij
van I. A. Nijhoff te Arnhem, zijn aandacht. Hij
wilde zelfstandig worden. Met goedvinden zijner
ouders, maar tot groote spijt van zijn vriend
Wansink, die hem ook wel had willen houden,
reflecteerde hij op de bedoel/e advertentie, met het
gevolg dat hij met 1 Januari 1849 als « jongmaatje »
aanvaard werd.
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Dit is het bescheiden begin geweest van Arnold's
loopbaan, een begin waarover hij zich nooit heeft
geschaamd, waar hij integendeel trots op was, en
terecht, want meer dan eens is zijn practische
kennis van 't drukkersvak hem bij zijn latere studie
en der wetenschap zelve ten goede gekomen.
Trouwens op de drukkerij zou Arnold niet
heel lang blijven. Door toevallige omstandigheden
werd hij door zijn patroon aangewezen om in diens
auctie-zaak te helpen bij de veiling C. P. E. Robidé
van der Aa (1851). Toen onderscheidde hij zich zóó,
dat de oude beer Nijhoff zijn jongmaatje uit de zetterij
riep en hij zijn auctie-afdeeling te werk stelde.
Dat was, zooals men licht begrijpen kan, een
groote gebeurtenis in het leven van den jongen man.
Den geheelen dag mocht hij nu met boeken omgaan,
en dan nog wel met oude boeken : zijn lust en zijn
leven! Ofschoon Arnold den ouden heer Nijhoff nog
in datzelfde jaar 1851 verlaten heeft, toch moet hij
daar geworden zijn, naar ik mij voorstel, wat hij
heel zijn leven zou blijken te zijn : een hibliophiel in
den verhevensten zin van liet woord, een vereerder
van het boek niet om zijn uiterlijke mooiheid, maar
om zijn innerlijke waarde, van het boek als drager
van wetenschap, een veel te groot vereerder om ooit
een goed koopman te kunnen worden. Het is bekend,
dat I. A. Nijhoff geen gewoon boekhandelaar was :
hij was ook archivaris van Gelderland, uitgever en
commentator der Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, redacteur van de Bijdra-

— i6o -gen tot de Vaderlandsche Geschiedenis, doctor in de

rechten honoris causa, lid der Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. Terecht
heeft Boele van Hensbroek opgemerkt, dat men
deze titels dikwijls vereenigd ziet, « maar dat
zij verkregen waren door een eerzaam boekhandelaar in eene provinciestad, bewijst duidelijk
dat de oude Nijhoff een man was van bijzondere beteekenis ». (i) Voor dien man « was het
leven de wetenschap, de handel een middel om te
leven » (2), en onder diens leiding kwam nu Arnold,
met dezelfde gevoelens bezield! Hoe moet het voorbeeld van zijn patroon die gevoelens nog aangewakkerd hebben ! Hij verkeerde daar in een omgeving
waar voor alles de wetenschap werd gediend :
vader en zoon zag hij dagelijks eendrachtig samenwerken op haar gebied : alles wat hij hoorde en zag
moest zijn zucht naar weten en zijn lust in 't studeeren nog doen aangroeien. Woorden wekken, voorbeelden trekken : het ontbrak hem daar aan het een
noch het ander.
In die omgeving bleef Arnold ongeveer tot het
einde van 185 1. De jongste zoon van zijn chef, Martinus
Nijhoff, die bij Frederik Muller te Amsterdam was,
vertrok in September van dat jaar naar Parijs, en op
aanbeveling van Isaak Nijhoff kreeg Arnold de bij

(I) P. A. M. BOELE VAN HENSBROEK, Levensbericht van
Martinus Nijhoff <Leiden 1895), blz. 4.
(2) BOELE VAN HENSBROEK, t. a. p., blz., 6.
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Muller opengevallen plaats, nadat hij eerst nog heel
kort bij Eekhoff te Leeuwarden was geweest (I).
Zoo er een school was, waar men boekhandelaar
kon leeren worden, dan was het daar. Muller was
een bibliograaf zooals weinigen : de wetenschappelijke waarde van een boek wist niemand beter te
waardeeren dan hij, en het was zijn streven, zooals
later dat van Martinus Nijhoff, « de belangen zijner
zaak met die der wetenschap te vereenigen » (2), « de
ontwikkelde tusschenpersoon te zijn tusschen de
auteurs, ook van vroeger eeuwen, en de geleerden ; de schakel te zijn in den keten tusschen het
weten van voorheen en dat van de toekomst n (3);
maar met dit al was en bleef hij toch boekhandelaar, boekverkooper.
Arnold werd daar volleerd in de wetenschappelijke zijde van liet vak : van zijn chef leerde hij de
nauwkeurige titelbeschrijving en strenge systematische indeeling, zoo noodig bij het opstellen van

(1) Eekhoff was een nogal zonderling man. Arnold heeft
later verteld wat er hem daar te Leeuwarden gebeurde. Eekhoff,
die even kwam kijken naar Arnold's werk, zegt, op een letter
wijzende, op spottenden toon : « Wat is dat? » -- « Dat is een t, »
antwoordt Arnold. « Zoo? wel, zet er dan onder, dat het een t is. »
En Arnold, altijd slagvaardig als hij was, nam zijn pen en schreef
er onder, terwijl hij Eekhoff's woorden herhaalde : « Dat is een t. »
En ik heb de eer 15 te groeten, » voegde hij er aan toe, en ging.
Dit heeft niet verhinderd dat later hun verhouding zeer vriendschappelijk was.
(2) M(ARTINUS) N(IJHOFF), Levenschefs van Frederik Muller,
blz. t t en passim.
(3) BOLLE VAN HENSBROEK, t. a. p. blz. 7.
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catalogussen ; daar maakte hij zich die kennis van
zeldzame of in eenig ander opzicht belangrijke boeken eigen, die zich moest uiten in korte aanteekeningen bij een of anderen titel te voegen, waarin
met enkele woorden de waarde van het beschreven boek treffend juist wordt aangegeven; daar legde
hij den grondslag voor die bewonderenswaardige
kennis van boeken van allerlei slag en op allerlei
gebied, die allen, die hem van nabij gekend hebben,
steeds heeft verbaasd, maar boekhandelaar, boekverkooper werd hij er niet. Onder zijn papieren vond
ik een drietal voorlezingen, door Arnold in 1852, dus
toen hij twintig jaar oud was, gehouden in een maatschappij, « Taal- en Dichtkunst » tot zinspreuk voerende, waarvan hij te Amsterdam lid was. In de
eerste handelde hij over de poezië en haren oorsprong in 't algemeen ; in de twee andere over den
oorsprong en de ontwikkeling der Nederlandsche
dichtkunst tot in de i7de eeuw. Deze voorlezingen zijn
van het hoogste belang voor de kennis van Arnold's
ontwikkeling : er blijkt een meer dan alledaagsche
ken nis van algemeene en Nederlandsche letterkunde
en geschiedenis uit, die den jeugdigen spreker, die
toch weinig meer dan lager onderwijs had genoten en
ze zich door eigen studie had eigen gemaakt, alle eer
aandeed ; maar van iemand die boekhandelaar wilde
worden, zou men allicht een ander onderwerp verwachten, waa rbij der bespiegeling wat minder ruimte
overgelaten wordt. En luister hoe Arnold zijn tweede
lezing begon : « Zooals bij alle volkeren ligt ook het
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begin der Nederlandsche Letterkunde met eenen
digten sluijer overtogen, en hoogst moeijelijk is het
voor het ongeoefende oog om door de nevelen te
dringen die haar omringen. Desniettegenstaande is
het niet onmogelijk om een gedeelte van dien sluijer
-op te ligten, en om, voorgelicht door den fakkel der
kritiek, eenen blik te werpen in de bron waaruit
onze taal en letterkunde is ontsproten. En is een zoodanig onderzoek, gevolgd door eene beoefening van
den gevonden schat, schoon en edel voor Tederen
mensch, het is het te weer voor hem die een werktuig
is voor de verbreiding van nuttige kundigheden, en
tot veredeling en beschaving van het menschelijk
hart, voor den Boekhandelaar. Het is waar, de voornaamste reden waarom men Boekverkooper is, is in
het algemeen stoffelijk belang, maar dit stoffelijk
belang verkrijgt een aangename tint, wanneer zich
kennis, smaak en liefde voor de wetenschap daaraan
paren, terwijl het tevens onwedersprekelijk is, dat ook
het stoffelijk belang daardoor bevorderd wordt. Wie
onzer gevoelt zich, dit beseffende niet aangetrokken
om het zijne toe te brengen tot het bevorderen, ik wil
nog niet zeggen tot het bereiken van dit doel, en wie
gevoelt geen lust om een steentje aan te brengen, het
moge dan grooter of kleiner zijn tot een modélgebouw, dat misschien later tot een grondslag kan
dienen voor een hechter en op vastere grondslagen
berustend? » Het is wel wat onbeholpen uitgedrukt,
maar iedereen voelt dat hetgeen den boekbandelaársleerling, die zoo sprak, in het vak zijner keuze aan-
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trok, veel minder was het boek als handelsartikel
dan wel als drager en aanbrenger van wetenschap.
Arnold was zich daar waarschijnlijk toen nog niet
van bewust; maar wie die uitingen nauwkeurig overweegt, begrijpt wel dat iemand die zooveel enthousiasme aan den dag legde om aan den opbouw der
wetenschap mede te werken, groot gevaar liep nooit
een boekhandelaar te worden. Dit enthousiasme
werd er mettertijd niet minder op, en dit is de
grondoorzaak geweest van Arnold's teleurstellingen
op stoffelijk gebied, toen hij later een eigen zaak
oprichtte.
Muller zag zeer goed in, dat het veel waard
zou zijn in België een confrater te hebben, die
tevens een vriend was, en zoo vestigde zich Arnold,
gesteund door Muller, die hem van een eerste
uitgelezen magazijn boeken voorzag, als antiquaar en uitgever in 185o te Brussel (rue de l'hopital i2). Hij gaf catalogussen van zijn magazijn en van
zijn veilingen uit, die als modellen in hun soort kunnen geroemd worden, waarin nauwkeurige titelbeschrijving gepaard ging met een voortreffelijke wetenschappelijke indeeling, en de waarde der boeken
werd uiteengezet in aanteekeningen over de schrijvers
en hunne werken, waaruit Arnold's uitgebreide kennis op letter- en geschiedkundig gebied op het voordeeligste uitkwam. Vooral zijn magazijncatalogussen,
(bulletijns die oorspronkelijk om de maand, later met
grooter tusschenpoozen verschenen) waren in dit
opzicht merkwaardig, en zijn ook thans nog van
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groot nut voor wie de belangrijke en zeldzame boeken van zijn vak wil leeren kennen.
Het was natuurlijk Arnold's streven, op het
voorbeeld van zijn leermeester, als boekhandelaar
de wetenschap van dienst te zijn. Daardoor kwam
hij op het denkbeeld catalogussen uit te geven
van in zijn magazijn verkrijgbare overdrukjes uit
wetenschappelijke tijdschriften en verzamelwerken,
een onderneming waaraan hij veel genoegen beleefde. Doch vooral als uitgever trachtte hij zich
in die richting te onderscheiden. Hij ondernam
de uitgave van verschillende zeer belangrijke wetenschappelijke werken. Heel veel heeft hij in dat
opzicht niet gepresteerd, maar wat hij gaf, was
keurig. Zoo heeft hij het aangedurfd, toen hij eens
een exemplaar vond van Erasmus' Silva Carminu;n
uit het jaar 1513, waarvan er tot dan toe slechts twee
bekend waren, er een photo-litographische reproductie, met een inleiding van zijn vriend Charles
Ruelens, van uit te geven, wat in 1864 heel wat
meer te beteekenen had dan thans.
Het duurde dan ook niet lang, of Arnold had
zich geheel België door een welverdiende faam als
groot boekenkenner verworven, maar desniettegenstaande, hoe hij zich ook inspande, bleef het financieel succes uit. Wel is waar, was het destijds juist
niet zeer gemakkelijk te Brussel goede zaken te
doen. De concurrentie was groot : Heussner,V.Trigt,
Mucquardt, weldra Olivier en Bluff waren geduchte
mededingers. Maar daar stond tegenover dat Brus-
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sel toen een groote internationale boekenmarkt
was, veel meer dan tegenwoordig, en de liefhebberij om fraaie bibliotheken te bezitten veel
algemeener. Maar Arnold kon van de zeldzame
of anders belangrijke werken, die hij in magazijn
had, niet scheiden. Er wordt verteld dat er eens
iemand in zijn winkel kwam en een boek wenschte
te koopen, dat in zijn pas verschenen magazijncatalogus tegen een hoog bedrag verkrijgbaar was
gesteld. Op het beslissend oogenblik, toen Arnold
den kooper het verlangde boek zou ter hand stellen,
bezon hij zich en verklaarde dat hij het niet
wenschte van de hand te doen. De koopgrage
bezoeker mocht al een hooger bedrag bieden dan
in den catalogus was aangegeven, het hielp niet.
Dit feit teekent den man Handelsgeest was
hem blijkbaar van buis uit t'eenenmale vreemd. Zijn
vader, had hem wel liefde voor boeken weten in te
boezemen, maar 't was liefde zoo niet om ze te bezitten, dan toch om ze ten bate der wetenschap te gebruiken, en zijn eerste patroon was te veel geleerde
en te weinig handelsman geweest, dan dat Arnold
bij hem ook maar eenigszins koopman had kunnen
worden. Zijn verblijf bij Muller, den handelaar bij
uitnemendheid, had hem veeleer in zijn zwak versterkt : hij had daar aldoor gedaan wat hij zoo
gaarne deed, niet bloot boekentitels afschrijven en
in een of andere orde laten drukken, hoe dan ook;
hij had er te veel in gestudeerd. Het gevoel van
handelaars van den echten stempel zooals Muller
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en M. Nijhoff b. v., die in een mooie bibliotheek
alles en alles weten te apprecieeren, maar wier
hart toch popelt om ze te mogen veilen (1), dat gevoel
was aan Arnold onbekend.
Geen wonder dus, dat hij in zijn onderneming
niet slaagde. Daarbij kwam dat grievend huiselijk
leed hem ter neer drukte. Den 22 Sten Mei 1862 was
Arnold getrouwd -met Mej. Grietje Kooij uit Monnikendam ; maar weldra, na de geboorte van een
zoontje (Maart 1 863) vdPerdl de jonge moeder lijdend,
om niet meer te herstellen : den 26 Juli 1865
overleed zij na een lange smartelijke ziekte.
Arnold hield het nog een paar jaar vol, maar
was ten slotte verplicht in 't begin van 1868 te
liquideeren.

Een periode vol smartelijke herinneringen was
daarmede afgesloten. Hij keerde naar Holland terug.
Gedreven door zijne genegenheid voor de familie
van zijn eersten patroon, gaf hij de voorkeur aan
een betrekking bij diens oudsten zoon, M. Nijhoff
te 's-Gravenhage, boven een dergelijke bij Frederik
Muller, zijn ouden leermeester. Hij zou voor Nijho ff,
wiens zaak toen reeds in vollen bloei was en zich
nog gestadig langs alle kanten uitbreidde, de magazijncatalogussen redigeeren. Wat Arnold voor

(I) Verg. BOELE VAN HENSBROEK, t. a. p.

blz.;.
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Martinus Nijhoff geweest is, heeft een der leden
der tegenwoordige firma Nijhoff met ridderlijke
openhartigheid zelf getuigd. a Van dien tijd », zegt
de heer Boele van Hensbroek, « dateeren ... die
uitstekend bewerkte systematische vakcatalogussen,
die menigmaal dienst konden doen als bibliographie
van eenigen tak van wetenschap Vooral de groote
catalogus van Nederlandsche geschiedenis : Bibliotheca historico-neerlandica was in dat opzicht
merkwaardig » (I).
Maar Arnold bewerkte niet alleen magazijncatalogussen. Om zijn inkomsten te vermeerderen
stelde hij ook Nijhoff's auctiecatalogussen samen, en
dit met niet minder goed gevolg. Een der belangrijkste aucties die Nijhoff in dat tijdperk hield, is die
van de bibliotheek van J. P. Delprat, den schrijver
van het bekende boek over de broederschap van 't
gemeece leven. Deze veiling was voor Nijhoff een
groot succes : Delprat's boeken en handschriften
werden tegen hooge prijzen over de geheele wereld
verspreid, en de eer van dit succes kwam voor een
niet gering deel toe aan Arnold, die den auctiecatalogus uitstekend had geredigeerd (2).
Men make zich van de verdienste aan dergelijk
werk verbonden vooral geen gering denkbeeld. Daar
is meer aan vast dan titels nauwkeurig af te schrijven

ii) BOELE VAN HENSBROEK, t. a. p. blz. 27.
(2) Verg. BOELE VAN HENSBROEK, t. a. p. biz. 27.
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en naar den eisch te rangschikken. Men moet een
boek ook op zijn waarde doen schatten en er de
aandacht op weten te vestigen. En ook dat kon
Arnold. Onder de massa der bibliotheek van Delprat
bevond zich o. a. een handschriftje dat er erg
onooglijk uitzag. Een ander zou er zich allicht met
een oppervlakkige beschrijving van afgemaakt hebben, maar dat zou Arnold nooit over zijn hart
hebben kunnen krijgen. Hij bestudeerde het handschriftje gedurende eenige dagen, en kwam zóó tot
de verrassende ontdekking dat hij een eigenhandig
geschrift van den bekenden Franschen protestant
Jean Morin in handen had (1). Zoo bleek het onooglijke boekje, dank zij Arnold's speurzin, een onschatbaar document te wezen : het werd dan ook voor
honderden guldens verkocht en wordt sedert als
een kostbare schat in de Waalsche bibliotheek te
Leiden bewaard.

Waarschijnlijk mogen wij het blinde lot dankbaar zijn, dat Arnold van achter de toonbank heeft
verdreven, want eerst toen hij bij Nijhoff, eigenlijk
toch maar in een ondergeschikte betrekking, gekomen

) Naar een vriendelijke n.ededeeling van den Heer BOELE
VAN HENSBROEK. - Zie de beschrijving van dit handschrift in den
Ceralogue de la Bibliotheque de feu M. G .-H.-M. DELPRAT (La

Haye, M. Nijhoff, 3o. Janv. 1872 et jours suivants), onder n r 1176,
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was, begon hij zich als wetenschappelijk man te
doen gelden. Hij wist er zijn patroon toe over te
halen, een tijdschrift op te richten uitsluitend aan
de wetenschap der bibliographie gewijd, nl. de
bekende Bibliographische Adversaria, waarvan het
eerste nummer den 1 Februari 1873 verscheen (t).
In eene korte inleiding werd gewezen op den
verblijdenden bloei der bibliographische wetenschap,
zoodat de verwachting gegrond scheen « dat het
velen niet onwelkom (zou) zijn een orgaan te bezitten
waarin zij hunne ondervinding (konden) mededeelen,
opmerkingen (konden) maken, vragen (konden) doen
over boeken en handschriften », en dat dit orgaan,
«door de inzending van grootere of kleinere bijdragen
uit den rijken voorraad van hunne kennis en boekenschat », op zijn beurt de ontwikkeling der bibliographie zou bevorderen.
De inleiding is geteekend door Martinus Nijhoff,
maar we mogen aannemen, me dunkt, dat de uitgever daarin de beweegredenen zal hebben herhaald
welke Arnold bij hem had doen gelden om hem
tot de onderneming te doen besluiten.
Zoolang Arnold bij Nijhoff was, heeft hij aan
de Bibliographische Adversaria vlijtig medegewerkt. Zijne bijdragen kenmerken den man.
Slechts zeer weinige zijn van zuiver bibliographischen aard, t. w. de doorwrochte beschrijving der

(I) Verg. BOELE VAN HENSBROEK, t. a. p. blz. 40.
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uitgaven van Wagenaar's Vaderlandsche Historie,
van de Vervolgen en aanmerkingen, naleringen,
verkortingen en tegenschriften, verschenen in 1876
en 1877; en zijne Nederlandsche ShakespeareBibliographie (1879), welke thans, na meer dan
20 ;aar, nog niets van hare waarde verloren heeft.
Inzonderheid merkwaardig in dit verband is
zijn beschrijving van een compleet exemplaar van
Cr. Passaeus' Hortus floridus, welkdanig exemplaar
nooit voorkomt, maar door Arnold kon samengesteld worden dank zij een vergelijking van zeer
vele exemplaren. Dit artikel dankt namelijk zijn
ontstaan aan Arnold's liefde voor bloemen en
planten, hem reeds in zijn kinderjaren door zijn
vader ingeprent. Deze had zijn jongen een gedeelte
van den tuin afgestaan, dat hij naar hartelust
mocht bebouwen, en die liefde is hem altijd bij
gebleven. Hoe klein behuisd ook, toch hield hij
in zijn stille woning te 's-Gravenhage eene geheele
kamer uitsluitend bestemd tot het kweeken van
bloemen, en het is zeer zeker geen toeval, dat zijn
zoon bloemist is geworden en dat hij later een
doorwrochte bibliographic van de werken van
Dodoens en De l'Obel gemaakt heeft.
Behalve de drie genoemde opstellen, overschrijden <<i de andere die hij in de Bibliographische
Adversaria liet verschijnen verre de grenzen der
eigenlijke bibliographic. Zie b.v. reeds in de eerste
aflevering, het stukje: Een autografen verTamelaar
der 17'1 `' eewv, DAVID FLUD VAN GIFFEN, waarin
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hij den oorsprong van diens verzameling ontsluierde,
waaraan hij in de volgende afleveringen een uitgave
van zeven en twintig eigenhandige brieven van
Flud van Giffen toevoegde.
Doch vooral in de volgende artikelen toonde
Arnold hoe naar zijne meening de bibliograaf zijn
taak dient op te vatten.
In zijn artikel Het a Groote Liederboeck » van
L(enaert) G(lock), deelde hij, naast een nauwkeurige
bibliographische beschrijving, een verrassende ontdekking mede : « Bij het doorbladeren van dit bundeltje », zoo schrijft hij », trok het mijne aandacht dat
daarin eenige woorden, die op zich zelf geene bijzondere waarde schenen te hebben, in kapitale
letters zijn gedrukt, en eene nadere beschouwing
deed mij bemerken dat door het bijeenvoegen
dezer woorden geheele volzinnen werden gevormd.
Aangemoedigd door deze ontdekking, begon ik
alle liederen in dezen bundel voorkomende, op
dezelfde wijze te onderzoeken, en het gevolg van
dit onderzoek was, dat ik bemerkte, dat in nagenoeg
alle liederen den naam besloten lag van den persoon
of der personen waaraan deze liederen oorspronkelijk tot opwekking of ter vermaning, waarschijnlijk
in Hs., waren gezonden. »
Zoo ontdekte Arnold onder de 435 liederen,
die de meest complete uitgave van 1625 bevat,
398 namen van personen of gemeenten waaraan
deze liederen oorspronkelijk zijn gericht geweest.
Het geheel was een belangrijke bijdrage tot de
geschiedenis der doopsgezinde gemeente.
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Een volgend artikel betreft ook een liedboek,
nl. de Liedekens ende Refereynen ghemaeckt by
Haerler Soetendal, een allerzeldzaamst boekje,
van welks 13 de druk alleen een paar exemplaren zijn
overgebleven. Aan een nauwkeurige beschrijving
voegde Arnold eenige mededeelingen toe over den
van elders geheel onbekenden dichter, voor zoover
die uit zijn liederen waren op te diepen.
Het merkwaardigste onder deze kleine bijdragen
is echter dat over « Een vergeten boek van Caspar
Coolhaes, » in 188i verschenen. Weer krijgen we
eene biblio raphische beschrijving waaraan niets
te verbeteren valt, maar die is haast bijzaak. De
hoofdzaak is, dat met die beschrijving een belangrijke bijdrage tot de veelbewogen levensgeschiedenis
van den voorlooper van Arminius verbonden wordt.
Arnold toont aan; aan de hand van Coolhaes'
eigen mededeelingen, dat men ten onrechte gemeend
heeft dat deze, nadat hij uit zijn predikambt was
ontzet, een stokerij van likeuren of sterke dranken had opgericht (welke meening meer dan eens
tot een minder gunstige beoordeeling van zijn karakter had geleid), maar wel een fabriek van geneeskrachtige oliën en water; n.
Doch niet alleen in de Bibliographische Adversaria gaf Arnold de vruchten zijner studiën ten
beste. Ook in het tijdschrift van Alberdingk Thijm
en in het Nieuwsblad voor den Boekhandel publiceerde hij een en ander.
In 1876 plaatste hij in de Dietsche Warande een
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stuk over het Salve Regina van Jan van Hulst,
voorkomende in de bekende Oud-Vlaarnsche Liederen en Gedichten uitgegeven door Carton.
Hij toonde aan, dat in dien bundel ettelijke
naamliederen voorkomen, en vestigde er de aandacht
op, dat in de aanvangletters der regels van het
gedicht getiteld Salve Regina, de geheele aldus
geheeten antiphoon te vinden is, zooals trouwens
in de laatste strophe uitdrukkelijk wordt gezegd.
Terecht noemde Arnold het onbegrijpelijk, dat deze
bijzonderheid den uitgever van den bundel ontsnapt was. Dit heeft nl. zijn belang. Op vele
plaatsen is het gedicht, zooals het gedrukt is, onduidelijk en zelfs onverstaanbaar; leest men de antiphoon in de beginletters van het gedicht van Jan
van Hulst, dan bemerkt men eenige zonderlinge
verschillen met den tekst van die antiphoon, die een
fout in het gedicht of in de uitgave doen vermoeden;
met andere woorden, de vergelijking van den eigenlijken tekst der antiphoon met dien in de aanvangregels van het gedicht is voor den uitgever een
belangrijk critisch hulpmiddel.
Dit was dan ook niet ontgaan aan Arnold,
die verschillende der verkeerde lezingen terecht
bracht. Maar hij was geen taalkundige, en kende
zich zelven te goed om zich noodeloos op glad
ijs te wagen. Hij deed dan ook geen poging
om de hopeloos slechte uitgave van Carton op de
overblijvende punten te verbeteren ; maar zijn artikel
was toch belangrijk genoeg om hem een uitvoerig
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en waardeerend schrijven van M. De Vries te bezorgen, dat voor onze taalstudie en hare geschiedenis nog altijd van gewicht is (1).
In den jaargang 1 878 van 't zelfde tijdschrift verscheen van Arnold's hand een Bibliographie van den
Biënkor f en het Tableau des diijerens de la Religion,

de vertalingen en Fischart's bewerking inbegrepen.
In het Nieuwsblad voor den Boekhandel debuteerde Arnold in 1875 met een artikel, waarin hij
tegenover zijn ouden leermeester Muller de meening
dat op titels van boeken geen leesteekens behooren te
staan, verdedigde, en dat met succes, dank zij zijn
ondervinding uit de jaren toen hij letterzetter was.
In 1878 gaf hij in datzelfde blad een voor de
geschiedenis der betrekkingen tusschen Rusland en
Holland in den tijd van Tsaar Peter hoogst belangrijk artikel, ni. een beschrijving van een compleet
exemplaar en de geschiedenis van de bekende bijbeluitgave die men gewoon is den « bijbel van Czaar
Peter u te noemen.
In denzelfden jaargang van het Nieuwsblad komen ook een drietal beoordeelingen voor van bibliographische werken, waarvan vooral de twee laatste
zeer belangrijk zijn voor de kennis en de waardeering
van Arnold's bekwaamheid als praktisch bibliograaf.
De twee bedoelde werken zijn het Alphabetisch overTigt der tooneelstukken in de bibliotheek van JOH.

i) Daarom wordt het hier medegedeeld als bijlage II.
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HILMAN

(Amst. 1878) en B. VAN

DER MEUI,EN'S

A lphaWetenschappelijk Register op
betische naamlijst van boeken, plaat- en kaartwerken, die gedurende de jaren 185o tot en met 1875 in
Nederland uitgegeven of herdrukt rijn (Amst. 1878).
BRINKMAN ' S

Die beoordeelingen zijn even grondig als zaakrijk,
maar streng. Evenals alle menschen, die gewend zijn
zelf met groote zorg en nauwkeurigheid te werk te
gaan, had Arnold een hekel aan oppervlakkigheid en
zorgeloosheid, en sprak hij daarover onverholen zijn
meening uit. De beoordeeling van Van der Meulen's
register gaf dan ook aanleiding tot een korte polemiek, waarin Arnold's slagvaardigheid weer aan het
licht kwam.
Al deze stukjes onderscheiden zich door een
nauwkeurigheid, scherpzinnigheid en opmerkingsgave, die iedereen treffen die er kennis van neemt.
Maar ook nog door iets anders : door uitgebreide
geleerdheid en belezenheid. Daarenboven hebben zij
een andere verdienste : dat is niet wat men gewoonlijk
noemt zuivere, doch die maar al te dikwijls blijkt
te zijn : eenzijdige bibliographic. Arnold was het
tegendeel van een man, die in een boek alleen het
uiterlijke zag. Het was hem een genot, een fraai
exemplaar te aanschouwen of een zeldzaam boek in
handen te krijgen en bekend te maken, maar zijn
genot was eerst volmaakt, als in of door dat boek
iets aan het licht kwam dat voor de wetenschap van
wezenlijk belang was. Zijn eisch luidde : de bibliograaf zal niet enkel boekbeschrijver zijn, maar het
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boek beschouwen in verband met de wetenschap van
vroeger en later tijd. Een zware eisch voorwaar,
waartoe in de eerste plaats noodig is, dat de
bibliograaf zich geregeld op de hoogte boude van de
uitkomsten der wetenschap. Dat deed Arnold, en
zoo komt het dat hij altijd wat vond, want hij was
een esprit curieux bij uitnemendheid, maar in den
goeden zin van het woord; een geboren snuffelaar,
toegerust met al het geduld en den fijnen speurzin,
daartoe noodig. Men herinnere zich hetgeen boven
werd medegedeeld over zijn vondst van het handschrift van jean Morin. Zulke dingen zijn hem te
dikwiils overkomen, dan dat ze alle hier zouden
kunnen vermeld worden. Toch wil ik daarvan nog
een voorbeeld mededeelen, het belangrijkste uit den
hoop. Het betreft den bekenden Allaert Beilinc, door
Helmers, Bilderdijk en Tollens bezongen, tot omstreeks 1870 in alle H ollandsche geschiedkundige handboeken verheerlijkt. Niemand minder
dan Fruin had getracht de n welbekende legende ...
door scherp nagaan der bronnen tot hare ware
historische kern ... terug te brengen » (1), maar
moest ten slotte toch erkennen, dat er nog veel
duisters in die zaak was (2). Daar heeft Arnold, in
1871, een handschrift te beschrijven om opgenomen

(1) P. J. BLOK, Lezensberzcht Ian Robert Fruin (Amst. 1900),
blz. 42.
(2) Zie zijn artikel in de Bedragen zoor Vadert. Gezchzedenzs en oudheidkunde, 1871, blz. i vlgg. en verder blz. 1 45 vlgg.
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te worden in een van Nijhoff's magazijncatalogussen (r); natuurlijk laat hij het er niet bij het oppervlakkig te bekijken, den titel af te schrijven en de
bladen te tellen. Neen : Arnold gaat het lezen, en
zie, daar ontdekt hij de beroemde passage, waardoor
de geheele toedracht der zaak plotseling een geheel
ander aanzien kreeg en Fruin, door Arnold op de
vondst gewezen, een zijner schitterendste proeven
van historische kritiek kon leveren (2). De bewuste
codex is sedert als het « handschrift-Arnold »
bekend gebleven.
Dat alles waren intusschen nog kleinigheden;
dat Arnold ook tot grooter dingen in staat was, zou
weldra blijken.
Het toevallig vinden, in Nijhoff's magazijn, van
den eersten druk van de beruchte Sermoenen van
Broer Cornelis Adriaensz. te Brugge, was de eerste
aanleiding die hem tot de studie van de daarmede
in verband staande quaesties bracht, en daaruit
ontstonden die reeks artikelen, die in 1877, 1878
en 1879 in de Dietsche Warande verschenen en
zijn naam op aller lippen brachten.
In een uitvoerig, volledig critisch overzicht
van alles wat over den beruchten of beroemden

(I) Catalogue de livres et manuscrits concernant l'Iaistoire
et la topograj5hie des Pays-Bas, n° 124o.
2) Zie FRUIN ' S artikel « Nog eens Albert Beilinc >), en
het naschrift daarop, in de Bijdragen 1872, blz. 14 vlgg. en
93 vlgg.
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minderbroeder is geschreven, toonde Arnold aan dat
de berichten omtrent Corn. Adriaensz. overdreven
en zelfs vervalscht zijn, en « dat de beschuldigende
partij steeds onrechtvaardig is te werk gegaan door :
1 0 onvoorwaardelijk en zonder onderzoek, de
echtheid van de « Historie (en Sermoonen) » en
van het verhaal van Van Meteren aantenemen ;
20 die berichten bovendien te vervalschen, door
daaraan nog andere « gruwelen » toetevoegen,
die . en historischen grond hebben, hoegenaamd,

onechten ;
3° het niet gebruiken van bepaald echte documenten en van de geschriften der verdedigende
partij. »
Na dit overzicht zou hij zich bezig houden
met het leven en, voor zoover dit mogelijk was,
ook met het karakter van hem, die de « opschrijver
der sermoenen » wordt genoemd, maar die naar
Arnold's meening er ook de opsteller van was,
Hubertus Goltzius.
Groot was het opzien, dat deze reeks artikelen baarde. Niettegenstaande zijn ongeëvenaarde
belezenheid en onmiskenbare scherpzinnigheid, overtuigde Arnold niemand. Vooreerst ontbrak nog
altijd elk rechtstreeksch bewijs; daarenboven was zijn
werk veel te veel een pleidooi -- zooals trouwens
reeds op den titel toegegeven werd —, een hartstochtelijk pleidooi zelfs, in plaats van een kalm,
zuiver wetenschappelijk betoog. Onder de mannen
die in vroeger tijd de echtheid van Broer Cornelis'
ook zelfs geen
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sermoenen hadden aangenomen, waren er die wel
wat hard gevallen werden, ja zelfs volkomen onbillijk beoordeeld (i). Geen wonder dus, dat men
Arnold drijfveeren en doeleinden ging toeschrijven,
die hem in den grond vreemd waren. Men wist
dat hij catholiek was, en hij zelf verborg het niet :
in Pruisen was de Culturkampf toen juist op zijn
hevigst, en niet zonder eenige ostentatie ging Arnold
op de societeit catholieke couranten lezen en voor
de Pruisische catholieken partij trekken. Vandaar
het verwijt, dat het hem met zijn Pleidooi om
heel wat anders te doen was dan om de onechtheid der Historie en Sermoenen te bewijzen, nl.
veeleer om de catholieke, « ultramontaansche »
belangen te bevorderen.
Toch was die beschuldiging onverdiend, al
kan men niet ontkennen dat Arnold wel degelijk
den schijn tegen zich had. Wel was hij zeer
godsdienstig opgebracht, maar sedert zijne komst
te Amsterdam waren er in dit opzicht verandering in zijn gedachten gekomen. Hij was zeer
onkerkelijk geworden en een tegenstander van den
godsdienst als macht in den staat. Dat was hij
in 1878, en dat is hij altoos gebleven; maar onbeperkt was zijn eerbied voor de vrijheid van anders-

(t) Voor de wetenschappelijke beoordeeling van ARNOLD'S
werk is van het hoogste , belang een in zijn nalatenschap aanwezige brief van FRUIN, welke hierachter als bijlage III is
medegedeeld

-- 18 1 -

denkenden. Partijzucht, godsdiensthaat en daaruit
voortspruitend machtsmisbruik waren hem een gruwel. Hartstochtelijk als hij was, kon hij niet kalm
toezien dat iemand om zijn godsdienstige overtuiging, hij mocht dan catholiek, jood of protestant zijn, werd lastig gevallen; nog minder, dat
zoo iemand onrechtvaardig behandeld werd, en in
zijn nalatenschap is nog menig ongedrukt gebleven opstel aanwezig dat een uitvloeisel is van die
gevoelens. Vandaar dan ook zijn openlijk, hartstochtelijk partij kiezen tegen de Pruisische regeering; vandaar zijn hartstochtelijk Pleidooi voor
Broer Cornelis : hij meende dat godsdiensthaat
oorzaak was, dat men den Brugschen minderbroeder onrecht had aangedaan; zijn hartstochtelijkheid was oorzaak dat men hem het verwijt
terugkaatste en beweerde dat godsdiensthaat zijn
drijfveer was, en dit te eerder, daar zijn arbeid
onder de vlag van de Dietsche Warande het
licht zag.
Zoo dreigde dat werk, dat hem bijna beroemd
maakte, hem veeleer verderfelijk te worden.
Langzamerhand was hij op het gebied der
kritische bibliographie een autoriteit geworden.
Geen wonder dus dat hij bij verschillende gelegenheden ernstig in aanmerking kwam voor een
wetenschappelijke betrekking. Zoo had Campbell,
de beroemde beschrijver der Nederlandsche wiegedrukken, die Arnold sedert lang kende en hem
meer dan wie ook heeft gewaardeerd, op hem
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het oog laten vallen : aan de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage was destijds groote behoefte aan bekwame hulp. Campbell droeg Arnold
in 1877 aan den minister voor, maar mocht er
niet in slagen de benoeming verkrijgen.
Het was voor beiden een groote teleurstelling,
maar natuurlijk het meest voor Arnold, die zich
meer dan voor zijn gezondheid dienstig was moest
inspannen om door het leven te komen. Wel had
hij bij Nijhoff een vrij aangename betrekking : zijn
patroon was meer een vriend dan een chef ; maar de
positie bleef bekrompen en onzeker, de arbeid eentoonig. Hij kende zich bekwaam tot werk van
hooger orde dan aldoor maar boekhándelaarscatalogussen op te maken ; hij snakte naar een vasten,
wetenschappelijken werkkring. Kort na de zooeven
vermelde teleurstelling scheen het alsof die vurige
wensch toch zou verwezenlijkt worden.
In 1876 was door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden een overeenkomst
gesloten met Curatoren der Hoogeschool aldaar,
waarbij de eerste hare boekerij aan de Universiteitsbibliotheek in bruikleen gaf. Dit maakte
het spoedig afwerken van een behoorlijken catalogus, waarmede sedert enkele jaren een begin
was gemaakt, noodzakelijk, en ons medelid werd
aangezocht zich daarmede te belasten. Arnold vertrok
in Augustus 1877 naar Leiden, om zich daar onafgebroken aan dien arbeid te wijden. Toen hij ruim
1 2000 titels geschreven had, werd besloten om eerst
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den catalogus der tooneelstukken en der werken
over het Nederlandsch tooneel te laten drukken en
verschijnen. « Hij liet de verdere bewerking der
o erige titels daarom voorloopig rusten, en begon
aan de nieuwe beschrijving der duizenden tooneelstukken, waarbij hij zich niet bepaalde tot die
welke afzonderlijk verschenen waren, maar ook de
in tijdschriften en verzamelwerken voorkomende
tooneelstukken opnam. Toen die belangrijke afdeeling
gereed was, bleek het hem dat daaraan eerre menigte
oudere en nieuwere stukken ontbraken en, daar
men gaarne door dien Catalogus een zoo volledig
mogelijk overzicht onzer tooneelliteratuur wilde
geven, werd besloten ... om door middel van aankoop in die leemten te voorzien. » Arnold maakte
een lijst op van wat ontbrak, en zoo konden meer
dan 2500 stuks « bij de bestaande collectie gevoegd en in den nieuwen Catalogus opgenomen
(worden), waardoor de uitgave wél werd vertraagd, doch waardoor dan ook, toen de Catalogus met zijne ongeveer 8900 titels van Nederlandsche Tooneelstukken als eerste vrucht van Arnold's
onafgebroken arbeid het licht zag, aan alle beoefenaren
der Nederlandsche letterkunde door (de) Maatschappij een dienst bewezen werd die nimmer genoeg
kan worden gewaardeerd » (r).

(r)Lours D. PETIT, Catalogus van de Bibliotheek van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, blz. XVII. Zie ook
de Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden over het jaar 1878, blz. 31 vlg
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Door dezen arbeid, die in het najaar van 1878
verscheen en algemeen met groote waardeering en
dankbaarheid werd ontvangen, werd de aandacht
der Leidsche geleerde wereld bijzonder op Arnold
gevestigd. Juist was door de benoeming van zijn
vriend Tiele tot bibliothecaris der hoogeschool te
Utrecht, de betrekking als conservator der drukwerken aan de universiteitsbibliotheek te Leiden
opengekomen. Arnold vroeg ze aan; de vooruitzichten waren buitengewoon gunstig : hij was zoogoed
als zeker benoemd te worden. Maar helaas, alles liep
niet zoo glad van stapel als het zich liet aanzien.
Ofschoon hij werd voorgedragen door den bibliothecaris en door het college van Curatoren der Hoogeschool, talmde de Minister, die, naar verluidde, een
protégé had, met zijn besluit; intriges van persoon-lijke tegenstanders, die zijn Pleidooi voor Broer Cornelis tegen hem exploiteerden, kwamen er bij. Arnold
werd door dit alles verbitterd en miste het noodige
geduld om zijne aanspraken telkens opnieuw te
verdedigen; had hem dat niet ontbroken, dan zou
de vurig begeerde betrekking hem naar alle waarschijnlijkheid niet ontgaan zijn.
Arnold heeft onder die grievende teleurstelling.
zwaar geleden ; als men zijn brieven uit dien tijd
leest, dan krimpt het hart ineen. Het was inderdaad hard : hij was meer dan vijf en veertig jaar
oud geworden en mocht zeggen, dat hij zijn leven in
ledigheid noch met beuzelingen had doorgebracht;
hij had gedaan wat hij kon en moest, om te toonen

-- i85 —

dat het hem zoomin aan bekwaamheid als aan werkkracht en werklust mangelde. Als hem ooit later iets
met dien tegenspoed verzoend heeft, dan moet dat het
bewustzijn geweest zijn, dat hij mettertijd wellicht
minder zou beteekend hebben voor de wetenschap
dan wezenlijk het geval is geweest, indien hij de
benoeming te Leiden had gekregen.
Nu zou Arnold zijn pogingen wellicht niet
zoo gauw hebben opgegeven, indien een sirenestem
zijn aandacht niet had bezig gehouden.
Dit alles was nl. gebeurd omstreeks denzelfden tijd, toen ons met roem bekend binnenlandsch
eerelid, de heer Ferd. vader Haeghen, het groot-sche plan der Bibliotheca Belgica had ontworpen.
Daarin zouden . alle boeken, in de Nederlanden gedurende de i 5 e en de i 6de eeuw gedrukt, en de voornaamste die na r 600 verschenen, beschreven wor. den; verder alle werken door Nederlanders in het
buitenland of door buitenlanders over de Nederlanden uitgegeven ; ten slotte de bibliographie der
Nederlandsche drukkers in den vreemde gevestigd.
Dat was geen werk voor één man noch voor
één dag, te minder daar de ontwerper zelf wel wist
dat hij er zich, bij zijne drukke ambtsbezigheden,
niet onverdeeld aan zou kunnen wijden. De heer
Vander Haeghen zag dus uit naar een medewerker
die, met de noodige geleerdheid en werkkracht toegerust, hem krachtig zou kunnen ter zijde staan, en had
daarbij het oog laten vallen op Arnold, dien hij
had leeren kennen en waardeeren in den tijd toen
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deze te Brussel gevestigd was. Sedert hadden beiden
de hartelijkste betrekkingen met elkander onderhouden, elkander wederkeerig inlichting en hulp
vragende en gevende. Zoo had ons geacht eerelid
allerlei nasporingen gedaan ten behoeve van Arnold's
Pleidooi, terwijl deze reeds vroeger zijn materiaal
voor een lijst van zin- en kenspreuken aan den
heer Vander Haeghen had afgestaan, toen deze zijn
Dictionnaire des Devises aan 't bewerken was. Het
was zijn verleidende stem, die, natuurlijk buiten
zijn bedoeling, voor Arnold den strijd moeilijker
maakte.
De heer Vander El aeghen had hem reeds de plaats
als medewerker aan de Bibliotheca Belgica aangeboden vóór er spraak kon zijn van een benoeming.
te Leiden. De werkkring te Gent lachte Arnold
zeer toe, maar niets natuurlijker dan dat hij liever
te Leiden bleef, toen daar uitzicht op was. Toen
de benoeming die hij zeker waande, uitbleef,.
werd zijn ongeduld niet weinig aangevuurd door
de gedachte aan de betrekking te Gent, waarvoor
hij — de Gentsche opperbibliothecaris wist wel
wat hij deed, toen hij Arnold voor zijn onderne
ming zocht te winnen — waarvoor hij de right
man was. Toen zijn benoeming te Leiden niet als.
van zelf ging, verloor Arnold weldra zijn geduld
en trok hij zijn aanvraag in, om de roepstem te
volgen van den heer Vander Haeghen. In Augustus
1 879 kwam hij te Gent aan.
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Weer was nu een periode in zijn leven afgesloten, minder rampspoedig dan de voorgaande,
maar toch verre van gelukkig. Eindelijk scheen
het leven hem te willen toelachen en mocht hij
met vertrouwen de toekomst te gemoet zien. Allen
die Arnold ook maar eenigszins van nabij gekend
hebben, weten maar al te goed dat ook deze schitterende verwachtingen grootendeels zijn teleurgesteld, maar dat zoo iets ooit zou gebeuren, scheen
hem destijds onmogelijk toe. Had iemand hem
gezegd, dat zijn verwachtingen te hoog gespannen
waren, hij zou ongeloovig het hoofd geschud
hebben. Mede te mogen werken aan zulk een
wetenschappelijke onderneming, met en naast een
der beroemdste bibliografen van Europa tot chef,
dat scheen hem een benijdenswaardig voorrecht
toe. En dat was het ook. Daarbij kwam het aangenaam vooruitzicht, binnen een niet al te lang
tijdsverloop een ofhcieele aanstelling aan de universiteitsbibliotheek alhier te zullen krijgen. Het was
alles wat hij verlangen kon, en toen hij het Hollandsche stof van zijn voeten geschud had, beleefde hij
het genoegen dat zijn landgenooten tot inkeer kwamen en moeite deden om hem voor Leiden te behouden. Maar 't was te laat : de teerling was geworpen.
Arnol.l kwam naar Gent als verjongd. Met
jeugdigen ijver en jeugdig enthousiasme toog hij
aan zijn nieuwen arbeid, die hem zóó bekoorde,
waarin hij zich zóó verdiepte, dat hij verschillende
belangrijke werken uit de verloopen jaren, die nog
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niet afgedaan waren, onafgedaan liet. Zoo kwam
hij er nooit toe, zijn Pleidooi voor Broer Cornelis
voort te zetten. Wel heb ik onder zijn nagelaten
papieren het vervolg gevonden, gedeeltelijk reeds
geredigeerd, gedeeltelijk nog in 't ruwe, benevens
talrijke aanteekeningen, maar blijkbaar alles nog
dateerende van vóór zijn komst te Gent. Ook heeft
hij er zich later nog wel mede beziggehouden (i) :
in een brief aan een zijner Hollandsche ambtgenooten, dd. Ig Maart 1888, sprak hij zelfs de
hoop uit, het werk nog te kunnen voortzetten, maar daartoe hebben hem weldra lust en
kracht ontbroken. Het moet hem dan ook een
groote voldoening geweest zijn, toen zijn hoofdstelling, dat Cornelis Adriaensz. niet de auteur
der Sermoenen was en de Historie vuige laster,
door nieuw aan 't licht gebrachte oorkonden
zijdelings werd bevestigd (2).
Evenmin kwam er iets van het afwerken van
den catalogus van de boekerij van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, waaraan
we gelukkig niets verloren hebben, daar Louis
(I) Zie in de Bibliotheca Belgica de att;hels over [TIELEMAN
JANSZ. VAN BRAGHT], liet Bloedigh Tooneel Der Doos-gesinde
En Weerloose Christenen... Dordrecht... r66o en JACOB [RoRE]
DE KEERSMAKER ... brieven [Haarlem?] 1584, waar aangetoond
wordt dat de disputatie tusschen Jacob More en Herman van
Vleckwijck aan de eene, en Cornelis Adriaensz. aan de andere
zijde, verzonnen is.
(2) Zie A. C. DE SCHREVEL, Histoire du Séminaire de
Bruges, t. I, première partie, p. 277-366.
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D. Petit het werk dat Arnold had laten rusten,
voortreffelijk heeft voltooid ; maar met dezelfde
gelatenheid kunnen we niet spreken over een ander
werk dat Arnold aan de Bibliotheca Belgica
wezenlijk heeft opgeofferd, nl, zijne bibliographie
,der Nederlandsche liederboekjes, een arbeid waaraan
hij reeds in zijne eerste leerjaren, toen hij nog bij
Frederik Muller was, begonnen was. Toen Snellaert
zijn Oude en Nieuwe Liedjes opnieuw uitgaf (1864),
stelde Arnold al wat hij reeds verzameld had tot
diens beschikking, en daaraan is het te danken
dat in het voorbericht zulk een lange lijst liederboekjes kon medegedeeld worden. Snellaert gaf
de ontvangen aanteekeningen nooit weer. Toen
Arnold in Holland teruggekeerd was, nam hij
dezen arbeid weer ter hand (vandaar dan ook
die reeds vermelde studies over Lenaert Clock,
Haerlem Soetendael, het Salve Regina). Te 's-Gravenhage beschreef hij al de liederboekjes van
de Koninklijke Bibliotheek en te Leiden die van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Het was algemeen bekend dat hij daarmede bezig
en voor velen een teleurstelling dat zijn
'was
arbeid aan de Bibliotheca Belgica hem zoo in
beslag nam, dat er van een bibliographic onzer
liederboekjes niets zou komen. Het was te meer te
(I ),

(t) In ettelijke werken, meestal in de voorrede, wordt er dan
ook melding van gemaakt; een der eersten, meen ik, door G. KALFF,
Het Lied in de Middeleeuwen (Leiden 1883), blz. 639.
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bejammeren, daar het werk niet zuiver bibliographisch, maar ook litterair-historisch was opgezet : bij ieder nummer voegde hij een opgave van
het getal liederen en een lijst der wijzen, onderzocht welke katholieke en welke, historische liederen in de bundels aanwezig zijn, loste de anagrammen zorgvuldig op, enz.
Eerst in de laatste jaren is Arnold er gaan
aan denken, dat werk voort te zetten en af te
maken. Maar hij gevoelde dat hij oud werd. Toen
de jongste zoon van Martinus Nijhoff door zijne
Bibliographie van Noord-Nederlandsche Plaatsbeschrijvingen lot • het einde der 18de eeuw getoond had een waardig zoon zijns vaders te zijn,
deed Arnold aan Wouter Nijhoff het voorstel
(April 1894) hem bij het voltooien zijner bibliographic der Nederlandsche liederboekjes behulpzaam
te zijn, wat dankbaar aanvaard werd. Toch is er
niets van gekomen, maar daarom is het werk niet
verloren. Arnold's handschrift, onschatbaar niet
alleen om zijn omvang — het bevat ongeveer
30oo titels —, maar vooral omdat daarin een
beschrijving voorkomt van talrijke boekjes die nu
zoogoed als onbereikbaar, zoo niet onvindbaar
zijn, is aangekocht door Commissarissen van het
Frederik Muller-fonds, vanwege hetwelk het zal
worden uitgegeven door Dr. A. G. C. de Vries.
te Amsterdam, die zijn naam gevestigd heeft door
zijne Bibliographie der Nederlandsche Emblemata.
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Doch laten wij tot de Bibliotheca Belgicaterugkeeren. Er is maar een man, die ons met
juistheid zou kunnen zeggen wat Arnold voor die
reusachtige wetenschappelijke onderneming, die de
geheele wereld door met roem bekend is, geweest
is, en die man is ons geacht binnenlandsch eerelid,
de heer F. Vander Haeghen. Ik moet mij dan ook
met enkele trekken vergenoegen.
Aanvankelijk was de Bibliotheca Belgica zuivere
boekbeschrijving, af en toe met enkele zeer korte
aanwijzingen het leven der schrijvers betreffende.
Weldra kwamen daar aanteekeningen over het
. ontstaan en over de geschied- of letterkundige waarde
der beschreven geschriften bij, waarbij met de
meeste zorgvuldigheid van de litteratuur van het
onderwerp gebruik gemaakt werd. Langzamerhand
werd.alles wat over het boek, zijn schrijver of zijn vertaler bekend en wetenswaardig was, bij de beschrijving
van het boek als zoodanig, medegedeeld ; waar het
pas gaf, werden heerschende vergissingen en dwalingen terecht gewezen. In die sobere, helder gestijlde
aanteekeningen werd de vrucht van een ontzaglijken
arbeid ten beste gegeven ; de daarenboven met groote
regelmatigheid verschijnende afleveringen werden
zoovele hoofdstukken van de letterkundige geschiedenis der Nederlanden.
Er mag gezegd worden, zonder dat daardoor
aan de verdiensten der heeren F. Vander Haeghen
en R. Van den Berghe eenigermate wordt te kort
gedaan, dat Arnold aan dezen ontwikkelingsgang

--- 192 --

der Bibliotheca Belgica ruim deel heeft gehad.
Het is overbodig hier alle door hem bewerkte
bibliographien in 't bijzonder te vermelden. Het
zij voldoende te herinneren aan die van Coornhert,
De l'Obel, Dodoens, de rederij kers en de rederij kerskamers, Sanderus, Strada, Waghenaer, Verhoeven,
en vooral de Martelaarsboeken, die door de daarbijgevoegde onderzoekingen, evenzeer uitmuntende
door scherpzinnige kritiek als door zeldzame beheersching der stof, grooten opgang maakten. Nog
nooit was zoo duidelijk gebleken, welke groote
diensten de kritische bibliographie aan de geschiedNorsching kan bewijzen.
De monographiëen zijn alfabetisch gerangschikt naar de namen der martelaars aan wie ze
gewijd zijn, met uitvoerige inlichtingen over hun
levensgeschiedenis en over hun biografen. Inzonderheid merkwaardig in dit opzicht is het artikel
over het werkje van D[irck] v[er] B[urch], Den
Delfschen Martelaer, Ofte Laetste AfscheydBrieven Van Hermannus Schinckel, waarbij het
verhaal van zijn verhoor volledig afgedrukt en toegelicht is, daar het zeer belangrijk is voor de geschiedenis van de boekdrukkunst en van den boekhandel
in de 16 de eeuw. Doch wat vooral het werk voor de
geschiedvorsching groote waarde schenkt, zijn de
inleiding en het aanhangsel. De eerste bestaat uit
eene reeks aanteekeningen waarin een overzichtige samenvatting en een kritisch onderzoek gegeven wordt van alles wat de martelaarsboeken
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leeren over den leeftijd, den maatschappelijken
stand, de geestelijke ontwikkeling, het aantal der
martelaren, over de verschillende straffen en wijzen
van uitvoering van het doodvonnis, kortom over
alles wat de beklagenswaardige slachtoffers der
geloofsvervolging betreft. Zoo is er ook een hoofdstuk gewijd aan de verboden boeken welke de
martelaars lazen, waarbij de onvolledige en onduidelijke titels, die in processtukken voorkomen, zooveel mogelijk geidentificeerd worden. Het belangrijkste hoofdstuk dezer inleiding is echter ongetwijfeld dat over het getal der martelaars. Men
weet hoe verschillend dat getal door de geschiedschrijvers werd en wordt opgegeven; Arnold kwam
tot het besluit dat zelfs een g etal als 20000
schromelijk overdreven is, en berekende dat er
niet veel meer dan 2000 kunnen geweest zijn. Het
aanhangsel bestaat uit een reeks tafels : een alfabetische tafel der martelaars met aanwijzing van
het werk waarin elk wordt vermeld of behandeld ;
een topographische tafel, waarin de martelaars
naar de plaatsen waar zij terechtstonden, zijn
afgedeeld, en een chronologische tafel, waarin ze
naar de jaren hunner terechtstelling zijn gerangschikt. Met een woord, voor de kerkelijke geschiedenis is daar een rijk vloeiende bron ontsloten en
aan Arnold hebben wij het te danken dat over
de geschiedenis der Nederlandsche protestantsche
martelaars een geheel nieuw licht is opgegaan.
La critique a laquelle ils (u les auteurs de la

Bibliotheca Belgica ») ont soumis les martyrologes
protestant s est un véritable chef-d'oeuvre de sagacité »,
getuigt Prof. Pirenne in zijn verslag over den
vijfjaarlijkschen prijskamp voor vaderlandsche geschiedenis over de jaren 1886-18w, en dit gedeelte
van het reusachtige werk zal ongetwijfeld niet het
minste gewicht in de schaal hebben gelegd, toen
de jury er den prijs aan toekende.
De bibliographic van Abraham Verhoeven's
Nieuwe Tijdinghen geeft ons een andere zijde van
de verdiensten der Bibliotheca Belgica te aanschouwen. Aan de stoffelijke beschrijving, die als
altijd boven allen lof verheven is, gaat een uitvoerige inleiding vooraf, die een doorloopende critiek behelst van Goovaerts' Origine des GaTettes

et Nouvelles périodiques, Abraham Verhoeven
d'Anvers le premier gaTetier de l'Europe (188o).

Arnold bewijst ten overvloede dat het eerste nummer van Verhoeven's Tijdinghen niet in 16o5,
maar den 27 Februari 162o verschenen is, zoodat
Verhoeven niet als de eerste g gazettier » te
beschouwen is ; dat hij zelfs niet eens de eerste
navolger is van Jan Carolus, die te Straatsburg
vóór en in 1609 de oudst bekende courant uitgaf,
maar dat die eer toekomt aan den Amsterdammer
Willebrord Jansz.

Bijna twintig jaar lang heeft Arnold zijn groote
werkkracht zoogoed als uitsluitend aan de Biblio-
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.theca Belgica besteed. Wat hij buitendien uitgaf,

is, wat de hoeveelheid betreft, zeer gering. Reeds
in 1875 wilde hij een alfabetische lijst van zin- en
kenspreuken van schrijvers, drukkers, boekenliefhebbers, rederijkerskamers enz. uitgeven, doch had
toen zijn materiaal afgestaan aan den heer Vander
Haeghen, die het opnam in zijn Dictionnaire des
Devises, in 1876 verschenen. Wat Arnold sedert
verzameld had, leverde hem stof voor een eerste
supplement daarop, dat hij nog te Leiden bewerkte
en even via zijn komst te Gent in 't licht gaf.
Daarop volgde in 1883 nog een tweede supplement.
Groot is Iet nut van deze lijsten : die zin- en kenspreuken toch werden in de 16ae en in de 17de eeuw
gebezigd in de plaats van de namen ; onderzoeken
door wie ze gebruikt werden, staat gelijk met het
ontsluieren van een pseudoniem, vooral daar er
niet zelden evenveel arbeid voor vereischt wordt.
In dit opzicht vullen de werkjes van onze beide
medeleden de woordenboeken der pseudoniemen aan.
Het is alleen maar jammer, dat de bewerkers niet
tevens hunne bronnen hebben aangewezen, vooral
die waarop hunne identificaties steunen
Gedurende een vijftal jaren heeft Arnold voor
het Willems-Fonds de Vlaamsche Bibliographic
samengesteld en het Nederlandsch gedeelte van
de Bibliographie de Belgique (Brussel, H Manceaux) verzorgd. In de Bibliographische Adversaria gaf hij, behalve het reeds vermelde stukje
over Coolhaes, niets anders dan een paar sprok-
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kelingen, waarvan alleen de tweede, een door hem°
gevonden lijst van « Verdichte namen uit de
tijden der Remonstrantsche onlusten », eenig belang
oplevert. Van den Navorscher was hij gedurende
enkele jaren, vooral van 1889 tot 1894, een nogal
ijverig medewerker : hij zond een aantal kleine,
maar toch dikwijls belangrijke mededeelingen in.
Verder zijn er nog de lezingen die hij ons in de
laatste jaren in deze Academie geschonken heeft.
Het is ongetwijfeld aan zijn faam als medewerker aan de Bibliotheca Belgica te danken, dat
Arnold bij de stichting der Koninklijke Vlaamsche
Academie onmiddellijk tot buitenlandsch eerelid
verkozen werd. Toen hij later het burgerrecht als
Belg verwierf, werd hij gewoon lid (October 1897)..
Wij herinneren ons allen nog levendig wat
hij hier in de Academie gedaan heeft. In 1887
heeft hij een critische lezing gehouden over
Petit's Bibliographie der Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde, welke voor ieder gebruikervan dat overigens zeer verdienstelijk werk onmisbaar
is. Eerst na zijn benoeming tot gewoon lid heeft
hij onze vergaderingen vrij geregeld bijgewoond.
In Maart 1898 vergastte hij de Academie op de
belangrijke mededeeling, dat van de uitgaaf van
Dathen's Psalmen Davids, « Ghedruct inden nare
ons Heeren, M. CCCCC.LX VI, » zonder naam
van plaats of drukker, een exemplaar aan het licht
was gekomen, waardoor hij kon aantoonen dat het
boekje te Gent door Manilius gedrukt is. In Juli

_

_
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van datzelfde jaar schonk hij ons zijn studie over
Het Nederlandsch in de Gentsche Dagbladpers, die

in en buiten de Academie wel met veel waardeering,
maar daarom nog niet met onverdeelde instemming
werd ontvangen. Uit verschillende beoordeelingen
bleek opnieuw, dat men hier nog altijd niet
begrijpt waar het om gaat
Een enkele maal is hij lid g eweest eenex
commissie van beoordeeling in de wedstrijden der
Academie, nl voor de vraag : een geschiedenis
der Nederlandsche taalkunde in de Zuidelijke
Nederlanden van de 16 de eeuw tot 1886. Zijn

oordeel luidde niet onverdeeld gunstig, wat hem
op eenige zeer onbillijke verwijten van den in zijn
ijdelheid gekwetsten schrijver te staan kwam. Sedert
is het bewuste werk gedrukt geworden, en duidelijk gebleken dat het oordeel van Arnold volstrekt
niet onrechtvaardig was.
Uit zijn nagelaten papieren is mij gebleken,
dat Arnold zich voorgenomen had in onze Academie
een tweede lezing te houden over het Nederlandsch
in onze dagbladpers, naar aanleiding van de beoordeelingen die van zijn eerste verschenen waren. Hij
wilde vooral aantoonen, hoe men zich daarbij op
een verkeerd standpunt had geplaatst en hoe verkeerd men hier nog altijd ingelicht is over sommige Hollandsche toestanden. Ik kan U verzekeren, dat Gij deze tweede lezing met niet minder
genoegen dan de eerste zoudt aangehoord hebben.
Maar zoo ik betreur, dat daar niets van gekomen
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zoo doe ik het echter nog meer -- en gij zult
het zeker met mij doen, -- dat de onverbiddelijke dood een zijner andere plannen heeft verijdeld.
Iedereen kent het veelbesproken boek van den
heer L. Gilliodts-van Severen, stadsarchivaris te
Brugge : L'ceuvre de Jean Brito, prototypographe
brugeois. De Nederlandsche letterkunde heeft aan
dat werk geen geringe verplichting. Vooreerst is
.het dááraan te danken, dat we thans volledig ingelicht zijn over de fragmenten van de Fransche
vertaling der Martijns die op het Brugsche stadsarchief gevonden zijn en bewaard worden. Ten
tweede is het verschijnen van dit werk de aanleiding
geweest tot een andere belangwekkende ontdekking.
Arnold bezat reeds sedert lange jaren fragmenten
van drie verschillende werken, blijkbaar door éénzelfden « printer » gedrukt, die hij in een ouden
band had gevonden. Toen het boek van den heer
Gilliodts verscheen, wilde het hem, bij het beschouwen der facsimile's waarmede dat werk voorzien
is, onmiddellijk voorkomen dat zijne met groote
zorg bewaarde fragmenten met dezelfde type gedrukt
waren als de bedoelde facsimile's. Opzettelijke vergelijking en nader onderzoek lieten hem weldra
geen twijfel meer over, of hij was in het bezit
van fragmenten van boeken door Jan Brito te
Brugge gedrukt, t. w. I° een onopengesneden vel
druks van de De,/ense pour la Duchesse de Bourgogne, dat het reeds gevonden gedeelte eenigermate
is,
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,completeert (I); 24 een beschadigd fragment van
een dubbel blad, waarvan het tweede wit is, en
het eerste een gedeelte bevat eener uitgave der
Disticha Catonis vergezeld van een Fransche vertaling: 3 0 één blad, van boven en op zij afge-sneden en verder door wormsteken erg gehavend,
'behoorende tot een uitgave der Disticha Catonis
vergezeld van een Nederlandsche vertaling. Onmiddellijk toog Arnold ijverig aan 't werk, om zijn schat
en vondst ten bate der wetenschap aan te wenden. Het
was niet alleen zijn voornemen de nog onbekende
teksten uit te geven ; hij wilde vooral een bijdrage leveren tot de geschiedenis der Nederlandsche, inzonderheid der Brugsche boekdrukkunst. Hij onderwierp
het drukmateriaal van Jan Brito, zooals het uit de
reeds bekende en uit zijn eigen fragmenten op te
maken was, aan een even nauwgezet als grondig
onderzoek. Daarmede gewapend, wilde hij op zijne
beurt in het licht stellen hoe en wanneer Jan
Brito gewerkt heeft. Hij heeft ongelukkig het breed
opgezette werk, waartoe hij zoo uitnemend bevoegd
was, niet mogen ten einde brengen. Ook die studie
had hij tot een voorlezing in ons midden bestemd ;
hoe gaarne zouden wij hem niet gehoord hebben
op een gebied, waarop hij zoo volkomen thuis was.
Een gering gedeelte van het werk, dat Arnold zich

(i) Verg.
p. 107 suivv.

GtLLroDTS-VAN SEVEREN, L'celcvre de Je an Brito,
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voorgenomen had te doen, heb ik sedert gedaan (r),
met groot genoegen, maar met weemoed, met het
gevoel van iemand die de uiterste wilsbeschikking
van een geliefden doode uitvoert.
Behalve de Koninklijke Vlaamsche Academie,
hebben ook de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, het Historisch Genootschap
gevestigd te Utrecht, de Vereeniging tot beoefening
van Overrijselsch Recht en Geschiedenis te Zwolle
hem het lidmaatschap aangeboden. Maar de benoeming die hem waarschijnlijk het liefst was, was
toen Commissarissen van het Frederik Muller-Fonds
hem in 1890 uitnoodigden in hun midden de plaats
in te nemen van Campbell.

Deze schets van Arnold's leven en werken
zou zeer onvolledig zijn, als ik niet nog gewaagde van hetgeen hij is geweest als bibliothecaris. Hij was naar Gent gekomen als medewerker
aan de Bibliotheca Belgica, met het vooruitzicht
binnen een niet al te lang tijdsverloop aan de boekerij
der Hoogeschool geplaatst te worden. Dat gebeurde
in 1883 : Arnold werd toen hulpbibliothecaris, en
in 1889 tot tweeden conservator bevorderd. Maar
lang vóór hij het officieel werd, beschouwde iedereen

(1) Zie het Tijdschrlft voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 19, 275-284.
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trem als hehoorende tot het personeel onzer universiteitsbibliotheek, en als zoodanig is hij twintig
jaar lang de vraagbaak geweest van tallooze geleerden
uit Noord en Zuid, vooral uit het Noorden. Zijn
omvangrijke briefwisseling, waarin men de hand
vindt van alwie op gebied der letter- en geschiedkundige wetenschappen eenigen naam heeft, legt
een welsprekend getuigenis af van de tallooze
diensten die hij aan 't studeerend Nederland bewezen
heeft, van zijn geleerdheid en van zijn dienstvaardigheid. Wat men hem zoo al vroeg, is haast ongelooflijk, en nooit vroeg men te vergeefs. Kon hij niet
onmiddellijk bescheid geven, omdat hij zelf niet
voldoende op de hoogte was, dan stelde hij dadelijk
een nader onderzoek in zonder dat men er om
verzocht had, en verraste u dan gewoonlijk met
veel meer dan ge ooit hadt durven droomen.
Een eenvoudig verzoek om inlichting of de
Gentsche Bibliotheek soms ook een exemplaar
van de Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereinen bezat, is de aanleiding
geweest tot Arnold's nauwkeurige bibliographie van
dat bundeltje, in de inleiding der nieuwe uitgave
opgenomen. En meer dan eens heeft hij door het
verleenen zijner hulp belangrijke ontdekkingen gedaan (die soms meer de faam van anderen dan de
zijne ten goede kwamen).
In dit verband mag ik niet nalaten een voorbeeld aan te halen uit Arnold's laatste jaren, waarover ik hem meer dan eens heb hooren spreken,
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kort en met veel omzichtigheid heeft uitgelaten,
waarschijnlijk omdat hij daar destijds goede redenen
voor had (0. De ontdekking verdient te meer bekend
te worden, daar noch hij, noch de andere geleerde
die er onmiddellijk belang bij had, nog hier zijn,
om ze bekend te maken.
Arnold heeft nl. de drukproeven verbeterd van
het eerste deel der Sermoenen van Niclaes Peeters,
samen met Prof. Acquoy, die dat werk vanwege
de Maatschappij der Vlaamsche Bibliophielen zou
uitgeven. De bundel bevattende de sermoenen van

(t) In zijn verslag over de derde prijsvraag van den wedstrijd in
1898 heeft Arnold nl. gezegd : « Onder de door hem opgenoemde
titels noemt hij (t. w. de schrijver van het ingekomen antwoord)•
ook « de Sermoenen van Pieters », waarvan hij zegt, juist alsof dit
een zeer bekende zaak was, dat deze in 1540 zijn verschenen.
Aangaande den inhoud en de taal van dit boek verneemt men
verder geen woord. De S. heeft hier op het oog de Sermoenen,
uitgegeven op den naam van « Niclaes Peeters, Minnebroeder ende Gardiaen » en met het jaartal 1520. Ik zou S. wel eens willen
vragen, op welke gronden zijn zoo stellig uitgedrukte rneening
berust, dat dit werk in [540 en niet in 1520 werd gedrukt, en
houd mij verzekerd dat hij op deze vraag geen antwoord zou
kunnen geven, aangezien deze zaak nog niet uitgemaakt is en
zelfs nog in het geheel niet werd besproken. Wel is waar vond
juist uw verslaggever eenige bibliographische aanwijzingen voor
deze meening en heeft S. misschien daarover wel eens hooren
spreken, maar deze gronden werden nog aan niemand medegedeeld, en kunnen bij gevolg nog door niemand worden aangenomen of verworpen. Alles bepaalt zich tot hiertoe tot het
vermoeden, dat de Sermoenen waarvan hier sprake is en die
werden uitgegeven met het jaartal 1520, zeer waarschijnlijk eerst
in 1540 het licht zagen. »
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Asschewoensdag tot Goeden Vrijdag, eigenlijk de
tweede van de geheele verzameling, draagt, zooals
men weet, het jaartal t 520 Daardoor trof het
Arnold, die zich ten behoeve van zijn bibliographie
der martelaarsboeken in de geschiedenis der hervorming goed had ingewerkt, des te meer, daarin
hier en daar plaatsen aan te tre ff en die moeilijk
in dat jaar konden uitgesproken zijn (I). Zoo kwam
hij op het vermoeden, dat de bundel geantidateerd was, en toen hij dit aan Acquoy mededeelde, bleek het dat deze al lang tot dezelfde
conclusie was gekomen (2. Belangrijk vooral was
diens mededeeling, dat noch Holtrop, noch Campbell, noch Frederik Muller de letter hadden kunnen thuis brengen : dat was koren op Arnold's
molen, die met eindeloos geduld heeft gezocht
om de letter, waarmede de Sermoenen gedrukt zijn,
terug te vinden, aanvankelijk zonder uitslag, maar
(r) De volgende passage heeft Arnold zelf mij indertijd als
zoodanig aangewezen : « Want het nv sonderlinge van noode is
te bidden ende te vasten, om dat de christenheyt nv wreedeliker
veruolcht wort dan eenige misdaet, met 3,3 er, vier, water ende
galgen, somige beschimpense, somige die niet oprecht en sin,
diffameren dat Euangelion ende onder die cleyne gemeynte is
ooc so groote erancheyt dagelics dat die glorie Cliristi daer doer
verduystert »ert (zie den herdruk der Vlaamsche Bibliophielen,
blz. 8 vlg.).
(2) Een uittreksel uit den brief van Piof. Acquoy aan Arnold
is hierachter als vierde bijlage te vinden. De brieven van Arnold
aan Acquoy, die in deze zaak van veel dienst hadden kunnen
zijn, werden, jammer genoeg, vernietigd, zooals mij door Mr. J. Acquoy te Dex enter werd bericht.
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slotte toch — met het oog op zijn bovenaangehaalde uiting, blijkbaar op 't einde van zijn
leven — met goed gevolg : onder zijne nagelaten
papieren vond ik een aanteekening, inhoudende
dat alle lettersoorten en typographische figuren,
voor de Sermoenen van Niclaes Peeters gebruikt,
ook voorkomen iii een tweetal boeken, in 1544 te
Antwerpen door Steven Mierdmans gedrukt (1).
Als bibliothecaris in engeren zin was Arnold
de hulpvaardigheid in persoon. Wie, hij afwezigheid van den opperbibliothecaris, den heer F. vander Haeghen, of door welke oorzaak ook, tot den
tweeden conservator kwam, de professor of de
student, de vriend of de vreemde, de rijke of de
arme, allen stond Arnold met dezelfde voorkomendheid te woord en hielp hij met dezelfde onuitputtelijke welwillendheid, ook al moest hij daarbij een
uur of meer de bibliotheek op en neer draven.
Was het u meer om inlichtingen, om onstoffelijke
hulp te doen, gij waart zeker niet te vergeefs een
beroep te zullen doen op Arnold's veelzijdige kennis. In 't een als ander opzicht kan ik spreken bij
ervaring, en 't is mij een aangename plicht openlijk te getuigen, hoeveel ik aan hem verschuldigd
ben. Onvergetelijk zijn mij die gesprekken, waarbij
hij den schat zijner wetenschap op allerlei gebied
gulhartig ontsloot. Nog zie ik hem voor mij staan,
ten

(t) Zie hierachter de vijfde bijlage.
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even tegen de boekenkasten leunende, welwillend
luisterende naar de nooden van den jongen student,
die altijd zoo veel te vragen had -- en nooit ongetroost heenging. Nog zie ik zijn bedenkelijk gezicht,
nog hoor ik zijn waarschuwende stem, toen ik
mijn debut deed in de wetenschappelijke wereld
en hij mij vermaande naast het fortiter in re, ook
het suaviter in modo indachtig te zijn. Maar
wat praat ik van mij zelven, waar een man als
Boele van Hensbroek, sedert twintig jaar de
ziel der firma Nijhoff, zich niet schaamt te erkennen dat Arnold zijn « onvergetelijke leermeester »
is geweest (0, waar zoovele geleerden, en daaronder
de grootste van Holland, in hunne voorberichten
en inleidingen dankbaar hunne verplichtingen aan
Arnold hebben erkend?

Veel te vroeg is ons betreurd medelid aan
de wetenschap, die hij zoo gaarne diende, maar
vooral aan de zijnen, een liefhebbende gade (2) en

(I) « Voor mij zelven », schrijft mij o, a. de heer Boele,
r kan ik alleen verklaren, dat hij voor mij is de onvergetelijke
leermeester. De oude heer Nijhoff was te practisch om docent
te zijn. Daarvoor had hij dan ook geen menschen in zijn dienst.
Voor mij was Arnold degeen, die mij altijd wees op iets bijzonders,
die mijn lust tot weten prikkelde, die mij liefde gaf voor boeken.
Hij was iemand, die een ander kon bezielen, juist omdat ... hij
geen koopman was. »
(2) Arnold is, eenige jaren na den dood zijner vrouw, hertrouwd met Fraulein M. Warncke.

- 2 06 --

een aangebeden zoon, ontrukt, onverwachts, toen
al zijne vrienden nog veel van hem verwachtten.
Hij was nooit bijzonder sterk van gestel en leed
reeds in zijn jeugd aan asthma. in de laatste jaren was hij 's winters telkens nogal erg'
ongesteld geweest, ten gevolge eener longaandoening die nooit heelemaal wilde genezen. Zoo ook
in 't begin van 1899. Hij was reeds sedert eenige
dagen afwezig van zijn gewone werkplaats op de
bibliotheek, maar niemand onder zijne vrienden
dacht, dat hij er niet meer zou terugkeeren. De
berichten luidden gunstig, maar de ingetreden beterschap was bedrieglijk ; hij ontsliep zacht en kalm
den 16 April 1899. Bij prachtig lenteweder, terwijl'
nieuw leven en nieuwe kracht natuur en menschc.n
bezielden, hebben wij hem ten grave gedragen.

Arnold is uit deze wereld gescheiden met een
onvoldaan gemoed, met het gevoel dat hij niet
gekomen is op de plaats waarop hij recht had en
dat hij door sommigen onder hen, die zijne verdiensten het best konden waardeeren, miskend is.
En dat is te treuriger, daar men niet kan beweren
dat hij ten onrechte zoo dacht. Want inderdaad,
niettegenstaande hij zijn leven lang onafgebroken
en goed heeft gewerkt, heeft hij het toch geheel
in ondergeschikte betrekkingen moeten dooi brengen..
Tot tweemaal toe is een ambt, dat hem onbe
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twistbaar toekwam, hem ontgaan; en toen hij daar
eindelijk over heen was, zijn zijn laatste levensjaren
verbitterd door moeilijkheden en wrijvingen, ontstaan uit een misverstand waaraa n hij geen schuld
had. Hij is een man geweest a zonder geluk »,
zooals men in 't gewone leven zegt. Dat hij daar voor
een deel zelf schuld aan gehad heeft, lijdt geen
twijfel : hij kon soms heel lastig zijn, en zijn geduld was gering; maar de grootste oorzaak lag
toch weer in iets, dat een lofspraak is voor zijn
hart en zijn geest : hij verstond de kunst der reclame
niet; hij was te eenvoudig. Zijn werkkracht, zijn
tijd en zijn kennis heeft hij ten dienste gesteld
van tientallen van geleerden, groote en kleine,
zonder ooit zich zelven op den voorgrond te brengen ; de gedeelten van de Bibliotheca Belgica die hij
bewerkt heeft, zijn zeker niet de minstbeteekenende
van die beroemde wetenschappelijke onderneming,
maar nooit heeft iemand hem hooren zeggen : die
of die aflevering heb ik bewerkt, en alleen terloops
is hem een enkele maal hulde gebracht voor 't
geen hij er in heeft geleverd.
Maar heeft die hulde hem ontbroken bij zijn
leven, er zal niet gezegd worden dat ze hem ook
niet is gebracht na zijn dood. Een buitengewoon
man is hij niet geweest, maar toch een man :
een ijverige en onvermoeide werker, een vertrouwbaar vriend, een bescheiden en onbaatzuchtig geleerde. Uiterlijke omstandigheden alleen maakten,
dat hij een inferieure rol heeft gespeeld; niet, dat
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hij zelf inferieur was. Nog zie ik zijn edel gelaat,
waarom die sierlijke lokken golfden, voor mijn geest'
gereed om op het eerste verlangen mede te deelen wat
hij, soms ten koste van lange dagen zoekens, had
gevonden. Mocht hij kunnen hooren hoe wij hier
zijn gedachtenis eeren, hoe zou een lichtstraal den
zwaarmoedigen blik verdrijven en verhelderen ! Maar
wat overledenen niet kunnen hooren, kan toch
doordringen tot hen, aan wier liefde mijn betreurde
vriend veel te vroeg werd ontrukt : het moge de
echtgenoote en den zoon goed doen te weten dat
Arnold nog voortleeft bij velen, die hem dankbaar en met liefde gedenken.
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EERSTE BIJLAGE.

Chronologische Lijst der geschriften van
Th.-J.-I. Arnold.
1873-1874.
Een autografen-verzamelaar der 17e eeuw. David Flud van Giffen. — Bibliographische Adversaria I, 1 I-18, 48-49 ; 81-84 ; 146-148; 175-177 ;
240-244; 287-290; II, 31-38; 47-50; 68-72 ; 165-172.
1874.
Het « Groote Liede-boeck », van L(ENAERT)
C(LOCK). - Bibliographische Adversaria II, 1-12.
Haerlem Soetendal. — Ibid. II, 75.
Eene rederijkersspreuk. — Ibid. II, 91-92.
1875.
Cr. Passaeus' Hortus Floridus. --- Bibliographische Adversaria II, 95-105.
Verg. sedert de

Bibliographische Adversaria V, 318.

Het oudst bekende boek te Yperen gedrukt.
-- Bibliographische Adversaria II, 144-145.
Anoniem verschenen; dat het van ARNOLD is,
bleek uit zijn briefwisseling.

Leesteekens op titels van boeken. -- Nieuwsblad voor den Boekhandel van 9 Maart 1875.
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Naar aanleiding van dit artikel schreef FRED.
MULLER er een ander : Leesteekens in Titels, dat verscheen in het nr van het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 16 Maart 1875; daarop antwoordde ARNOLD

met het volgende :

Leesteekens op titels van Boeken. -- Nieuwsblad voor den Boekhandel van 23 Maart 1875.
Het stuk van M ULLER werd overgenomen in het
Boekdrukkers-Nieuwsblad van 26 Maart en 2 April [875;
dat van ARNOLD in de nummers van 16 en 23 April
1875; waarna in het nummer van 21 Mei daaraanvolgende een artikel van de redactie verscheen : Wie
heeft gelijk? Het antwoord luidde : MULLER. ARNOLD
zond dan aan genoemd blad een stukje, dat niet opgenomen werd, maar nog in zijne nalatenschap berust.

1876.
Passaeus' Hortus Floridus [II]. -- Bibliographische Adversaria III, 74-75.
Wagenaar's Vaderlandsche Historie. Bibliographie. — Bibliographische Adversaria III, 123-139.
Het « Salve Regina » van Jan van Hulst. —
Dietsche Warande, Nieuwe Reeks, Eerste deel,
542- 56o.
1877-1879.
Broeder Cornelis Adriaensz, van Dordrecht. Een
Pleidooi. — Dietsche Warande, Nieuwe Reeks,
Tweede deel, I17-17c ; 256-283; 248-387 (foutieve
pagineering; lees 344-384); 421-453 ; 555-575.
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1877.
Wagenaar's Vaderlandsche Historie. Bibliograrphie. II. De Bijvoegsels en Aanmerkingen, Nalezingen, verschillende Aanteekeningen, Voor- en Tegenschriften. -- Bibliographische Adversaria III,
159-189.
1878.
Dictionnaire des Devises des hommes de lettres,
-imprimeurs, libraires, bibliophiles, chambres de
rhétorique, sociétés littéraires et dramatiques. Belgique et Hollande. Supplément a la liste publiée par
M. FERD. VANDERHAEGHEN. - Bibliophile Beige,

XIII,

3 1 1-34.2.

Daarvan werden overdrukjes in den handel gebracht
met het adres :

Bruxelles, Fr. J. Olivier, 1879 ; 34 blz.
Besproken in den Nederlandschen Spectator, 1879,
285a.

De « Bijbel van Czaar Peter. » -- Nieuwsblad
voor den Boekhandel van 25 ,juni 1878.
Beoordeeling van : Catalogue raisonné de la
Bibliothéque de M. L. V. LEDEBOER BZN. Rott.
Van Hengel en Eeltjes, 1878. -- Nieuwsblad voor
den Boekhandel van 16 Augustus 1878.
Beoordeeling van : Alphabetisch Overligt der
Tooneelstukken in de bibliotheek van JOH. HILMAN.
Niet in den Handel. Amst. Gebr. Binger. 1878. —
Nieuwsblad voor den Boekhandel van

18;8.

3

September

Beoordeeling van : Alphabetische Naamlijst van
boeken, plaat- en kaartwerken, die gedurende de
jaren 185o tot en met 1875 in Nederland uitgegeven
of herdrukt rijn, enr. 2e Afdeeling : Wetenschappelijk Register, door B. VAN DER MEULEN. Amsterdam, C L. BRINKMAN, 1878; 4° - Nieuwsblad
voor den Boekhandel van

t1

en van 25 October 1878.

Naar aanleiding van deze beoordeeling verscheen
in het nr van 1 Nov. 1878 een stuk van FRED. MULLER,
onder den vorm van een brief aan ARNOLD, alsook een
brief van B. VAN DIJK, destijds boekhandelaar te
Amsterdam. Op dezen laatsten werd in het n r van 5 Nov,
1878 geantwoord door S. C. VAN DOESBURGH, boekhandelaar te Leiden, die het voor ARNOLD opnam; den brief
van FRED. MULLER beantwoordde ARNOLD zelf met het
volgende stuk :
Den Heer FREDERIK MULLER, te Amsterdam.
-- Nieuwsblad voor den Boekhandel van 8 Novem-

ber 1878.
Op dit stuk volgde dan nog in 't zelfde nummer
een artikel van J. F. VAN SOMEREN, getiteld : Veroordeel of W aardeering ? waarmede de redactie de discussie gesloten verklaarde.

Bibliographie van den Biënkorf en het Tableau
des differens de la Religion. -- PHILIPS VAN MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, Godsdienstige en kerkelijke geschriften ... uitgegeven ... door J. J. VAN
TOORENBERGEN. Verscheidenheden uit- en over de
Nalatenschap (Den Haag, 1878), blz. 195 -214 (verg.
het voorbericht).

- 213 -Besproken in de Bibliog raphische Adre,saria IV,
133 - 134.

Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Derde
afdeeling : Nederlandsch Tooneel. Leiden, E. J.
Brill, 1878.
Besproken door P. A. TIELE in den Nederlandschen Spectator, 1878, 382b; door F. v. H. in het
Magazin fur die Literal „r des A„slai/des, 18 79, 140;
in de Bibliographische Adversaria IV, 1 4 2 - 1 44; door
C. N. WYBRANDS in Het Nederlandsch Tooneel VIII,

109-12I. Op deze laatste beoordeeling is het volgend
stuk van ARNOLD een anticritiek.
1879.

Ne Jupiter quidem omnibus. (Antwoord op
het :artikel van den Fir. Wybrands). -- Het Nederlandsch Tooneel VIII, 156.
Shakespeare, in de Nederlandsche Letterkunde
en op het Nederlandsch Tooneel. Bibliographisch
overzicht. -- Bibliographische Adversaria IV, 97132.
1879-1899.

Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des
Pays-Bas, par FERD. VANDER HAEGHEN, Bibliothécaire en chef, TH.-J.-I. ARNOLD et R. VANDEN
BERGHE, conservateurs a la Bibliothèque de l'Université de Gand. Première série, tomes 1-25; seconde
série, livraisons-5o.
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1881.
Een vergeten boek van Caspar Jansz. Coolhaes.
— Bibliographische Adversaria IV, 208-218.
1883.
Dictionnaire des Devises des hommes de leftres,
imprimeurs, libraires, bibliophiles, chambres de
rhétorique, sociétés littéraires et dramatiques. Belgique et Hollande. Deuxième supplément a la liste
publiée par M. FERD. VAN DER HAEGHEN. -- Annales du Bibliophile Belge II, 17-28 ; 33-57.
Daarvan werden overdrukjes in den handel gebracht
met het adres :

Bruxelles, Fr. J. Olivier, 1883. 35 blz.
Aangekondigd in den Nederlandschen Spectator 1883,
blz. 332 b.

1884.
Vlaamsche Bibliographie. Lijst van Nederlandsche Boeken, Tijdschriften en Muziekwerken, in
Belgie in 1883 verschenen. Gent, J. Vuylsteke, 1884.
1885.
Vlaamsche Bibliographie. Lijst van Nederlandsche Boeken, Tijdschriften, Muziekwerken, Kaarten,
Platen en Tabellen in België in 1 881-1882 verschen. Gent, J. Vuylsteke, 1885.
Vlaamsche Bibliographie. Lijst van Nederlandsche Boeken, Tijdschriften en Muziekwerken, in
Belgie in 1884 verschenen. Gent, J. Vuylsteke, 1885.
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Vlaamsche Bibliographie. Lijst van Nederlandsche Boeken, Tijdschriften en Muziekwerken, in
Belgie in 1885 verschenen. Gent, J. Vuylsteke, 1886.
1887.
Vlaamsche Bibliographic. Lijst van Nederlandsche Boeken, Tijdschriften en Muziekwerken, in
Belgie in 1886 verschenen. Gent, J. Vuylsteke, 1887.
1888.
Vlaamsche Bibliographic. Lijst van Nederlandsche Boeken, Tijdschriften, Muziekwerken, Kaarten,
Platen en Tabellen in België verschenen. Repertorium en Bijvoegsel op het tienjarig tijdvak 1877-1886.
Gent, J. Vuylsteke, 1888.
Sprokkelingen. (Het Prentwerk van C. Ploos
van Amstel JCzn. -- Pseudonymen uit den tijd
der Remonstrantsche twisten). — Bibliographische
Adversaria, Tweede Reeks, I, 94-99.
1889
Mededeelingen betreffende de Bibliographie
der Middelnederlandsche Letterkunde van den heer
L. D. PETI T'. -- Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Vlaamsche Academie, 1889, 13-35.
Naar aanleiding van deze lezing zond de heer
Lours D. PUIT een schrijven aan de Koninkle Vlaamsche Academie, opgenomen in hare Verslagyen en Mededeelingen, 1889, 134-146, hetwelk ARNOLD beantwoordde
met den volgenden
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[Brief aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, tot antwoord op het schrijven van den Heer
LOUIS D. PETIT.] - Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1889,.
147-151
Stemmatagraphia. — De Navorscher 1889, 225..
Parck. -- Ibid. 1889, 257.
Fouant. -- Ibid. 1889, 291.
Lei- Lieve. ---- Ibid. 1889, 3, 8.
De Bron. -- Ibid. 1889, 345-346.
Kulders. -- Ibid. 188 9 , 362.
Luik. — Ibid. 1889, 381.
Papennonnen vasten aventdach. — Ibid. 188rá,.
397
Cristal de Montagne. — Ibid. 1889, 415.
Bokkenrijders. -- Ibid. 1889, 457.
Gent. — Ibid. 889, 470.
Talrijke nakomelingschap.— Ibid. 1889, 470-472.
Scharlaken. -- Ibid. 1889, 478-479.
Gebennae. -- Ibid. 1889, 501.
Stedemaagd. — Ibid. 188q, 519.
Lob. — Ibid. 1889, 522.
Ghescheye cruysen. — Ibid. 1889, 531.
Abondis. — Ibid. 1889, 648.
Ibid. 1889, 648-649.
James Price.
Al boem. .— Ibid. 1889, 649.
1890.

Bisdom Hamburg. — De Navorscher 189o, 1-2.
Monsieur de la Palisse. — Ibid. 189o, 3o-32.
Hoogwoud. — Ibid. 189o, 39.

- 217 —

Theodora. — Ibid. 1890, 76.
Dagteekening. — Ibid. 1890, 78.
Radinche. — Ibid. 1890, 79.
Zilveren huwlijkspenning. --- Ibid. 1890, 92.
Ostende. — Ibid. 1890, 98.
Piet Ardes. — Ibid. 1890, 285-286.
Jan de Bakker. — Ibid. 1890, 288-289.
Jacob Crom. -- Ibid. 1890, 289-290.
Montispessulum. — Ibid. 1890, 325.
Havines. — Ibid. 1890, 326,
Bisschop Albert. — Ibid. 1 890, 326-327.
Maastricht. -- Ibid. 1890, 350-351.
Cluny. -- Ibid. 1890, 354.
Sluis. Grafzerk op het stadhuis. -- Ibid. 1890,
404-405.
Kattebelletje. --- Ibid. 1890, 426-427.
Style de Bohême. — Ibid. 1890, 427.
Antje en Lijsje. — Ibid. 1890, 468-469 en 586.
Herbergnamen. — Ibid. 1890, 518-519.
Willem du Fay. — Ibid. 1890, 533.
A la mode de Bretagne. -- Ibid. 1890, 638.
Boeken. — Ibid. 1890, 643-644.
Steen om duere in de sonne te weeten. -- Ibid.
1890, 651.
Pro(e)nkers.
ibid. 1890, 652-653.
Byzantinisme. — Ibid. 1890, 659-660.
Hij is bij de pinken.
Ibid. 1890, 661.
1891.
Charles Louis Ruelens. --- Nederlandsche Spectator, 1 891,

43.

-
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Stigtenbley. — De Navorscher 1891, 49-50.
Kwijl, kwijlen. — Ibid. 1891, 52.
Brabantsche stijl. — Ibid. 1891, 52-53.
Geschrift. -- Ibid. 1891, 59.6o.
Rode, 's Hertogenrode. -- Ibid. 1891, 8o-82.
Zwart-kelen. — Ibid. 1891, 87-88.
Calsye. -- Ibid. 1891, 155.
Couperose. — Ibid. 1891, 276-277.
Deuil de Milan . — Ibid. 1891, 503,
Hollander. -- Ibid. 1891, 504-505.
Wilhelmus. — Ibid. 1891, 609.
1892.

Antje en Lijsje. -- De Navorscher 1892, 75-78.
De mansnaam Lein. -- Ibid. 1892, 82-83.
Finis-terrae. — Ibid. 1892, 93-94.
Talrijke nakomelingschap.--Ibid.18 9 2, 251-258.
Rueren. -- Ibid. 1892, 264.265.
Nog een Volkslied. — Ibid. 1892, 299-300.
Bruin en rood was. — Ibid. 1892, 337-338.
Ponden zwarte. — Ibid. 1892, 338.
Berkemeier. — Ibid. 1892, 393.
Trip. -- Ibid. 1892. 394.
Verouderde woorden. -- Ibid. 1892, 509-510.
Eest. -- Ibid. 1892, 641.
Lied Wilhelmus. -- Ibid. 1891, 643-644.
De mansnaam Seebaer. -- Ibid. 1892, 645.
Parlevinkers. -- Ibid. 1892, 645-646.
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1893.
Mollinger. — De Navorscher, 1893, IOI.
Coppenstenius. -- Ibid. 1893, 36o-361.
1894.
Aren. — De Navorscher, 1894, 6o-61.
Een geheugen als een garnaal. -- Ibid. 1894, 61.
Dat muisje heeft een staartje. -- Ibid. 1894, 62.
Tant de bruit pour une ommelette. -- Ibid.
1894, 62-63.
Sweertveger. — Ibid. 1894, 180.
Fusiek. — Ibid. 1894, 213-214.
Een punt zuigen. -- Ibid. 1894, 214-215.
Verkortingen. -- Ibid. 1894, 215.
Snok. — Ibid. 1894, 226.
Spekdief. — Ibid. 1894, 226-227.
Theodoricus a Lonen. — Ibid. 1894, 240.
1896.
Dichtregelen op Napoleon I. -- DeNavorscher,.
1896, 641.
1897.
Vertalingen van : Petrus Cunaeus, Sardi Venales.
Satyra Menippea, etc. Ex off. Plant. 1612, 12°.
-- De Na iorscher, 1897, 309-311.
1898.
[Mededeeling over Dathen's Psalmberijming,
a Ghedruckt inden Iare ons Heeren M.CCCCC.
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LXVI.
— Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Vlaamsche Academie, 1898, 44-49.
[Bibliographische beschi ijving der vier toen
bekende drukken van de Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereynen.] •-Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen
ende Refereynen. Opnieuw uitgegeven vanwege
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden (Leiden, 189 9), Voorrede, blz. Vi-XIII.
Verg. de

Voorrede, blz. v-vi.

[Verslag over de derde prijsvraag : De geschiedenis der Nederlandsche taalkunde in de Zuidelijke
Nederlanden van de XVI e eeuw tot 1886.]
—VerslagneMde lingedrKoniklje
Vlaamsche Academie, 1 8 9 8, 188-201.

Het Nederlandsch in de Gentsche Dagbladpers.
-- Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Academie, 1898, 306-369.
Overdrukjes werden in den 11, nalel gebracht met

het

adres :

Gent, A. Suffer, 1898. 68 blz.
Het Belfort, 1898,
18
en
25
Nov.
1898;
I'olksbelang
26 Nov.
Het
Volk,
735;
1898; Het Laatste Nieuzus, 19 en 27 N ( i v. 1898; Fondsenblad, 27 Nov. 1898; Journal de Gand, 28 Nov. 1898; Gent
voorwaarts, 31 Dec. 1898; Le Bied public, 22 Juli 1898;
Het Vaderland ('s-Graven p age ), 30 Nov., 1 en 30 Dec.
1 898; Nieuwe Rotterdanlsche Ct ir/ ant, 29 Nov. 1898;
L' Organe gallon, 25 Dec. 1898; Het Bolfort, 1899,
Aangekondigd en beoordeeld in :

I, 27-35.
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TWEEDE BIJ LAGE.

Brief van Prof. M. DE VRIES aan TH. J. I. ARNOLD,
naar aanleiding van Wiens artikel over Jan van Huist's
Salve Regina. Zie boven biz. 174 vlg.

Leiden, 22 Oct. 1876.

Hooggeachte Heer;
Met groote belangstelling las ik in de Dietsche
Warande Uw artikel over het a Salve Regina »
van Jan van Hulst. Door Uwe scherpzinnige en
wel bewezene opmerking vertoont zich dat gedicht
nu in een geheel anderen vorm dan tot hiertoe
het geval was, en is dubbel opmerkelijk geworden.
Zoo ik mij vergun, U een paar kleine bijdragen
te doen toekomen tot opheldering van de weinige
duistere punten, die er nog in overgebleven zijn,
dan zult Gij mij dit wel ten goede willen houden,
als een bewijs van mijne belangstelling in Uwen
arbeid en van mijnen wensch, dat men er in slagen
moge den tekst van liet gedicht zoo nauwkeurig
mogelijk vast te stellen.
Volkomen juist zijn Uwe opmerkingen omtrent
de X in den naam van Christus. Men schreef
altijd Xpc, waarin de X de grieksche X, X, de
p de grieksche p, en de c de grieksche c d. i. s
was. Maar die X was in vorm gelijk aan de Latijnsche X, en kon dus in dit geval de waarde
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daarvan aannemen.Even juist is wat gij zegt omtrent
het weglaten der h. Daar had een Vlaming het
recht toe. Maar men moet dan ook Elpt, Aelt,
Ebstu laten drukken, evenals de dichter elders (vs.
143) Aelt schrijft, of zelfs, buiten den dwang der
initialen, inden voor hinder (vs. 127).
Er blijven dus geene andere zwarigheden over
dan de door u bl. 557 genoemde. Maar de meeste
daarvan zijn wel uit den weg te ruimen.
Vs. 3o. Teedre komt hier niet te pas, maar
de graden toonen duidelijk, dat de dichter Leedre,
ladder, bedoelde. In de aan Maerlant toegeschreven
gedichten, door Mr. Van den Bergh uitgegeven,
leest men evenzoo (bl. 63) :
Ghi zijt die ledre, moeder maghet,
Daer die Bible af ghewaghet,
Die Jacob zach slaen ten Crone.
Vs. 41. Vertooch. Er zal in 't hs. staan
V'tooch. Men leze Nu tooch. Togen is gepaster
dan vertogen, en nu is zeer gewoon bij gebeden
en verzoeken, die met aandrang geschieden, en
waarvan men de vervulling zoo spoedig mogelijk
wensc ht.
Vs. 67. Rayen is stellig corrupt, want in rayen,
stralen, is geen Toetheit, en in 't volgende vers
wordt zij het licht genoemd, dat dus 2 maal hetzelfde zou zijn. Maar de « zoetheit » van Maria
wordt altijd met de lelie vergeleken. Bij vdBergh,
t. a. pl., bl. 113 :

_
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Dus quam die Gods sone Boet
Van der maghet pure,
Ghelijc der lilyien bloeme soet.
Ongetwijfeld moet er dus gelezen worden :
Liye. In een slecht geschreven hs. kon lila,' licht
misverstaan en als 1aii gelezen worden (t). 'Misschien werpt ge mij tegen, dat reeds in vs. 57 lelien
staat. Vergun mij dan te antwoorden, dat dat woord
stellig corrupt is, want het Mnl. zeide niet lelie,
maar lilie (lat. lilium), en lelien komen in vs. 57
in 't geheel niet te pas. Daar eischt de zin Leven
(geef ons zulk een leven als voor u betamelijk is).
Vs. 122. Op. Lees Up, dat de gewone schrijfwijze was, ook van Jan Van Hulst (verg. vs. 62,
176, 187 enz.).
Wat de herhaling van R G 0 in vs. 275-277
betreft, die is zeker vreemd. Blijkens de rijmen
ontbreekt voor of na vs. 275 een vers, uitgaande
op -ine. Er zijn er dus vier te veel geweest. Ik durf
niet beslissen, welk woord de dichter tusschenvoegde.
Het waarschijnlijkste zou zijn, dat hij virgo herhaalde : (o dulcis virgo, virgo Maria), maar dan had
hij 5 verzen noodig gehad, of schreef hij misschien :
Vita et spes, fonteine mine, of iets dergelijks, verg. vs.g i
Regine ..
Gratia .
0 dulcis.
(I) DE VRIES heeft hier voor Lilye en Ray het middeleeuwsch schrift nagebootst.
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.en liet hij wellicht van Vita de 2 eerste letters
meêtellen ?
Nog een paar kleine opmerkingen omtrent
andere foutieve plaatsen.
Vs. 51. behoue. Lees behout d. i. behoed.
Vs. 59. v..lder. Lees niet veelder, maar vulder,
verg. vs. 3 en 6, d. i. van volle caritate.
Vs. 6o. weit hers. De corrupte lezing heeft u
verleid tot het gissen eener niet wel houdbare verklaring. Zeer zeker schreef de dichter :
Aensich ons werc, .kets sonder mate,
« zie onze werken aan, zij gaan alle maat te
buiten. » Sonder mate, voorheen onmate, is de
gewone term voor hetgeen wij buitensporig noemen.
Vs. 220. Jhesminne is niets, en de verklaring
De lieve JeTus gaat niet op. Lees : Jhesumme,
den gewonen vorm nevens Jhesuse. Er staat natuurlijk JIrtzullllilt (1), waaruit Carton ten onrechte
Jhesminne las.
Vs. 244. Ontbiedt. Lees Ontbindt, zooals de zin
eischt.
In de hoop, dat het bovenstaande u niet geheel
onwelkom moge zijn, in elk geval u getuigen zal,
met hoeveel sympathie ik van uwen belangrijken
arbeid kennis nam, noem ik mij met de meeste
hoogachting
Uwen dw. dr.
M. de Vries.
(i) DE VRIES bootst hier weer het middeleeuwsch schrift na,
waarin, als men met geen al te duidelijke hand te doen heeft, een
,onbcdt even lezer umme inderdaad licht als minne kan lezen.
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ambgenoot te Leuven, Prof. L. Scharpé, ben ik in
staat mede te deelen, in hoeverre de door DE VRIES
voorgestelde verbeteringen werkelijk in het handschrift
te vinden zijn. Daarin gelukkiger dan ik, is de heer
Scharpé er in geslaagd van de tegenwoordige eigenaars
van dat handschrift vergunning te erlangen om de uitgave van Carton met het oorspronkelijke te vergelijken.
Aaii mijn verzoek om zijn collatie van het Salve Regina
te mijner beschikking te stellen, heeft hij met de meeste
heuschheid voldaan, en daarvoor betuig ik hem hier
opnieuw mijn dank. Ik wil echter zijn eigen arbeid
niet vooruitloopen, en bepaal mij dus tot de plaatsen
die in het artikel van ARNOLD en in den bovenstaanden
brief ter sprake komen.
Vs. 30. Het handschrift heeft Leedre.
Vs. 41. Het handschrift heeft Nu tooch.
Vs. 51. Het is niet meer met zekerheid te zeggen
wat er gestaan heeft : behoue of behout, daar de laatste
letter zoogoed als vergaan is; behout is het waarschijnlijkste, daar dit door den samenhang vereischt wordt.
Vs. 57. Geheel dit vers, op de beginletter L na,
is onleesbaar geworden. De door DE VRIES voorgestelde
verbetering moet ongetwijfeld de ware lezing geweest
zijn.
Vs. 59. Het handschrift heeft wel degelijk milder
c ari/ate.

Vs. 6o. Prof. Scharpé leest ook weic, maar van
't volgende woord zijn alleen de twee eerste letters :
he, nog te lezen.
Vs. b5. Het hs. heeft Xpristus, voluit.
Vs. b7. Van 't eerste woord van dit vs. is alleen
de laatste letter nog zichtbaar, en die laatste letter is
een u, wat tegen de verleidelijke verbetering van De
Vries spreekt.
Vs. T22. Het handschrift heeft Up.
Vs. 220. Prof. Scharpé teekent bij dit vs. niets aan;

• 226 maar dat er in 't hs. Jhesumme staat, kan niet betwijfeld
worden.
Vs. 238. Het hs. heeft Xpc.
Vs. 244. Het hs. heeft Ontbidt, dus Ontbindt, verbeterd uit Ontbiedt : de e is doorgehaald ; of het streepje
boven de i na de doorhaling is geplaatst, zooals waarschijnlijk is, kan ik niet zeggen.
J. TE WINKEL in zijn Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde I, 430 en J. VERnAM in het Tjdschtift voor
Nederlandsche Taal- cel Letterkunde 9, 293 vlgg. hebben
sedert ook een reeks verbeteringen op het Salve Regina
voorgesteld, waaronder verschillende dezelfde zijn als
die van DE VRIES.
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DERDE BIJLAGE.
Brief van Prof. R. FRUIN aan TH. J. I. ARNOLD,
naar aanleiding van diens artikelen over Broeder Cornelis Adriaens:, Een Pleidooi; Zie boven bl. 178 vlgg.
Leiden,

25 Juni

1878.

Weledele Heer
Hierbij reeds de nommers van de Dietsche
Way ende met veel dank terug. Ik had gisteren
den avond vrij en heb dien aangenaam aan het
lezen van Uw opstel besteed. Nooit had ik zoo de
volledige literatuur over het onderwerp in één overzicht voor mij gehad en het opstel van Goethals,
niet het minst belangrijke, was mij onbekend of
liever was mij geheel ontgaan.
Tot nog toe heeft het door U meegedeelde en
betoogde mij van mijn gevestigde meening, dat
de Sermoenen in het algemeen naar waarheid bevatten wat Br. Cornelis geraasd heeft — niet afgebracht. Maar, zooals Gij mij deedt opmerken, Uw
eigenlijke bewijsvoering moet nog volgen. Ik schort
dus mijn oordeel op. Mij is het steeds voorgekomen dat de Sermoenen daarom zoo ongelooflijk
gemeen zijn, omdat Goltzius slechts de scabreuse
passages van de Sermoenen, met weglating van
de eigenlijke preek, had aangeteekend. Ik kan ook
aannemen dat Goltzius het nog wat krasser en
ruwer heeft uitgedrukt dan de broeder het had
gezegd; maar ik blijf vooreerst nog gelooven dat
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het boek geen opzettelijke vervalsching van het
gesprokene bevat. Dat verhindert niet dat ik mij
gaarne door U van het tegendeel zal laten overtuigen.
Overigens ben ik het met U op vele secondaire
punten eens. Gij hebt zeker recht als Gij beweert
dat Marnix zijn kennis aan het preeken van den
broeder uit de gedrukte Sermoenen heeft gehaald.
Wat hij b. v. in het I e cap. van het Ve stuk zegt,
van hetgeen Br. Cornelis onlangs gepreekt zou
hebben, is genomen uit de voorrede der Sermoenen.
Ook hebt Gij recht te vermoeden dat de Biëncorf
eerst in 1570 verspreid is geworden. Het bewijs
daarvan heb ik al jaren geleden in de Mededeelingen
van Letterkunde (ik weet niet juist waar) geleverd
uit Havensii Erectio novorum Episcopatuum, waar hij
verhaalt dat de Bisschop van Roermond Lindanus
in den zomer van i 570 een aantal exemplaren in
handen kreeg en vernietigde, die uit Duitschland
werden ingesmokkeld. Ik ben ook geheel het met
U eens dat het meeste wat ons bij de door U
aangehaalde schrijvers voorkomt niets is dan na.schrijving waaraan wij niets hebben. Maar sommigen
van die lieden valt Gij wel wat hard. B. v. Matthaeus,
dien Gij van opzettelijke misstelling beschuldigt, als
had hij Naudaeus in plaats van Van Mander genoemd. Daar was de professor de man niet naar.
Hij zondigt door nalatigheid, maar niet om te bedriegen.
Ook is het niet te ontkennen dat Uw ijver
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om den befaamden broêr vrij te pleiten, hun die
U niet kennen den indruk moet geven als ware
Uw doel soortgelijk als ... (i) onderstelt.
Ten slotte is het mij aangenaam nog eenig
koren op Uw molen te kunnen bezorgen en Uw
client voor goed te kunnen zuiveren van den blaam
van inconsequentie, om niet erger te noemen, dien
van Meteren hem aanwrijft wegens de hem toegeschreven preekes van 1572. Sterker bewijs van
de onnoozelheid van Van Meteren en van zijn gemis
aan oordeel is haast niet denkbaar. De brave man
heeft in het Geuzen liedeboek gelezen, of liever
nog, hij heeft het vliegend blaadje, dat later in het
Liedeboek is opgenomen, in handen gekregen, waarin
een geus Broeder Cornelis sprekende invoert, en hij
heeft dat voor een echte berijmde preek van den
pater gehouden. Ik heb op het oogenblik het Liedeboek niet bij de hand, maar vind het bewuste
rijmpje in Van Vloten's Geschiedzangen II. blz. 23.
— De tweede preek op Assentioensdag is zeker van
soortgelijken oorsprong, maar die kan ik niet thuisbrengen in de literatuur die bewaard is gebleven.
Geen twijfel of Cornelis Adriaansz was een
warm katholiek en aanhanger van de regeering, en te
wanen dat hij ooit <, ongestadig » in dezen zou
geweest zijn, is ongerijmd. Hij heeft door zijn hef-

(I) Hier staat een naam, dien ik gemeend heb te moeten
weglaten.
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tigheid zich veel vijanden en veel vrienden gemaakt
geen wonder dat beider getuigenissen in lijnrechten
strijd zijn. Dat hij echter oproerig preekte en van een
hevig humeur was, erkennen ook zijn vrienden,
en dat hij in zijn improvisatiën gemeene straattaal
niet vermeed, komt mij volstrekt niet in strijd met
den geest van den tijd noch met 's mans bekenden
aard voor.
Vriendelijken dank ook voor het gunstige bericht betreffende vriend Nijhoff. Ik vlei mij gedurig
meer met zijn herstel, al kan ik mij niet ontveinzen dat het slechts uiterst langzaam voort zal.
gaan.
Na vriendelijke groeté, hoogachtend
Uw dienstw. dien.
R. FRUIN.
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VIERDE BIJLAGE.
Uittreksel uit een brief van Prof. J. G. R. ACQUOY
-aan TH. J. I. ARNOLD, de uitgave der Sermonen van
N. PEETERS betreffende. Zie boven blz. 203 vlg.

Leiden, 27

Juni

1891.

Hooggeachte Heer !

Het deed mij genoegen, U geheel onafhankelijk van mij zelven aan de juistheid van het
jaar 152o te zien twijfelen. De door U genoemde
plaats op blz. 8 van de drukproef is de eenige
niet, die naar later tijd heenwijst. Toen Prof. Fredericq mij het eerst meedeelde, dat er aan een herdruk van de « Sermonen » gedacht werd, en ik
niet vermoeden kon, zelf in de uitgave te zullen
betrokken worden, heb ik hem reeds gezegd, dat
men voorzichtig moest wezen, wijl er inwendige
redenen zijn, om het werk later te plaatsen. Dat
mannen als Holtrop, Campbell en Frederik Muller
de letter niet hebben kunnen thuisbrengen, kwam
mij sinds lang voor, een gevolg te zijn van hun
zoeken in verkeerde richting. Daarom te meer hoopte
ik op eene bevestiging van mijne meening door de
Heeren der « Bibliotheca Belgica », die in zaken
betreffende de Nederlandsche typographie der 16de
eeuw de meest bevoegde rechters zijn. Met de
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hoogste belangstelling zie ik naar hun oordeel over
den drukker uit. Als de tijd, op typographische
gronden door hen te noemen, eens overeenkwam
met dien, welken ik om historische en dogmatische
redenen zal meenen te moeten aannemen; m. a. w.
als hunne uitwendige en mijne inwendige critiek
eens tot hetzelfde resultaat leidde, dan zou dat een
merkwaardige triomf voor de wetenschap en een
nieuw bewijs voor het « omnium artium commune
vinculum a zijn.
Doch thans geen woDrd meer. Nog slechts een
hoogachtende groet van
Uw dw. dien.
J. G. R. ACQUOY.
Dat Holtrop, Campbell en F. Muller de letter
waarmede de Sermonen gedrukt zijn, niet hadden kunnen
thuis brengen, was bekend door een mededeeling van
DE HOOP SCHEFFER in zijne Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland, blz. 118, noot.
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VIJFDE BIJLAGE.
In de Sermonen oft wtlegghingen op alle de Euangelien vander Vasten van Niclaes Peeters komen drie lettersoorten voer :
1° Een kleine, fijne Duitsche letter, waarmede het
grootste gedeelte van den titel en de sermoenen zelf
gedrukt zijn; ze is 3 1,'2 punt naar het stelsel van Fournier, en even meer dan 3 punten naar dat van Didot,
groot.
2° Een grootere, vette Duitsche letter, waarmede
de bijbelteksten, de opschrifttitels en één regel van den
titel gedrukt zijn; ze is 41 3 punt, naar het stelsel van
Fournier, 4 punten naar dat van Didot, groot.
3° Een groote, zware Duitsche letter, waarmede
de twee eerste woorden van den titel gedrukt zijn (Hier
heghinnen) en waartoe de groote hoofdletters, die in 't
werk voorkomen, behooren; ze is 9 1/2 punt naar het
stelsel van Fournier, 9 punten naar dat van Didot, groot.
Het in de nieuwe uitgave voorkomend facsimile
van het titelblad is niet scherp genoeg, waardoor men
vooral van de kleinste letter, n r 1, een eenigszins onjuiste
voorstelling krijgt.
De twee boekjes die met deze zelfde lettersoorten
gedrukt zijn en waarin ook alle typographische figuren
voorkomen die men in de Sermonen vindt, welke in de
boven, blz. 204, bedoelde aanteekening door ARNOLD
genoemd worden, zijn de volgende (1) :

[11

([ Prouer bia, oft de wijse sprueSalomon. 9 # 9 ii Prouerb.
II

(f

II

ken van
Hoort

iiij. 11 (

(t) Tot mijn spijt ben ik genoodzaakt in al de onderstaande titels de lange s door de korte te vervangen, daar de
eerste op de drukkerij niet aanwezig is. Om het verwijzen te vergemakkelijken, geef ik aan al de aangehaalde titels een volgnummer.

---- a34—
mijn kint, ende ont- il fangt mijn reden, op dat uwer 11
iaren vele worden. Jck wil 11 v op de rechte ba- 11 ne
legden. 11 (Fleuron) 1I M. D. xliiij. li
Aan het einde :
dJ Ghedruct Tantwerpen, ll by Steuen Mierd11 An. M. D. xliiij. 11
8°, sign. a .ij. - Nn .v. [Nn .vi], 286 ongenummerde
bll. Een ex. is op de universiteitsbiblioth. te Amsterdam, naar hetwelk ARNOLD het boekje beschreven heeft
in de Bibliotheca Belgica, tweede reeks, i. v. Proverbia.
Het verdient opmerking dat het boekje aanmerkelijk
meer bevat dan de titel laat vermoeden : ook de Prediker, het Hooglied, Jesus Sirach en het Boek der Wijsheid staan er in.
mans.

[2] Een schoone ;j Prophetie vanden Doerluchti II
ghen Keyser, en vande Coninc li van Engelant, en.
den Co- 11 ninc van Vrancrijck. II Dese Prophecie is
ghestelt wt der La- li tijnscher spraken in de Duyt-

sprake, ij Jnt iaer ons Heere doen men schreef
schreef
duysent vi ) f hondert en 11 xxxix. dan beghinnende, 11
en duerende tot int 11 Jaer van sessen II veertich. II .'.11
Leest en oordeelt. II

sche

twee 11 hondert en sessentseuetich, Alsmen 11

Aan het einde :
Ghedruct Thantwerpen by mi I I Steuen Mierdmans.
11

8°, sign. A .ij. [- A .iiij], 4 ongenummerde bladen ;
de laatste bladz. is wit; een exemplaar is op de universiteitsbibliotheek te Gent, naar hetwelk ARNOLD het
boekje beschreven heeft in de Bibliotheca Belgica, tweede
reeks, i. v. Prophetie.
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Door deze ontdekking werd het vermoeden, dat de
Sermonen geantidateerd zijn (want aan een drukfout valt

natuurlijk niet te denken), glansrijk bevestigd. Toen
nu eenmaal wist dat STEVEN MIERDMANS de
drukker was, heeft hij er zich begrijpelijkerwijze op toegelegd de voortbrengselen van diens pers zooveel mogelijk
te leeren kennen. Daaraan danken verschillende artikelen
in de Bibliotheca Belgica hun ontstaan, maar meer
heeft hij er niet over nagelaten. Daarin heb ik aanleiding gevonden om zelf een onderzoek in te stellen, waarvan de vrucht hier medegedeeld wordt. Op absolute volledigheid wordt er echter geen aanspraak gemaakt.
Dezelfde drie lettersoorten en andere typographische
figuren vindt men nu ook nog in de volgende boekjes
ARNOLD

.SVMMA. DER 11 GODLIKER SCRIFTVREN Oft een Duytsche Theologie, leerende
II en onderwijsende alle mensche, wat het It Christen
ghelooue is, waer doer wi alle 11 gader salich worde,
en wat het doop- II sel bediedt, na de leeringe des
^Í heylighen Evangelijs, en sinte Pauwels Epistelen. Nv weder om seer neerstelick 11 ghecorrigeert.
^1

8°; 2 deelen.
I : sign. A -- K v [K viij]; 8o ongenummerde
bll.; de titel in een omlijsting in hout gesneden : van
onderen drie mannenbusten, elk met een boek. De
drie eerste regels van den titel zijn eveneens in hout
gesneden. De laatste bladzijde is wit.
II : sign. a .ij - f v [f viij], 48 ongenummerde
bll. Titel:
Dat Ander deel vá, U die Summa der godlicker
schril- tuere oft Duytscher Theologie, alle Chrii) sten menschen seer van noode en profijtelijc : II
Leerende van de ghebode Gods, eri ghebo- den
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ende Raden

der menschen. II Psalm .xviij. II De

onbeulecte wet des Heeren is bekeerenlide de
sielen.

we,

Dat

ghetuyghenisse des (I Heeren is

getrou-

verleenen- ^ 1 de wijsheyt den cleynen. u

Deze titel in een omlijsting in hout gesneden :
onderaan een bank, waarop drie vrouwen zitten, voorstellende het Geloof, de Liefde en de Hoop met
hunne emblemata.
Een exemplaar van dit boek berust op de universiteitsbibliotheek te Utrecht, samengebonden met de
werkjes hier onder de n rs [4], [28], [5], [3i], [25], [20]
en [21] vermeld. Zie verder over dit werk P. A. TIELE
in de Bibliographische Adversaria 4, 231 vlgg. en de
daar genoemde litteratuur.
j4j

(I Sinte Jans it vijfthiende Capittel wt I I gheleyt.
In houdende acht schoone leeringen, te wejjten,
vander ghemeynschap Christi, vande goe Ii den wercken, hoemen voor Godt gherecht- i) uaerdicht wordt,
vanden cruyce ende lijden, 11 vanden vrijen wille,
vans ghebet, onderscheyt i) der wet ende Euangelie,
trost Leghen veruol- li ghinghe et ce. 11 Jan. xv. Ij Ick
ben eeren warachtighen ll wijnstock en mijn Vader
de wijn- II gaerdenier.
ij

8°, sign. A.ij.-0.iij [O.iiij]; io8 ongenummerde bil.,
waarvan het laatste wit is. Een ex. is op de universiteitsbibl. te Utrecht (verg. onder
[3] ).
JA

[5]

Een schoon li sermoon van Christus (I rijcke,
heerlicheyt ende macht. ii 41** II Apocal. xvij. c.
en i. Tim. vi, b. 11 Christus es een Coninck der Coninii ghen, ende een Heere der Heeren, wies II rijcke
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M. D.

en sal

hebbe 11

(Fleuron)

If

xliiij.

Aan het einde :
Ghedruct Thantwerpen by 11 Steuen Mierdmans.
Xliiij. II

ij M. D.

8°, sign. A .ij.-B .iij [B .iiij] ; 12 ongenummerde bll.
Een ex. is op de universiteitsbibl. te Utrecht (verg.
onder nr [3]); in 188o werd een ander te koop aangeboden door den Brusselschen boekhandelaar Olivier

(zie zijn catalogus uit dat jaar, onder

11r 124).

[6] Der siecken 11 troost, Ij Onderwijsinghe, om ghe jj
willichlijck te steruen. If Troostinghe, om den siec- ij
ken totten
Christo ji
il

te

rechten

ghelooue i)

ende betrouwen

in

onderwijsen. (i Ghemeyn bekennisse der

sonde, met

schoon

ghebeden. ff Apocal. xiiij. (I

Salich sijn de doode die

(Naamcijfer n r 1 :)

inden

Heere

;i steruen. II

Matt : Crom. [J M. D. xliij. 1l

Aan het einde :
Ghedruct Tantwerpen, by H Steuen Mierdmans. li
8°, sign. A .ij.-D .v. [D .viij], 32 ongenummerde
bll. ; kantteekeningen; onder het colophon twee kleine
houtsneden : het linker een der wijze maagden, het
rechter een man die water in een kruik giet, voorstellende. Het boekje, dat op al de indices staat, is uitvoe-

rig beschreven in de Bibliotheca Belgica, tweede reeks,
i. v. Siecken Toost . zie verder aldaar. Een ex. is
op de universiteitsbibl. te Gent.
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[7]

Der Vvaer- 11 heyt onderwijs. H + Een tsa mensprekinghe, I) waer in de Waerheyt (welcke Gods II
woort selue is) alle simpele ende I onwetende menschen onder- 11 wijst, wat haer tot der sa- il licheyt
van noode is 11 te weten II Wt de heylighe schrift
ver- If gadert. II iij. Esdr. iij. c. (l Waerheyt ver
wint. ii (Fleuron) 11
I

Aan

het

einde :

Gheprint by Niclaes van Olden I) borch. An,.
1536. II

8°, sign. a .ij-h .iij. [h .iiij.]; 6o ongenummerde
bladen; kantteekeningen. Zelfde fleuron als in [i], [8]
en [24]. Het boekje staat op den index van 1546 (zie
b. V. SEPP, Verboden Lectuur, blz. 91). Waarschijnlijk is
het, evenals de Sermonen, geantidateerd, en is NICLAES
VAN OLDENBORCH een pseudoniem van MIERDMANS
(verg. beneden onder nr [31]). Een ex. is op de universiteitsbibl. te Gent. In het British Museum te Londen
is een uitgave zonder aanwijzing van plaats, naam noch
jaartal, alsook een andere met het colophon 1Viclaes van
Oldenborcla 1555 (zie den catalogus), dus te Embden.
[8]

Christelijcke
Gods.

H Corte

H

onderwijsinghe tot den 11 rijcke
voor alle sta- II Len, int ghe

Reghels

ende II elcken bysonder. 11 Wt de heylighe.
schriftuere te ii samen vergadert. (Fleuron) il Ephes.
iiij , li Wandelt so, als uwen roep betaemt, 11 daer
meyn,

(I

ghi in gheroepen sijt, met alder j ootmoedicheyt
ende saechtmoedicheyt. 11

- 23 9 Aan het einde :
Ghedruct Tantwerpen I I by Mattheus Crom. I[
8°, sign. A .ij-C .v. [C .viij], 24 ongenummerde
bll.; kantteekeningen ; zelfde fleuron als in [i], [7] en
[24]. Het boekje staat op de indices van 1546, 1550,
1 557 en 1 570 (zie b. v. SEPP, Verboden Lectuur, p. 82),
uitvoerig beschreven in de Bibliotheca Belgica, tweede
reeks, i. v. Onderwijsinghe, naar een ex. op de universiteitsbibl. te Gent.
De tekst van al deze boekjes is gedrukt met de
lettersoort nr 1, evenals de Sermonen, op het laatstena : hier is de tekst gedrukt met de lettersoort nr 2,
terwijl n r 1 alleen gebruikt is voor enkele regels van
den titel, voor de opschrifttitels, voor de kapittelopschriften en voor de kantteekeningen.
Merkwaardigerwijze komt op den titel van Der
Siecken Troost het monogram van MATT. CROM voor,
en heet de Chi isteljcke Onderzvijsinghe zelfs door dezen
gedrukt te zijn. In welke verhouding stond MIERDMANS tot CROM ? Zou MIERDMANS zijn drukmateriaal in den loop van het jaar 1543 aan M. CROM
overgedaan hebben? Maar hoe dan te verklaren dat
deze ook reeds in 1540 en 1542 drukt met de lettersoorten nr 2 en 3 (zie beneden onder de llrs [18] en vlgg.)?
Leende MIERDMANS die lettersoorten van M. CR0M ?
Wellicht mag men denken aan een soort van vennootschap, nl. op grond van de samenstelling der beide
volgende boekjes :
4 Der Chri I I sten Reghel. Íl Hoe elck Christen mensche 11 daghelics behoort le leuen, 11 teghé
Godt ende sinen euen (J naesten. li Van de staten
int ghemeyn. I I Van elcken Staet bysondert. II Wt de
heylighe schriftue- il re tsamen verga- 11 dert. II Col.
iij. c. ij Alle wat ghi doet in woorden oft II wercken,
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doet

het al

inden

ons J; Heeren Jesu Christi,
Vader doer hem. (I (Naam-

naem

danckende Godt fJ den

cijfer n r I :) Matt : Crom. it M. D. xliij. 11
Aan het einde :

9

Ghedruct Tantwerpen,

IJ by Steuen Mierd-11

mans. jl
8°, sign. A .ij.-C .iiij. [C .viij.], 24 ongenummerde
WI.; kantteekeningen; niet op den index; beschreven
in de Bibliotheca Belr;ica, tweede reeks, i. v. Reghel,
naar een ex. op de universiteitsbibl. te Gent.

[10] IJ

Ghelooue, il Hope

ende Liefde.

f) Hoe

een

yeghelijck hem daer (j daghelicx in oeffenen sal. ii

ren, en somighe Doctote samen vergadert. ft
i. Corint. xiij. d. if Nv blijft Ghelooue/ Hope en
Lief 11 de/ dese drye : maer de liefde is de if grootste onder desen. jj (Naamcijfer n r I :) Matt : Crom.
Wt der heyligher schriftue- f J

ren

il der heyligher Kercken II

11 M. D. xliij II
Aan het einde

dJ Ghedruct Tantwerpen by Steue f f Mierdmans.
M. D. xliij. II
8°, sign. a .ij-a .v. (sic, in plaats van b. v.) [B .viij] ;
16 ongenummerde bll.; niet op den index. Beschreven
in de Bibliotheca Belgica, tweede reeks, i. v. Gheloove,
naar het . x. op de universiteitsbibl. te Gent.

Deze laatste twee voortbrengselen van MIERDMANS'
pers onderscheiden zich van de voorgaande hierdoor,
dat er voor het eerst een O de lettersoort in voorkomt,

-- 24 I -zijnde een kleine, nogal vette Duitsche letter, minder
afwijkende van de gewone type, even meer dan 3 punten
groot naar het stelsel van Fournier, 3 punten naar dat
van Didot. De tekst van Der GunstenReghel is geheel
gedrukt met de lettersoort n r 2; met nr 4 zijn opschriften
en kantteekeningen gezet; n r I komt alleen nog voor
op den titel, nl. voor den daar geplaatsten bijbeltekst.
In Gheloore, Hope code Liefde komt n r I heelemaal niet
meer voor : de tekst is gedrukt met n r 4; n r 2 is gebruikt
voor het grootste gedeelte van den titel, voor opschriften
en voor de gebeden. En daarmede schijnt n r I voor
goed verdwenen te zijn, althans te Antwerpen, waar
MIERDMANS weldra vandaan ging. Daar drukte hij, behalve de bovengenoemde werkjes, nog de volgende:

[11]

Davids Souter, oft Lofsanghen. Antwerpen,
Steuen Mierdmans. 1544. 16°
Naar den catalogus Van Voorst I, nr 34 8 ; het daar
beschreven exempl. is thans in het British Museum
te Londen (zie den catalogus en verg. KLEYN, De Nederlandsche Bijbels in het Britsch Museum in het Archief
7'oor Nederlandsche kerkgeschiedenis, I, 136 vlgg., inzonderheid 154). Met welke lettersoort dit boekje gedrukt
is, weet ik niet te zeggen.

[12]

In 1545 drukte hij nog een boekje dat, zoover ik
weet, alleen bekend is door hetgeen M. DUNCANUS
daarover in de voorrede van zijn werk Vant rechte
Eztangelische Auioutnzael Christi Iesu zegt en beneden
onder nr [17] aangehaald wordt. Het was misschien
niet zoo onschuldig als DUNCANUS schijnt te meenee;
maar volstrekt niet onschuldig was zijn uitgave van
't Nieuwe Testament die in 't zelfde jaar verscheen en
onmiddellijk verboden werd (zie b. V. SEPP, Verboden
Lec!u'tr 69)

[13]

Het nieuwe Testament ons Heeren Jesu Christi.
Antwerpen, by Steven Mierdman. 1545.

-- 242 -8°, 377 bil. ; gedrukt met een andere, kleinere letterde vier reeds genoemde. Een ex. is in het
British Museum te Londen (zie den catalogus en KLEYN
in Archief v. Nederl. kerkgesch. I, 154), en een ander,
maar zonder titel, in de boekerij van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (zie de Catalogus, I, 593). Volgens LELONG, Boek-zaal der Nederduitsche Bybels, tweede uitgave, blz. 583, zouden er « tweederley drukken,... d'eene wat smalder van Formaat, als
d'andere », van dit Nieuw Testament bestaan. VAN
DRUTEN, Geschiedenis der Nederlandsche Bibelvertaling,
435 vlgg., heeft den tekst van dit Nieuwe Testament
vergeleken met dien van VAN LIESVELDT, maar zegt
niet welk ex. hij gebruikt heeft.

soort dan

()p een niet nader bekend tijdstip toog MIERDMANS
naar Londen, waar hij verschillende werken uitgaf, t. w.

[14]

A new Herball, wherein are conteyned the
namens of Herbes in Greke, Latin, Englysh, Duch,
Frenche, and in the Pothecaries and Herbaries
Latin, with the properties, degrees and naturall
places of the same, gathered and made by William
Turner, enT. Imprinted by Steven Mierdman, and
they are to be solde in Paules Churchyarde at
the sygne of the sprede egle by John Gybken.
(zie

Fol.; 2 exx. zijn in 't British Museum te Londen
den catalogus); reeds vermeld bij MAITTAIRE,

Annales V, 2,
[15]

301.

JOANNES A LASCO, De Catechismus, oft Kinder
leere, diemen te Londen, in de Duytsche ghemeynte, is
ghebruyckende... Londen, Steuen Myerdman, 1551.
8°, 92 bil.; een ex. is op het British Museum te
Londen : zie den catalogus i. v. London, Nederlandsche

Hervormde Gemeente.
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JOH. A LASCO, Brevis et dilvcida de Sacramentis Ecclesiae Christi tractatio, in qua et fons
ipse, et ratio, totius Sacramentariae nostri temporis
cOtroversiae paucis exponitur ene. (Consensio mutua
in re Sacramentaria Ministrorum Tigurinae Ecclesiae
et D. Joannis Calvini,. . ab ipsis authoribus edita.)
Londini per Stephanum Myerdmannum. An. 1552.

[16]

30, 141 bll. Een ex. is op het Brit. Mus. te Londen
(zie den catalogus) ; een ander was in 't bezit van Prof.
J. I. Doedes (zie zijn Collectie van Rariora, p. 79) en
ging hij de veiling zijner bibliotheek (te Utrecht, J. L.
Beyers, 4 Mei 1898 vlg.) over naar de universiteitsbiblioth. te Amsterdam.

[17]

Den val der Roomscher Kercken, met alle haer
afgoderie waer by een yegelyck mach kennen ende
mercken het onderscheet tusschen de yerste kercke,
vande welcke ons ouerste Heere ende Coninck het
ouerste hoofd is : ende vermalendydende (sic?) kercke.
Anno 1553. — Gedruct tot Londen, by Steven
Mierdman, Anno i553.
Ik geef den titel naar A. DE DECKER in het Bulle-

tijn,v an de Maatschappij

der

AntzverpscheBibliopllilen 1,212,

maar het colophon naar OLIVIER (zie beneden), daar
DE DECKER een blijkbare fout heeft.
Tegen dit werkje is het zooeven vermelde van Duncanus gericht. In zijne voorrede zegt deze : « Bysonder sal
ick schrijven met Gods gratie teghen een valsch boecxken,
vol van fenijns ende spijtighe blasphemien, gheheeten
den val der R. kercken. Het boecxken is gheprent te
Londen, ist dat die printer die waerheyt seyt, so alst
boecxken vol loghenen is. Die authoer oft maker des
boecx wort verswegen, ick dencke dat hi sinen naem niet
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bekent en derf maken, alst Evangelium seyt : Alle mensch
die daer quaet doet, die haet dat licht, ende hy en coemt
niet by dlicht, op dat zijn wercken niet bekent ende
ghestraft en suuden worden. Die prenter is met valsche
trecken door malcanderen also beguychelt dattet niet
wel te lesen en is. Nochtans ick hebt vernomen, sinen
naem is Steven Mierdman. Ick dencke dat by selve die
prenter ende oock die authoer is, want desgelijcx vinde
ick dat dese Steven Mierdman heeft gheprint Tantwerpen
int Jaer xv c. xlv. een goet boecxken so veel als ick daer
inne ghelesen heb, van goede manierlijcke seden, hoe
die jongers, gaen, staen, eten, drmcken, spreken, swijgen,
ter tafelen dienen ende die spijse ontghinnen sullen, van
welck boecxken en wort ooc geen authoer ghenoemt, dan
alleen die prenter als een authoer, die dat wt Erasmus
ende andere gheleerde mannen getogen heeft. »
Een ex. van dit werk is in de bibliotheek der
Hollandsche gemeente te Londen (zie SEPP, Verboden
Lectuur, blz. 133); een ander werd in 1888 te koop aangeboden door den Brusselschen boekhandelaar Olivier
(zie zijn Catalogus uit dat jaar, onder n r 124). In de
Bibliotheca Belgica, eerste reeks, art. Gnapheus G 170
wordt een latere uitgave vermeld : Den val der Room-

scher Kercken / met al hare afb oderie / waerby een yeghelijc
mach kennen e77 mercken het onderscheyt tusschen de yerste
kercke... ende de vermaledide kercke verscheyden. ( Ghedruct by my Steven Mierdmá. M. D. lvj. Doedes bezat
eene uitgave, waarvan de titel met een van deze laatste
overeenkwam, maar zonder aanwijzing van plaats, naam
noch jaartal (zie zijn Collectie van Rariora, blz. 113).
Welke lettersoort MIERDMANS voor zijn Londensche
drukken gebruikt heeft, weet ik niet te zeggen. Toen
Marie Tudor den troon beklom, moesten de Nederlandsche uitwijkelingen Londen verlaten, en evenals
zoovele andere kwam MIERDMANS te Embden terecht.
Daar gaf hij kort opeen twee nieuwe bijbelvertalingen
uit, t. w.
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[18] Den Bibel in duyts, dat is, alle boecken des
Ouden ende Nieuwen Testaments, na de orsprongelijcke spraken opt alder getrouwelijcste verduytst.
Met goede aenwijsinghen enT. 4 Ghedruct tot
Embden by Stenen Mierdman ende Jan Gheylliaert. An. 1556.
4 0 , 292 bil. Exempl. zijn in de Kon. Biblioth. in
Den Haag; universiteitsbibl. te Groningen; in de bibl.
der Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam; in het
Brit. Mus. te Londen (zie den catalogus en verg. KLEYN,
in het Archief v. Neder/. kerkesch. I. T 54). Een dezer
exx, is waarschijnlijk afkomstig uit het magazijn van
FR. i\1ULLER : zie zijn Catalogus eezzer.., vezuazzzelizzg

van Hollandsche Bijbels, Psalmen, Incunabelen, Leeslel.
Liedeten, Ilollandsche Godgeleerde Werken uit het jaar
1857, Il r 20. Zie over dezen bijbel LELONG, p. 703.
[18]

Biblia. Dat is de gheheele Heylighe Schrift, in
gemeyn Nederlantsch duytsch.... Ghedruckt tot
Embden by Steuen Mierdman ende Jan Gheillyart. An. M.D.LVIII.

Zie over dezen bijbel LELONG, p. 604 vlgg. Een
ex. is in de boekerij van de Doopsgezinde Gemeente
te Amsterdam ; een ander in het British Museum,
afkomstig van de Van Voorst's (verg. KLEUN t. a. p.);
een derde (wellicht hetzelfde dat door Fr. Muller in
den zooeven genoemden catalogus, n r 40, te koop werd
aangeboden?) was in 't bezit van Prof. J. I. Doedes
(zie zijn Collectie van Rariora, blz. 19) en ging bij de
veiling zijner bibliotheek (n r 151 van den auctiecatalogus) over in 't bezit van de Gesellschaft film- bilderde
Kunst und Vaterldndische Alterthlimet te Embden. Een
exemplaar van de tweede helft, liet Nieuwe Testament,
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is in de boekerij van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden (zie den Catalogus I, 593).
Deze beide bijbels zijn met een andere lettersoort
gedrukt dan al de reeds genoemde boekjes, het Nieuwe
Testament van 154.5 incluis. Daarentegen komen in de
volgende boeken MIERDMANT S ' lettersoorten nr 2, 3 en 4
voor.
120 Tertullia II nus tweede boeck tot sijnder II
huysvrouwen, orboerlick allen fI den ghenen die haer
totté hou fl welicken staet voegende, schou II wen
willen den onpays, ende II clachten en meer ander
ghebre ft ken daer in schuylende, bi cau- II sen datse
ouer beyde sijden te ii seer op goet, edeldom, en op
die Il onbehoorlike liefde merckende II niet en houwen
achter volgen II de de heylighe schrift, dat II is inden
Heere, waer II af hier een schoon Il cort bewijs II
volcht. li M. D. xl. II
Aan het

einde .

* Ghedruct Tantwerpen, II by Mattheus 11
Crom II
8°, sign. A. ij. -Ciij [Ciiij]; 20 ongenummerde bil.
Keerzijde van den titel en laatste blz. wit. Uitsluitend gedrukt met de lettersoort 1 r 2. Een ex. is op
de universiteitsbibliotheek te Utrecht (verg. onder [3]).

[21] 41 Dat begrijp II der gheheelder Bibelen, 11 int
corte. l) De thien ghe- II boden, doer Moyses gheghe- II uen, ende van Christo II verclaert. ij Roma.
xv. II Alle watter gheschreuen is( dat is tot II onsen
leeringhe gheschreuen. II (Naamcijfer n r 2 :) Matthevs Cromjvs II M. D. xlij. II (Fleuron) II
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8°; gesign. A ij. B. ii). [B. iiij.] ; 8 ongenummerde bll.
De titel in een omlijsting; bovenaan een houtsnede, met de emblemata der vier evangelisten; in
een vierkantje : APOC. 4. Het boek staat op de indices
van 1'546, 155o en 1557; niet op dien van 1570. De
tekst is gedrukt met de lettersoort n r 4; nr 2 en n r 3
zijn gebruikt voor den titel en de opschriften. Een
ex. is op de universiteitsbibl. te Utrecht (verg. onder [3]).

Vander ver- II schrickelijcker aertbeuinghen, Ji
in de stadt van Scharbarien geschiet, in dit teghenwoordich i) iaer van .xlij. den .xij. Junij. II Hoe datter een stadt in Torckien versonc- o ken is.
iI
;I

11

ii

*

Aan het einde :

[22]

+ Ghedrnct (sic) Tantwerpen in I de Cammerstrate, by II Mattheus If Crom,
I

II

8°, sign. A. ij. [- A.iiij.], 4 ongenummerde bladen,
de laatste biz. wit. De tekst is gedrukt met de lettersoort
n r 4; nr 2 en 3 zijn gebruikt op den titel, f r 2 ook voor
het opschrift en voor het colophon. Het boekje is beschreven in de Bibliotheca Belgica, eerste reeks, i. v.

Aeytbevinghe.

Vvt de
4/ Eenen ghee- i) stelijcken A B.
heylighe scrift in II dichte ghestelt. 4144) it
(Naamcijfer n '' 2 :) Matthevs Cromjvs M. D. xliij. l)

[23]

Ii

11

11

8°, sign. A. ij. - A. v. [A. vlij]; 8 ongenummerde
bladen; de laatste bladzijde wit. De tekst is gedrukt
met de lettersoort n r q; nr 2 en 3 komen alle3n voor
op den titel. Het boekje is beschrevea ia de Bibliotheca Belgica, eerste reeks, i. v. Crul, naar liet ex. op
de universiteitsbibl te Gent.
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[24]

*E'en Chrillsten oft Kersmis II Bancket. II Eenen
yeghelijcken Chri- II sten mensche seer nut om II
lesen. Ghemaect by Theo- II dorus Basilius. Ouer
ghe- it sedt wt Enghels. II (Fleuron) II . Luc. xiiij. Ii
Als ghi een maeltijt maect/ roept Ode arme/ crancke/
cruepele/ en blin- II de/ so sult ghi salich wesen. II
(Naamcijfer nr 1 .) Matt : Crom. II M. D. xliiij. 11
Aan het einde :

Ghedruct Tantwerpen by II Mattheus Crom,
Anno.
II M.D.KLIII.

8°, sign. A.ij.-G.iiij. [G.viij.], 56 ongenummerde
bladen; kantteekeningen; de tekst is gedrukt met de lettersoort n r 4; nr 2 en 3 zijn gebruikt op den titel, voor
opschi if ten en voor 't colophon. Een zelfde initiaal I
als in [2I]; zelfde fleuron als in [1], [7] en [8], maar in
een rechthoekig filet. Het boekje, dat op de indices van
1546, 155o en 1557, niet op dien van 1570 staat, is beschreven in de Bibliotheca Beo ica, tweede reeks, i. v.
fBeconl, naar het ex. op de universiteitsbibl. te Gent :
zie verder aldaar.

[25]

Een warachti II ghe Pronosticatie en Almanach
II wt die alder outste ende waracte Ii tichste boecken
der Astronomie, II tot dat eynde der werelt toe
due II rende, ghepractiseert doer II Steuen Vvacker,
Astro- II nomijn der stalt vá II Couelens. II Matthei
.vi. Actuum .xx. II Vwen wille gheschie/ gelijck
in hemel al- II so inder aerden. Il Matthei .x.11 En
gaet in die strate der Heydene niet. II Hieremie
.x. ij En veruaert v niet van die teekene des II hemels/ die de Heydenen vreesen/ want Ij de inset-
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tinghen der Heydenen sijn ydel II ende onnut. I{

(Naamcijfer n r 2 .) Matthevs Cromjvs. II
Aan het einde :

Ghedruckt tot Antwerpen bi II Matheus Crom.

if

8°, sign. A .ij. — D .v. [D .vij.], 32 ongenummerde
bladen, waarvan het laatste wit is; kantteekeningen.
De tekst is gedrukt met de lettersoort n r 4; n' 2 en
3 alleen op den titel en in het opschrift op bl. ib.
Een zelfde initiaal A als in de Sermoiien, en eenzelfde N als in [3]. Het boekje, dat op al de indices
staat, is beschreven in de Bibliotheca Belgica, tweede
reeks, i. v. Wacker, naar een ex. op de universiteitsbibl. te Utrecht (verg. boven onder [3] ). Zie verder
aldaar.

[26] Nieu tijdinghe, II Van die vergaderinge tot II
Vvormes. II Eenen brief van onsen . H. V. den II
Paus. II Een exhortatie vande .E. H. Thomas II
Campegius .B. van Feltren II Die namen der Oratoren ende II doctoren vergadert sijnde II tot Vvorms.
II r * ci._ II (I T Ghedruct Tantwerpen by Mat- II
theus Crom int huys van Delft. II
8°, sign. A. ij. [- A. viij], 8 ongenummerde bll.;
geheel gedrukt met de lettersoort n r 2; nr 3 is gebruikt
op den titel en voor de opschriften. Eenzelfde initiaal
A als in de ,Sermonen en in [25]. Het boekje is beschreven in de Bibliotheca Belgica, tweede reeks, i. v.
1ijdinghe, naar een ex. op de universiteitsbibl. te Gent.
Zie verder aldaar.

[271

4 Van dat II ghelooue aen onsen salich- II
maker Jesum Christum/ wat onbe-ligrijpelike verdiensten/ ende heylic-Ilheyt en salicheyt wi daer

doer (I vercrijghen. En van eens Christen menschen II
oeffeninghe/ II en werc-11 ken. II .Roma. xv. I{ Wat

ons

dat ;) is tot onser leeringhe
dat wi doer verduldicheyt ende II
schrift hoope hebben. II

voorgheschreuen is

&heschreuen/ 11 op

troost

der

Aan

het

einde :

Ghedruct Tantwerpen/ by II Mattheus Crom.

if

8°. sign. A. ij. - B. iiij. [B. viij.], 16 ongenummerde
bll., waarvan het laatste wit is. De tekst is gedrukt met
de lettersoort n r 4; n r 2 en 3 zijn gebruikt voor den
titel en de opschriften. Een zelfde initiaal I als in de
nrs [21] en [24]. Het boekje, dat op al de indices staat
(zie b. v. SEPP, Verboden Lectuur p. q3), is beschreven
in de Bibliotheca Belgica, tweede reeks, i. v. Gheloove,
naar een ex. op de universiteitsbibliotheek te Gent.
Zie verder aldaar.
[ 281

-

Fen coste II licke wtlegghinge oft exposi II tie
op die .x. Gheboben (sic) en- I) de op dat Pater
nosteri II na die rechte waer- ;f heyt der heyli- II gher
scrif- J ture. II
4

8°; sign. a. ij. - g. ij [g. vij]; 56 ongenummerde bll.
waarvan het laatste wit is; kantteekeningen. De titel
in een omlijsting in hout gesneden ; in de hoeken de
emblemata der evangelisten; links : S. Pieter; rechts :
S. Paulus. De tekst is gedrukt met de lettersoort n r 4;
n r 2 en 3 zijn gebruikt op den titel en verder voor opschriften, bijbelteksten en gebeden. Het boekje staat
op de indices van 1 557 en 1570 (zie b. v. SEPP, Verboden
lectuur, p. 133), en is beschreven in de Bibliotheca Belgica,
tweede reeks, i. v. [Regius]. Er is een ex. op de universiteitsbibl. te Utrecht (verg. boven onder n r [3] ), en een
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ander op de universiteitsbibl. te Gent, dat vroeger evenzoo samengebonden was met de n rs [7], [8], [9],
[27] en [29]
[29]

Een deuote !) biechte oft belijdinghe der II sonden tot Godt. II Psalm. li. a 11 Godt sijt doch mijns
ghenadich/ na lj uwe groote bermherticheyt/ ende
doet mijne ouertredinghe wt na uwe groote H.
bermherticheyt. `Vascht mi doch van II mijne misdaet/ en reynicht mi doch van II mijne sonden :
Want ick bekenne mijne jf misdaet/ en mijne sonde
is altijt voor mi. Manasses ghebet. if Ick hebbe ghesondicht Heere/ ic hebljbe misdaen/ ende ik bekenne
mijne boosiiheyt. Ich (sic) begheere biddende v o
Heere/ if vergheuet mi/ vergheuet mi. En ver-IMdoemt
mi doch niet te samen met mijne (f ongherechticheden/ noch en behoudt mi I I doch geen quaet inder
eeuwicheyt : want if ghi sult mi onwaerdighe salich
maken 11 na uwe groote onbermherticheyt.
if

8°, sign. A. ij. - A. v [A. viij] ; 8 ongenummerde bladen. De tekst is gedrukt met de lettersoort n r 4; llr 2
en 3 zijn gebruikt op den titel en voor het opschrift op
bl. i b. Beschreven in de Bibliotheca Belgica, tweede
reeks, i. v. Biechte, naar het ex. op de universiteitsbibl.
te Gent, vroeger samengebonden met de onder [28]
genoemde boekjes.
1 30]

zeekenen die 11
inder locht ghesien sijn in if Duytschlant te Vvitten
dael Anno M. D. xliij. 11 den vierden Junij. ij :. I)
Ghedruct bi mi Steuen iJ Nuyts. ^J
+ Vanden seer wonderlijcken
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8°, sign. a . ij . [- a. iiij.], 4 ongenummerde bll., de
laatste blz. wit. Geheel gedrukt met de lettersoort n r 2 ;
alleen de eerste regel van den titel met n r 3. Verder
hierin een zelfde initiaal N als in [3] en [25]. Zou STEUEN
NUYTS niet een pseudoniem van MIERDMANS zijn ?
[31]

Een expo 11 sitie op den hondersten en- 11
sessentwintichsten Psalm il van Dauid. I :. I Psal.
c. xxvil De Heere heeft met ons lieden u grootti
saken ghedaeii/ daerom sijs 11 wi verblijt geworden.
411

I

I

II

Aan het einde :
t Ghedruct bi mi Niclaes

II

van Oldenborch. Jf

8°, sign. A - . ij. - D. v [D. viij]. 32 ongenummerde bll.
waarvan het laatste wit is. D: tekst is gedrukt met
de lettersoort n r 4; n r 3 is gebruikt voor den eersten
regel van den titel, n r 2 op den titel, voor opschrift
en bijbelteksten. Verder een zelfde initia«l D als in [3].
Het boekje staat op de indices van 1557 en 1570. Een
exemplaar is op de universiteitkbibl. te Utrecht (verg.
boven onder [3] ).
Een nauwkeurige vergelijking der drukwerken die
op den naam van NICLAES VAN OLDENBORCH gaan,
zou zekerheid geven omtrent het onder n r [7] geuite
vermoeden, dat deze VAN OLDENBORCH en MIERDMANS
één en dezelfde persoon zijn.
WILLEM DE VREESE.
N. B. --

VERBETERING. Blz.

175 staat verkeerdelijk, dat

ARNOLD ' s Bibliographie van den Biënkorf en het Tableau

des d(fferens de la Reli: ion verscheen in de Dietsche Warande.
Zie de juiste opgave op blz. 212.
Blz. t8o, r. 20 staat waren; lees was.

INHOUDSTAFEL.
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5
Dagwijzer
Gedenkdagen uit de geschiedenis der Nederlandsche let17
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31
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53
Koninklijke Familie van Belgie . . . . . . . . , . ..
57
Instelling der Koninklijke Vlaamsche Academie . . . . .
65
Wetten . . . . . ..
Werkzaamheden der Academie voorgeschreven door de
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Prudens van Duyee,door J MICnRELS (Met portret des (halters/0893),
352 blz .
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(1893) . . . i,25
Rederijkersgedichten^ der XVI e eeuw, door J B ROECKAET
Vak- en Kunstwoorden (N r t Steenbakkerij) bezorgd door 1'n.
.
COOPMAN (1894), x- Q4 blz, .
1,25
Plaatsnaamkunde Gemeente Bilsen, door Jar CuveLIER en CAM
.
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HUYSMANS (1897), 316 blz
^
3,00
Onkruid onder de Tarwe Proeve van Taalzuivering, dooi H MEERT
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1,bo
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. . . . .
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HOUCKE en JOZEF SLEYPEN (18Q6), \-486 blz (met platen) 5,00
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. .
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17 Eene vreemde spraak als voertaal van 't onderwijs, door A. en
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TM VAN HFUVERSWYN 11899), 18o blz
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•
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.
CORNELISSEN .n J B. VERVLIET (1"°, ede , 34e en O de atie% etmg), elk
2,5o

st. De verouderde woorden bij Kiliaan, door J. JAcons 08gq), X-244 blz.. atop
22. De, Franache Overheereching in Belg&, door F. VAN DNN I3IROH
.
• • - 4.00
(1900), 528 blz.
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23. De Handschriften van Jan van Ruusbroec a werken, door
. .
WILLEM DE VREESE (1900 ) , 458 blz.
4pO41
24 De Franeche Overheersching in Melgi (van 1792 tot 1815), door
.
n,00
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. . .
.
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Klankleer van de taal van jan van Ruusbroec. door WILLEM DR Vegan.
Nederlandsche werkwoorden door samenstellende afleiding gevormd, door
WILLEM DE VREESE.

Gallicismen in het Nederlandsch, met aanwijzing van de suiVer Nederlandsche uitdrukkingen, door H MEERT
Vormleer van de taal van Jan van Ruusbroep, door H Maser
Onkruid Onder de Tarwe Proeve van Taaizulvernlg, door H. MEERT.
Vlaamsche Bibliographic 083o-189o), door FR DE POTTER (4de aflevering).
De Belgische Taalwetten toegelicht dooi M r A PRAYON VAN ZUYLEN (2 e deel).
Idioticon van het Antwerpsch dialect, opgesteld door P. JozeEP Coliseums
en J. B. N ERVLIET 15 de aflevering).

Middelnederlandache Gedichten en Fragmenten, uitgegeven door Jhr. Mr.
NAP. DE PAUW (4de aflevering).

Die eerste Bliecap van Maria, opnieuw uitgegeven en toegelicht door Dr. Munn
DE VREESE

Vocabularia para aprender Franohee,Eapannol y Flamenco (a° 152o), opnieuw
uitgegeven en toegelicht door Dr. WILLEM DE Vaasa*
Noel van Berlaimont's Vocabulare a^ 1536i, opnieuw uitgegeven en toegeliébl
door Di. WILLita DE -"RESsE
Johan Froissart's Cronyke van Vlatnderen, getranslateert uuten Franssoyss in
Duytscher tale bie Gelift Potter van der Loo, in de XV e eeuw, uitgo even en

(r

.Ifl. van het 2° deel, Beljuws van
toegelicht dooi Jhr Me. NAP. Ds PAUW
Vlaanderen, en ,e a9 van het 3e deel, Vlaamscbe Kion,eki

Blbilographiach Woordenboek van de Geschiedenis der Belgische gemeen.
en, door Fa DE P.ITTER,
Sttnte Auguatijna Regule, uitgegeven door K. DE FLO0
De Rederejltkamere in Nederland, door PROD VAN Duvets, uitgegeven door
FR DS POTTER eo FL. vAa DuesE42edeel)
De Keurs van Hazebroek, ilool EDw GAILLIARD (5 e en laatste deelt
Bouc van der Audiencle (Acten en Sentencien van den Raad van Vlaanderen
in de, XIV' eeuw) door J h l Mr. NAP. DE PAUW (2 e stuk)
Leven en Wetken der Zuidnederlandache schrijvers 12^° aflevering).
Het ambacht van den loodgieter en zinkbewerker, door A. vat, Houma.
Germaansche Godenleer. door J JACOBS en E. SOENS
Germaansche Heldenleer, door BRANTS.
De Viesdlmrsboot, lijst van vakwoorden door BLY.
Kinderspel, lust en -lied in Viaamech-Belgie, met zangwijzen, door A. DE Coat
en I TEIRLINCK.
Kinderspelen, met zangwijzen, door R GHSSQUIERE
Repertoriutn van de geschriften over de voedingsmiddelen gedurende hit
jaar span verschenen, door Dr A -J.-J. VANDEVELDE.

