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Jaarboek van 1887 tot 1901, ieder

2

no

Ile REEKS.
i . Verslagen,

van 1887 tel 1900, ieder

III" REEKS. -

4.00

MIDDEI.NEDERLANDSCHE UITGAVEN

t. De Zevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der XV• eeuw,
blz. .
• . . 2,5o
uitgegeven door K. STALI.AP.RT 118871. xxxie
2. Woordenlijst voor de Zevenste Bliscap van Maria, opgesteld door
0 5e
K. STALI.AE1tT (1 888), 141 blz.
Woordenlijst op de Alexanders Geesten van JACOB VAN MARRLANT,
1,00
door 1.. Ror.Rsii, 1" - aflevering 11888), 08 blz.
.1, Van de vij Vroeden van binnen Rome, bezorgd door K. STAL.
3,o0
•
1.AKRT (1889), xx -182 biz.
5. Het Roermondsch dialect, getoetst aan het Ou .-Saksis.:h e:: Oud 1,25
Nedertrankisch, door D . I.. SKAONS (1889), lee blz.
6. Madelghijs' kintsheit, al de (lekende fragmenten, bezorgd door
2 So
Jhr. Mr. NAP. OK PAUW (1889), 208 biz. (met facsimile's)
7. bit is die Istory van Troy-en, bezorgd door Jhr. Mr. NAP. DEC
PAUW en EDWARD GAILLIARD . 4 deden, met facsimile's (1889.1892) . 25,5o
8. Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, uitgegeven door
• • . 2,00
Jhr. Mr. N. DE PAUW 1893 - 18971, 3 all. elke
9. Kalender en Gezondheidsregels getrokken uit het handschrift der
nnckerij van de hoogeschool te Loven, getiteld « Liber oral.
Eland. M. S. „ door I'. Al.BERDINGE IHUM (18y3) fete

....,1,25
,25

to. De Keure van Hazebrock, door EDW. GAILLIARD (1894-18yy),
4 deden, elk
ii. Middelnederlandsche geneeskundige Recepten en Tractaten,
Zegeningen en Tooverformulen, uitgegeven door D' ' -L. us
`RKRSK

1

1891), xu- 1 1.1

5,00

2,00

biz

Beschrijving van Middelnederlandsche en andere handschriften die in Engeland bewaard worden, door K. us FLOU en
EDW. GAILLIARD 11895 en 189111, 3 bd., elk
13. Beowulf, Angelea'..sich volksepos, vertaald in stafrijm en met inleiding
en aanteekeninl;en voorzien, door l)r. L. Simons 11896) 355 bl.. .
14. Hennen van Merchtenen's Cornicke van Brabant (1414),
12.

2,00

4,00

3,00
gegeven , foor tinloei Ui.zELLE. 118001, 233 biz
15, Jehan Froissart's Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten
Franssoyse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, iD de
XV' eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. NAP. DE PAUW
11881, v111-5 8 o blz. Eerste deel 5,00. - Tweede deel, Rekeningen der
Baljuws (ie all.) 11 9on1, viii 3.1.1 blz. . . . . . . . . 3,0o
16. Ypre jeghen Poperinghe, Gedingstukken der XI1 ' eeuw nopens
het laken, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. NAP. DE PAUW
4,00
I180J ), XLV1•320 biz
u van der Audiencie (Aften en Sentcncien van den Raad van
Imo. Boc
eeuw),
door Jhr. Mr. NAP. of PAUW, Eerste
Vlaanderen in de XIV°
5,00
stuk (1901i, xxI-lira blz.
IA. Die bedudinghe naden sinne van Sunte Augustijns Regule, uit3,00
. . .
. . . . . .
gegeven dour K. Ds FLUU (1901), xxtli-277 blz.
Ve

REEKS. -

UITGAVEN

DER COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS,

BIO- EN BIl3LIOGRAPHIE.
I . Alphabetische lijst van devoorloopig verzamelde namenderin

2

België

geboren Nederlandsche schrijvers, dienende tot het samenstellen
van de' Biographic der Zuidnederlandsche schrijvers, doer l's.
es POTTER, 521 biz. Intel in den handel,.
Vlaameche Bibliograpble (1830-18go), door Fa. us POTTER "3-1897s,
°t", 20 en 3° atiev., ieder.

5,eo

JAARBOEK
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

JAARBOEK
DER

KONINKLUKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

o2
ZESTIENDE JAAR

GENT
A.

I 1--■.`“.U,
---‘

Drukker der Koninkike Llaamsche Academic

1902

26

JAN UARI

ratitu- en, Zneetttuntaanb.
{ L. K. Woensdag 1 . — 0 N. M. Donderdag g. —
), E. K. Vrijdag 17. —
5 V. M. Vrijdag 24. — C L. K. Vrijdag 31.
i Woensd. Besnijdenis van O.H. y.-c. ss Euphrosia,Osmund
2 Donderd. ss Adelard, Concordius, Aspaas, Macaar (jonge)
ss Genoveva,Cirijn, Florens, Salvatorjan, Anterus
3 Vrijd.
4 Zaterd. ss Gregoor, Faraildis, Benedicta, Rigobert, Titus
ss Telesphoor, Simeon, Edward, Amata, Januari
5 Zond.
6 Maand. Plechtigheid van HH. 3 Koningen, s Balthazar
ss Luciaan, Tilio, Wittekind. Reimond, Polyant
7 Dinsd.
8 Woensd. ss Gudula, Luciaan, Erard, Palladius, Aldrik
9 Donderd. ss Marcellien, Benedict, Willem (van Dongelberg)
ss Agatho, Domitiaan,Willem van Aquitanie, Sura
10 Vrijd.
1 1 Zaterd. ss Hyginus, Honorato, Hortensius, Theodos
ss Arcadius,Valentiniana, Cesarta,Probus,Tatiana
12 Zond.
i3 Maand. ss Veronica, Godfried, Leontius, Remeeuws
ss fillarius (van Poitiers), Felix (van Nolla)
14 Dinsd.
15 Woensd. ss Pauwel, Maurus, Emebert, Isidoor, Ida
i6 Donderd. ss Marcel, Priscilla, Bonus, Habarus, Michaeas
i 7 Vrijd.
ss Antoon, Sulpitius, Hendrik (van Balsano ■
18 Zaterd. ss Pieters-Stoel to Rome, Prisca, Amnon
Plechtigheid van den H. Naam yeTus, s Canut
19 Zond.
20 Maand. ss Fabiaan, Sebastiaan
ss Agnes, Meinraad, Fructuosus, Epiphanes
21 Dinsd.
22 Woensd. ss Vincent, Anastaas,Walter, Meinraad, Enebrecht
23 Donderd. Troulvdag van Maria, ss Emerentia, Hildefons
ss Timotheus, Babylas, Philo, Metel, Mardonis
24 Vrijd.
25 Zaterd. Bekeering van den h. Paulus, ss Apolloon, Poppo
Septuagesima, ss Polycarp, Bathilda,Paula, Alfons
Zond.
27 Maand. ss Jan-Chrysostoom, Jan Guldemond, Vitaliaan
28 Dinsd.
ss Cyril, Juliaan, Karel (de Groote), Reinout
29 Woensd. ss Frans (van Sales), Valeer, Constantijn, Arnwolf
3o Donderd. ss Aldegonda, Martina, Bathildis, Felix (paus)
ss Pieter (Nolascus), Marcella, Eudoxia, Cyrus
31 Vrijd.

FEBRUA RI
fprofifiel= of jitgettinetanb.
0 N. M. Zaterdag 8. — ) E. K. Zaterdag 15.
© V. M. Zaterdag 22.
1 Zaterd. ss Ignaas, Sigebert, Eubert, Ephrem, Brigida
2 Zond.
Sexagesirna, 0. L. V. Lichtmis, s Heracliet
3 Maand. ss Blasius, Berlinde, Celsa, Ansgar
4 Dinsd.
ss Andries (Corsijn), Joanna, Rembert (v.Torhout)
5 Woensd. ss Agatha, Adela, Bertolf, Bertrada, Veronica
6 Donderd. ss Amand, Dorothea, Vedast, Nicaas, Andries
7 Vrijd.
as Romuald, Gonzalf, Theodoor, Rijkhart
8 Zaterd. ss Jan (van Matha), Werner, Angela (v. Fulginie)
9 Zond.
Quinquagesima, ss Appolonia, Ansbert, Nicephoo r
10 Maand. ss Scholastica, Willem, Paschaas
ss Severijn, Desideer, Adolf
i 1 Dinsd.
12 Woensd. Aschdag. ss Eulalia, Melitius, Claudiaan
13 Donderd. ss Juliann, Gregoor (II), Gijsbrecht, Maura, Fresca
14 Vrijd.
ss Valentijn, Poliaan, Claudiaan, Antonijn
15 Zaterd. ss Faustijn, Jovita, Melis, Sigfried
Quadragesima, ss Juliana, Maxima, Secundus
16 Zond.
17 Maand. ss Silvinus, Evermodus, Donaas, Faustijn
18 Dinsd.
ss Simeon, Ingelbert, Constantia
19 Woensd. Quatertemperdag, ss Bonifaas, Gabijn, Beatus
20 Donderd. ss Eleuther, Euchertus, Irenwus
21 Vrijd.
Quatertemperdag, ss Pepijn (van Landen) Vital
22 Zaterd. Quatertemperdag, s Pieters'stoel to Antiochie
23 Zond.
Reminiscere, ss Pieter-Damiaan, Leonora
24 Maand. ss Matthijs (apostel), Marcellina, Modestus
25 Dinsd.
ss Walburgis, Gothard, Adelm, Aldetrudis
26 Woensd. ss Porphyr, Alexander, Leonius, Nestor
27 Donderd. ss Leander, Gelaas, Honorina
28 Vrijd.
ss Roman, Basilia, Ermina, Macaar

M AART
Keine= of orremaanti.
L. K. Zondag 2. - • N. M. Maandag lo, —
E. K. Zondag t6. — C.") V. M. Maandag 24.
i Zaterd. ss Albijn, Rogier, Sigismond, David, Suitbert
Oculi, ss Karel (de Goede), Absolon, Marnan
2 Zond.
3 Maand. ss Fre erik, Cunegoni, Camilla, Asterius, Marinus
ss Casimir, Lucius, Archelaus
4 Dinsd.
5 Woensd. ss Adriaan, Theophiel, Oliva,Theophonia, Phocas
6 Donderd. ss Goleta, Fridolijn, Vibiaan, Balrod, Pauwel
ss Thomas (van Aquinen) Victorina, Margriet
7 Vrijd.
8 Zaterd. ss Jan (de Deo), Philemon, Herenia, Steven
Lcetare, ss Francisca, Reinhard, Gregoor, Cyriel
9 Zond.
to Maand. ss de H H. 40 Martelaren, (te Sebaste), Himelein
ss Angela van Foligno, Heraclius, Vindiciaan
it Dinsd.
12 Woensd. ss Gregoor (de Groote), Rosina, Nestor
13 Donderd. ss Euphrasia, Dionysia, Patricia, Nicephoor
ss Mathildis, Alfried, Frontina, Arnout
14 Vrijd.
i5 Zaterd. ss Longijn, Nicander, Walt., Abraham (her.)
Passie'ondag, ss Heribrecht, Eusebia, Castor
i6 Zond.
17 Maand. ss Gertrui, Patricius, Jozef (v. Arimathea)
ss Gabriel (aartsengel), Ingenua, Alexander
18 Dinsd.
19 Woensd. ss Jozef, Jozefina, Amand, Sibilla, Landold
20 Donderd. ss Wuifran, Ambroos, Joach., Marten (van Dume)
0. L. V. der VII Weeen. s Benedict (l e abt)
21 Vrijd.
22 Zaterd. ss Katelijne (van Zweden), Eelko,Pauwel (belijder)
Palmen'ondag, ss Victoriaan, Fidelis, Benedict
23 Zond.
24 Maand. ss Simeon, Adhemar, Areteman
ss Huibrecht, Ernhard, Irenceus
25 Dinsd.
26 Woensd. ss Ludger, Emmanuel, Felix (bisschop), Castul
27 Donderd. Witte Donderdag, ss Rupert, Lazaar, Augusta
Goede Vrijdag, ss Sixtus, Malchus, Priscus
28 Vrijd.
29 Zaterd. Paaschavond, Gelukz. Eustaas
Paschen, ss Quirijn, Regulus, Liberata, Veronus
3o Zond.
31 Maand. 2 e Paaschdag, ss Cornelia, Benjamin, Menander

APRIL
eooter= of Oritornaad.
C L. K. Dinsdag 1. — 0 N. M. Dinsdag 8. —
1 E. K. Dinsdag i5. e V. M. Dinsdag 22. - ( L. K. Woensdag 3o.
1 Dinsd. ss Hugo, Alexandra, Walderijk, Emma
Woensd. ss Frans (van Paula), Genoveva
3 Donderd. ss Rijkhart, Alexandrina, Tyro, Ulpian
4 Vrijd.
ss Isidoor, Quinnliaan, Hildebert
5 Zaterd. ss Juliana, Vincent (Ferr.), Silvia
6 Zond.
Quasimodo, ss Celestien, Sixtus I, Faustina
7 Maand. ss Herman-Jozef, Clotarius, Albert
8 Dinsd.
0 L V. Boodschap, ss Walerik, Perpetuus
9 Woensd. ss Waldetrudis, Hugo, Dotto (abt), Walcar
to Donderd. ss Mechtildis, Macaar ((p iss.), Bademus
i 1 Vrijd.
ss Leo (de Groote), Leonie, Eliza, Godeberta, Isaac
12 Zaterd.
ss Julius (I), Boudewijn, Erkenbod, Sabas
t 3 Zond.
iftsericordia, ss Ida, Hermengildis, Justijn
14 Maand. ss Ludwma, Tiburtijn, Valeriaan, Maximus
15 Dinsd.
ss Anastasia, Pieter-Gonzales, Basilissa, Waltiaan
i6 Woensd. ss Benedict-Jozef (Labre), Joachim, Callist, Drogo
17 Donderd. ss Anicetus, Rudolf, Isidora, Steven. Simeon
18 Vrijd.
ss Appoloon, Isdesbald, Pertectus, Galdijn
19 Zaterd. ss Emma, Bernaard, Leo (IX), Usmar, Werner
Jubilate, ss Victor, Sulpitius, Hildegonde, Oca
20 Zond.
21 Maand. ss Anselrn, Benanus-Simeon, Silvtus, Wolbodo
22 Dinsd.
ss Soter, Cajus, Leonidas, Tneodoor (Sicea)
23 Woensd. ss Joris, Geeraard (van Toul.), Leontia, Achilleus
24 Donderd. ss Fideel (van Sigmaringen), Valeriana, Robrecht
25 Vrijd.
ss Mark, Ermijn, Aniaan, Heribald, Moreus
26 Zaterd. ss Cletus, Marcellien, 0. L. V. van Goeden Raed
Cantate, ss Pieter (Canisius), Angela, Anastaas
27 Zond.
28 Maand. ss Vital, Mark (evang ) Prudens, Proba
ss Robrecht, Pieter (mart.), Libert, Ava
29 Dinsd.
3o Woensd. ss Katelijne ( van Senen), Emiliaan, Rozemond
2

MEI

No g-

or onnemaanb.

o N. M. Woensdag 7. —
Donderdag 22. —

I

E. K. Woensdag 14.
L. K. Vrijdag 30.

Donderd. ss Philip, Jacob, Florina, Blandijn, Markoen
ss Athanaas (de Groote), Patientia, Walbrecht
Vrijd.
3 Zaterd. ss Juvenaal, Antonia, Walter, Alexander (I, paus)
Vocem, ss Monica, Floriaan, Silvaan, Pacificus
4 Zond.
5 Maand. ss Pius (V), Engel, Irena, Hilaar, Mauront
ss Jan (in de olie), Victoriana, Judith
6 Dinsd.
7 Woens i. ss Stanisiaus, Justiniaan, Benedict (II), Gibriaan
8 Donderd. 0. H. Hemelvaart, ss Michiel's verschijning, Ita
y Vrijd.
ss Gregoor, Besche , ming van St. Jozef, Macaar
io Zaterd, ss Istdoor, Antoon (van Flor.), Job, Gordiaan
11 /ond
Exaudi, ss Frans (van Hieronymo), Eleonora
12 Maand. ss Pancraas, Nerseus, Nenaaf, Achilleus, Alsinde
ss S'rvaas, Dominica, Nataits, Agrippa
13 Dinsd.
14 Woensd. ss Bontfaas, Pacomtus, Paschalts, Erembert, Justa
15 Donderd. ss Dimphna, Gerebern, Sidroon, Euphraas
ss Jan (van Nepomucj, Ubald
16 Vrijd.
17 Zaterd. ss Paschalis, Gijzelbrecht,Fabius,Bruno, Celestien
Sinksen, ss Venantius, Felix (van Cant.), Hippoliet
18 Zond.
19 Maand. ss Pieter, Celestien, Ivo, Ampel, Prudentiana
ss Bernardijn (van Senen), Godwald
20 Dinsd.
21 Woensd. ss Polyeuct, Valens, Idesderga, Constantina
22 Don,lerd. ss Julia. Melis, Gabriella, Adam, Rita, Ivo
ss Gerlak, Desideer, Emilia, Wijbert, Hermel
23
24 Zaterd. s Joanna, 0. L. Vr. Hulp der Christenen
Urbaan
H Drijvuldiqheidsfeest, ss egoor
25 Zond.
26 Maand. ss Philip INerius , Theodoor, Eleuther
ss Maria Magdalena (van Pazzi) Johan (p.)
27 Dinsd.
28 Woensd. ss German van Parijs), Caran (diaken), Ernie!
29 Donderd. H Sacramentsdag, ss Maximijn,Theodosia,Bonna
ss Ferdinand (III), Felix (paus), Walfstan
3o Vrijd.
3 i Zaterd. ss Petronella, Gerlak, Amelia, Roeland, Angela
2

JUNI
3ointr-, Webs- of 33raftfinmattb.
o N. M. Vrijdag 6. — ) E. K. Donderdag 12. —
C) V. M. Zaterdag 21. - ( L. K. Zaterdag 28.
Plechtigheid H. Sacrament, ss Pamphiel, Octaaf
1 Zond.
2 Maand. ss Marcellijn, Eugeen, Erasmus
ss Clotildis, Adelbrecht, Genesius
3 Dinsd.
4 Woensd. ss Frans (van Caracciolo), Antonia, Bonifacia
5 Donderd. ss Bonifaas, Franco, Valeria, Dorotheus
ss Norbrecht, Pauwel, Delphina
6 Vrijd.
7 Zaterd. ss Robrecht, Landolf, Godschalk, Valentijn
ss Medard, Gildard, Wilhelmina, Calliopa
8 Zond.
9 Maand. ss Primus, Feliciaan, Pelagia
ss Margareta, Landrik, Maurijn
io Dinsd.
it Woensd. ss Barnabas, Amabilis, Rozelina, Adelheid, Achas
12 Donderd. ss Basilides, Jan (van Sahagun), Marijn
ss Antoon (van Padua), Roderic, Adolf
13 Vrijd.
14 Zaterd. ss Basiel (de Groote), Quintiaan
ss Isfrid, Vitus, Modest, Landelijn, Hilariaan
15 Zond.
16 Maand. ss Lutgardis, Quirijn, Aureliaan, Jan (Fr.-Regis)
ss Odulf, Alena, Reinier
17 Dinsd.
18 Woensd. ss Mark, Margellijn, Fortunaat, Geerland
19 Donderd. ss Juliana, Gervaas, Protaas, Raas, Odo, Alena
ss Sliver, Florentina, Ida, Benigna, Macaar
20 Vrijd.
21 Zaterd. ss Alois (van Gonzaga), Reimund, Demetria
ss Paulijn, Everhard, Albaan, Annibal, Consortia
22 Zond.
23 Maand. ss Ediltrudis, Agrippina, Maria (van Oignies)
ss Jan (Baptist), I wan, Simplicius
24 Dinsd.
25 Woensd. ss Willem, Elooi's verheffing, Febronia, Prosper
26 Donderd. ss Jan en Pauwel, Maxens, Deodaat
ss Ladislaus, Liedwin, Stephania, Adelijn
27 Vrijd.
28 Zaterd. ss Leo (II), Ireneus, Plutark, Potamiana
ss Pieter en Pauwel, Beata, Alexia, Aletha
29 Zond.
3o Maand. Gedachtenis van s Pauwel, ss Adilia, Emiliana

JULI
Nooimaanb.
• N. M. Zaterdag 5. -- ➢ E. K. Zaterdag 12. —
c V. M. Zondag 20. - { L. K. Maandag 28.
ss Rumold, Rombout, Guthago, Esther, Theobald
1 Dinsd.
2 Woensd. 0.-L.-V. Bezoeking, ss Otho, Marciaan
3 Donderd. Plechtigheid van s. Pieter en Pauwel, s Hyacinth
ss Bertha, Ulrik, Marten, Flaviaan, Flavia,Udalrik
I. Vrijd.
5 Zaterd. ss Cyril en Methodius, Leontina, Zenais, Zoe
ss Godelieve, Isaias, Goard, Tranquillijn
6 Zond.
7 Maand. ss Willibald, Wibo, Odo, Edelberga, Felix
ss Elizabeth (van Portugal), Kiliaan, Aquilla
8 Dinsd.
g Woensd. ss Adriaan en Jacob, martelaren van Gorcum
io Donderd. ss Amelberga, Hilibert, Rufina, Secunda, Felicitas
i i Vrijd. ss Norbert, (Pius (I), Benedictus' verheff. Hildolf
12 Zaterd. ss Jan (Gualbert), Jason, Nabor, Felix
ss Anacletus, Hendrik Dionijs, Mildrada, Silas
i3 Zond.
14 Maand. ss Bonaventura, Izabella (van Portugal), Vincent
ss Hendrik, Bernhard (van Baden), Zosima, Basijn
15 Dinsd.
i6 Woensd. 0. L. V. (van Carmelus), ss Reinhild, Fulrad
17 Donderd. ss Alexis, Arnout, Odilia, Leo (IV), Fredegand
ss Camiel (van Lelis), H. Srcrament van Mirakel
18 Vrijd.
ss Vincent (a Paulo),Arseen,Justa,Aurelia,Macrina
19 Zaterd.
ss Hieronymus-Emiliaan, Margriete, Holpe
20 Zond.
21 Maand. ss Praxedis, Daneel Fastrada, Victor
ss Maria-Magdalena, Wandregis il, Platos
22 Dinsd.
23 Woensd. ss Appolinaris, Liboor, Paschier, Romula
24 Donderd. ss Christina, Nicetas, Aquilina, Anglibert
ss Jacob, Clodesinda, Chi istoffel, Valentina
23 Vrijd.
26 Zaterd. ss Anna, Noella, Exuperia, Olympus, German
ss Pantaleo, de 7 Slapers gebroeders, Constantijn
27 Zond.
28 Maand. ss Nazar, Celsus, Innocent, Victor (paus)
ss Martha, Seraphina, Beatrijs, Callinik, Odolf
29 Dinsd.
3o Woensd. ss Abdon, Sennen, Rufijn, Donatilla, Ursijn
31 Donderd. ss Ignaas (van Loyola), Germaan (van Auxerre)

AUGUSTUS
g ogot- of Bottwmaaa.
CO N. M. Zondag 3. — 1 E. K. Maandag 1 1. —
(;) V. M. Dinsdag 19. — ( L. K. Dinsdag 26.
S. Pieters'banden, ss Eleazar, Bavo's verh., Friard
1 Vrijd.
Zaterd. Portiuncula, ss Alfons van Lig., Gustaaf, Steven
ss Stevens' vinding, Nicodemus, Gamiliel, Lydia
3 Zond.
4 Maand. ss Domen, Aristarch, Tertulliaan, Euphroon
0. L. V. ter Sneeuw, ss Abel, Cassiaan, Oswald
5 Dinsd,
6 Woensd. Gedaanteverandering van Jezus, ss Justus, Paster
7 Donderd. ss Donaas, Cajetan, Albrecht. Vitt icius
ss Cyriac, Joannes (de Aalm ), Hormisdas, Severus
8 Vrijd.
9 Zatcrd. ss Romaan, Justijn (van Alex.), Veriaan, Firmis
ss Laurens, Asteria, Sara, Myron, Jan (Pistor)
10 Zon I.
II Maand. ss Tiburcis, Tibert, Suzana, Philomena, Goorik
ss Clara, Hilaria, Porchaar, Florimond
12 Dinsd.
i3 W)2nsd. ss Gertrudis, Jan (Berchmans), Hippoliet
14 Do ,derd. ss Eusibeus, Athanaas, Marcel, Werenfried
0.-L -V. Hemelvaart, ss Napoleon, Arnout
15 Vi ijd.
16 Zaterd. ss Roch ', Hyacinth, Arnout, Arsacius, Ambroos
ss Mornas, Benedicta, Bertrand (van Cominge)
17 Zond
38 Maand. ss Helena, Agapiet, Clara (van Monte-Falco)
ss Lodewijk, Flores, Julius, Magnus, Jelis
19 Dinsd.
20 Woensd. ss Bernaard, Samuel, Christoffel, Oswijn
21 Donderd. ss Joanna (van Chantal), Privaat, Euprepius
SS Timotheus, Joachim (vader van O. L. V.)
ij d .
22 V r
23 Zatet d. ss Philip (Benitius), Lupus, Sidoon, Zacheus
ss Bartel, Joris (Limniota), Talion
24 Zon i.
25 Maand. ss Lodewijk, Genesius, Hunegonda, Hermes
ss Zephyrijn, Adriaan, Ebbo, Abund
26 Dinsd.
27 Woensd. ss Jozef (Calasancti, Euthalia, Cesar, Mozes
28 Donderd. ss Augustijn, Hermes, Bibiaan, Juliaan
Onthoofd. van den h. Joannes, ss Sabina, Candida
20 Vrijd.
3o Zaterd. ss Roza (van Lima), Fiacrius, Stentor, Felix(mart.)
ss Reimond (Nonnatus), Izabella, Amaat
3i Zond.
2

SEPTEMBER
)erfof-, (131lent-, Jirruit- of Pittmaanb.
• N. M. Dinsdag 2. - ) E. K. Dinsdag 9. —
f V. M. Woensdag 17. — ( L. K. Woensdag 24.
1 Maand. ss Gillis, Gedeon, Nivard, Amen, Melis, Egidius
ss Stefaan, Bodeslaas, Agricola, Verena
Dinsd.
3 Woensd. ss Remaclus, Serapia, Erasma, Agulf, Thecla
4 Donderd. ss Rozalia, Candida, Hirmingarde, Mozes, Marcel
5 Vrijd.
ss Laurens, Justiniaan, Bertijn, Alton, Obdulia
6 Zaterd. ss Onesiphorus, Begga, Engelen-Bewaarders
7 Zond.
ss Regina, Hilduard, Clodoald, Willebrord
8 Maand. 0. L. V. Geboorte, ss Adriaan, Corbiniaan
g Dinsd.
ss Gorgoon, Omaar, Dorotheus, Straton
to Woensd, ss Nicolaas (van Tolentijn), Pulcheria, Daviet
11 Donderd. ss Protus, Hyacinth, Vinciana, Theodora
12 Vrijd.
ss Gwijde (van Anderlecht), Albeus, Wonedulf
13 Zaterd. ss Amaat, Flederijk, Maurl, Lidoor, Franco
H .N. van Maria, H. Kruisverheffing, s Matern
14 Zond.
15 Maand. ss Nicomedes, Carolina
16 Dinsd.
ss Cornelis, Cypriaan, Euphemia, 1-,:udita
17 Woensd. ss Lambert, Hildegaard, Colomba, Camilla
18 Donderd. ss Jozef (van Cupertino), Methodius, Thomas
ss Januarius en gezellen,martel., Maria (van Socos)
19 Vrijd.
20 Zaterd. ss Eustaas, Philippa, Suzanna, A,opit
21 Zond.
0. L.V. van V IIWeeen, s Mattheus (apost. en ev.)
22 Maand. ss Thomas van Villanova, Mauritius, Emmeramus
23 Dinsd.
ss Thecla, Linus, Polyxene, Soxius, Xantippa
24 Woensd. 0. L. V. der Slaven, ss Geeraard, Godevaart
25 Donderd. ss Firmijn, Cleophas, Scipio, Herculaan, Christoirel
26 Vrijd.
ss Cypriaan, Justina, Eusebius, Albaan, Nilus
27 Zaterd. ss Cosmas, Damiaan, Hildetrude, Epicharis
28 Zond.
ss Wenceslaus, Chariton, Cyraan, Exupeer
29 Maand. ss Michiel (aartsengel), Quiriacus, Euphonia
3o Dinsd. ss Hieronymus, Jeroom, Honorius, Karloman
2

OCTOBER
I n=, Xolet- of aaiirtaanb.
* N. M. Woensdag i. — 1 E. K. Donderdag g. —
0 V. M. Vrijdag 17. —
c( L. K. Donderdag 23. — • N. M. Vrijdag 3i.
1 Woensd. ss Bavo, Remigius, Remeeuws, P,at, Ananias
2 Donderd. ss Geerwin, Leodegarius, Engelen bewaarders
ss Geeraard, Gijbert, Maximiaan, Cypriaan
3 Vrijd.
4 Zaterd. ss Flans (van Assisie), Petroon, Edwijn
0. L. V. van den H. Rozenkrans, s Placidius
5 Zond.
6 Maand. ss Bruno, 2Egida, Fides, Fidea, Castus, Pardulf
7 Dinsd. ss Mark (paus), August, Sergius, Publia, Sagaris
8 Woensd. ss Brigitta, Albertina, Thais, Demetrius, Libaria
9 Donderd. Maria's go,ideliike moederschap, s Dionijs, Gisleen
ss Frans (van Borgia), Paulijn, Clarus, Gereon
10 Vrijd.
ii Zaterd. ss Gummar, Zenaida, Nicaas, Tharacus
ss Maximiliaan, Wilfried, Harlinde, Relinde
12 Zond.
i3 Maand. ss Eduard, Gerald, Colman, Lubens, Faust
ss Calixt, Donatiaan, Fortunata, Burchard
14 Dinsd
1 5 Woensd. ss Theresia, Longina, Debora, Agileus, Thecla
i6 Donderd. ss F1( , - entijn. Seraphijn, Gallus, Balderik
ss Hedwigis, Oseus, Andries
17 Vrijd.
i8 Zaterd. ss Lucas (evangelist), Justus,Triph.,Arnout, Solina
ss Pieter (van Alcantara), Ptolomaeus,Vredeswinde
19 Zond.
20 Maand. ss Jan (Cantius), Capracius, Wendelijn, Vital
ss Ursula en gezelinnen, Hilarion, Oscar, Celina
21 Dinsd.
22 Woensd. ss Cordula, Philip (van Heraclae), Elodia, Mark
23 Donderd. ss Jan (van Capistrano), Severijn, Servand, Oda
ss Raphael (aartsengel), Evarist, Magloor
24 Vrijd.
25 Zaterd. ss Crispijn, Crispiniaan, Marciaan, Chrysant
ss Evarist, Bernw ,rd, Rogatiaan, Luciaan
26 Zond.
27 Maand. ss Florens, Frurnens, Elesbaan, Abban
28 Dinsd. ss Simeon, Judas, Anastasta, Faro, Neotus
29 Woensd. ss Frmelindis, Narcis, Gaudens, Maximiliaan
3o Donderd. ss German (van Capua), Zenobia, Aurelia
ss Wolfgang, Kwintijn, Lucilla, Foillan
31 Vrijd.

NOVEMBER
Z1acIf- of rottinaanb.

a

E. K. Zaterdag 8. --,Or V. M. Zaterdag 15. —
( L. K. Zaterdag 22. - • N. M. Zondag 30.

i Zaterd. Allerheiligen, ss Cesar, Benigius, Marcel
Bescherming van Maria, ss Theodoor, Tobias
Zond.
3 Maand. Allerrielendag, ss Huibrecht, Malachias, Pyrmijn
ss Karel (Borremeus), Modesta, Emerik, Vitalis
4 Dinsd.
5 Woensd. ss Odrada, Zachaar, Epistemis, Malachytas
6 Donderd. as Leonard, Winok
ss Willibrord, Amarant, Engelbrecht
7 Vrijd.
8 Zaterd. ss Godfried, Maurus, Govaart. Willehad
Zond.
d
Kerkwijding, ss Theodoor (Tiro), Mathurijn,Nilus
g Zon
to Maand. ss Andries (Avellijn), Triphon
ss Marten, Theodoor (Studites), Emiliaan
11 Dinsd.
12 Woensd. S. Lieven, patroon van Gent, ss Cunibert, Renaat
13 Donderd. ss Stanislaas (Kostka), Didak
ss Alberic, Veneranda, Jocundus, Laurens (hiss.)
14 Vrijd.
i5 Zaterd. ss Leopold, Maclovius, Machuit, Geertruid
ss Edmond (van Kantelber), Eucherius, Otmar
16 Zond.
1 7 Maand. ss Gregoor Thaumaturgus, Siard, Zacheus
ss Roman, Odo, Ba s ilica, Hesychius, Hild
i8 Dinsd.
19 Woensd. ss Elizabeth (van Hongarid), Pontiaan, Abdias
20 Donderd. ss Felix (van Valois), Agapias, 1-)1111,:mon
ss Opdracht van 0. L. V., Albrecht, Columbaan
21 Vrijd.
ss Cecilia, Alfons, Appias, Philemon
22 Zaterd.
ss Clemens, Adela (van I)iest), Lucretia, Trudo
23 Zond.
24 Maand. ss Jan (van 't Kruis), Flora, Firmina
ss Katelijne, Raas, Jucunda, Fintan
25 Dinsd.
26 Woensd. ss Pieter (van Alexandrie), Koenraad, Silvester
27 Donderd. ss Lenaard (van Porto-Mauritio),Achar, Facundus
ss Sosthenes, Mansuetus, Amedeus, Josaphat
28 Vrijd.
29 Zaterd. ss Satu, n, Radboud, Phtlomeen, Brando
ss Andries, Zoeziem, Castul, Troiaan, Acca
3o Zond.
2

DECEM BER
Joel-,

C6

inter- of `nerstmaanb .

a E. K. Maandag 8. — c V. M. Maandag i5. —
( L. K. Zondag 21. - • N. M. Maandag 29.
i Maand. Advent, ss Elooi, Agerius, Olympiades, Procul
2 Dinsd.
ss Paulina, Bibiana, Latalia, Wulfaard
3 Woensd. ss Frans ;Xaveer), Salerno, Hilarlo, Walfaard
4 Donderd. ss Barbara, Pieter (Chrysologus), Hortensia
5 Vrijd.
ss Sabbas, Crispina, Dalmatius, Pelinus
6 Zaterd. ss Ntcolaas, Pieter, Pascalis, Dionysia, Leontia
7 Zond.
ss Ambroos, Phnra, Eutrapius, Geneboud
8 Maand. 0. L - V. Onbevlekte-Ontvangenis, s Thiboud
9 Dinsd.
ss Leocad . a, Philoteus, Gorgonia, Bassiaan
10 Woensd. ss Eulalia, Melgiades, Fuigens, Romarik
ti Donderd. ss Darn t sus, Basiliaan, Eutychius, Ida
ss Constantijn, Waldemir, Heraclius, Justijn
12 Vrijd.
13 Zaterd. ss Lucia, Joost, Othilia, Aubert, Lucretia
ss Nicaas, Eutropia, Dioscorus, Volkwin
14 Zond.
15 Maand. ss Maximijn, Candidus, Philote, Thalia, Valeriaan
ss Eusebius, Adelheid, Albina, Evci hard
i6 Dinsd
17 Woensd. ss Begga, Wivina, Olympiada, Yolanda, Floriaan
IS Donderd. ss Verwachting der Geboorte Christi, Gratiaan
ss Fausta, Nemeseus, Winiboud, Noach, Gregoor
19 Vrijd
20 Zaterd. ss Philogoon, Ammiaan, Dominiek (van Sylos)
ss Thomas (Didymus), Glyceer, Severijn
21 Zond.
22 Maand. ss Hunger, Florus, Viryna, Flaviaan, Zeno
ss Victoria, Servul, Cleomenses, Dat;obert
23 Dinsd,
24 Woensd. ss Adela, Gregoor (van Spoleta), Irmina, Delphina
25 Donderd. Kerstdag, ss Eugenia, Anastasia, Adalsende
ss Steven (dick. en r e martel.), Theophanes
26 Vrijd.
27 Zaterd. ss Jan (apostel en evangelist), Nicerata
HH. OnnooTele Kinderen, s Theophila, Antoon
28 Zond.
29 Maand. ss Thomas (van Kantelberg), Polydoor, Crescens
ss Eugeen, David, Regner, Sabbiin, Anysia
3o 'Dinsd.
31 Woensd. ss Silvester, Melania, Culumba, Potentiaan

GEDENKDAGEN
UIT DE

GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE LETTERKIINDE
EN DEN

VLAAMSCHEN TAALSTRIJD.
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Januari.
1. ' Jan-Willem Brouwers, dichter. Maastricht, 1831.
2. t Willem Kerricx, tooneelschrijver. Antwerpen, 1745.

3. * Jan-Geeraard Acquoy, Amsterdam, 1829
4. 1- Petronella Moens, dichteres, Utrecht, 1843.
Jacob Borsius, geschiedschrijver. Amsterdam, 1802.
5.
Amaat Bogaers, dichter.
Gravenhage, 1795.
6.
7. z Abraham van den Corput, predikant. Dordrecht, 1599.
8. * Jan Kneppelhout, novellenschrijver. Leiden, 1814.
Claudius de Clerck, dichter. Ieperen, 1587.
y.
Margareta van Oostenrijk, dichteres. Brussel, 1480.
10.
1. * Isaac van Nuyssenburg, dichter. Rotterdam, 1738.
12. j Pieter-Jozef Scherpenseel. Brussel, 1892.
13. Abraham Nauta, romanschrijver. Alkmaar, 1820.
14. -I- Kasper van Baerle, dichter. Amsterdam, 1648.
Willem de Clercq, improvisator. Amsterdam, 1795.
15.
Mathilda van Peene, dichteres. Koewacht, 1829.
16.
17. * Geeraard van Loon, penningkundige. Delft, 1683.
18. 1- Frans de Cort, dichter. Elsene, 1878.
Adriaan Ledeboer, bibliograaf. Deventer, 1866.
19.
Jacob Bouman, geschiedschrijver. Beemster, 1799.
20.
21. ":" Ant. Bergmann, novellen- en geschiedschrijver. Lier,1874.
22. * Pieter-Vincent Bets. geschiedschrijver. Tienen, 1822.
23. J.-B. Baude, dichter. Br ugge, 1734.
Jac. van Lennep, romanschrijver en dichter. Amster24.
dam, 1802.
25. J.-B. David, taalkundige en geschiedschrijver. Lier, 1801.
Johan van Maas, dichter. Haarlem, 1824.
26
27. -; Pieter Boddaert, dichter. Middelburg, 1759.
28. * Jacob-Frans-Jan Herern-ins, taalkundige, Antwerpen, 1825.
2C). * Hubert Poot, dichter. Abtswoude, 1689.
Eugeen Stroobant, tooneelschrijver. Turnhout, 1819.
3o
31. * Evert Maaskamp, dichter. Amsterdam, 1834.
(1)

beteekent Geboorte. f beteekent Overlijden.
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Februari.
1. * Corn, van Lennep, dichter. Amsterdam, 1813.
* Frans Rens, dichter. Geeraardsbergen, 1805.
t Everhard Potgieter, dichter. Amsterdam, 1875.
t Willem de Clercq, improvisator. Amsterdam, 1844.
t J. van den Vondel. 1679.
* Margareta de Neufville, novellenschrijfster. Amster-,
dam, 1775.
7. * Rhijnvis Feith, dichter. Zwolle, 1753.
8. t Rhijnvis Feith, dichter. Zwolle, 1873.
9. * Jan van der Hoeven, geneeskundige en schrijver. Rotterdam, 1802.
10. * Cornelis de Bie, dichter en tooneelschrijver. Lier, 1627.
11. Algemeene vergaderzng der V laamsche Genootschappen
ten stadhuije van Brussel, onder voorTitterschap van
.7.-F. Willems, tot viering van de 1^ regeling der
spelling. 1844.
12. * Kasper van Baerle, dichter. Antwerpen, 1584.
13. * Geeraard Keller, novellenschrijver. Gouda, 1829.
14. I- 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, 1805.
21. * Nicolaas Donkersloot, novellenschrijver. Deventer, 1813.
22. * Jans van Beers, dichter. Antwerpen, 1821.
23. Stichting van het Willemsfonds, 1851.
24. t J.-P. Heye, dichter. Amsterdam, 1876.
2. * Simon Styl, prozaschrijver. Harlingen, 1713.
26. * Elias-Annes Borger, dichter. Joure, 1784.
27. * Pieter van den Brandeleer, geschiedschrijver. Dordrecht,
2.
3.
4.
5.
6.

1816.
28. t Adriaan Loosjes, dichter. Haarlem, 1818.
29. * Rembert Dodoens, kruidkundige. Mechelen, 1517.
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Maart
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

* J.-P Heye, dichter. Amsterdam, 1809.
* Eduard (Douwes) Dekker. (Multatuli), 1820.
t Pieter Genard, geschiedschrijver. Antwerpen, 1899.
Johan Nierstrasz, dichter. Rotterdam, 1796.
t Domien Cracco, dichter. Gent. 1860.
' Jan Kops, hocyleeraar. Amsterdam, 1765.
'' Jan-Frederik Helmers, dichter. Amsterdam, 1767.
* Felix Boone, novellenschrijver. Gent, 1821.
t Mark-Prager Lindo, novellenschrijver. 's Gravenhage, 1877.
to. t Anna Moens, dichteres. Kernheim, 1832.
11. * Jan-Frans Willems, Boekhout, 1793.
12. * Govert Bidloo, dichter. Amsterdam, 1649.
13. t Jacob-Jan-Frans Heremans, taalkundige. Gent, 1884.
14. * Jacob Scheltema, geschiedschrijver. Franeker, 1767.
15. * Herre-Gerrits van der Veen, dichter. Idaarderadeel, 1816.
16. * P.-C. Hooft, dichter en geschiedschrijver. Amsterdam, 1581.
17. t Joz.-Alb. Alberd. Thijm, dichter, hoogleeraar. Amsterdam, 1889.
18. - Barbara Kerrickx, dichteres, 1720.
19. t Karel-Lod Ledeganck, dichter. Gent, 1847.
20. t Adriaan Loosjes, geschiedschrijver. \Vest-Zaandam,1767.
21. t Julius Planquaert, romanschrijver. Vloesberge, 1888.
22. * Barthold Lulofs, dichter en taalkunlige Zutfen, 1787.
23. Jan van Leeuwen, prozaschrijver. Leiden, 1806.
24. -I- Const Duvillers, volksdichter. Avelgetn, 1803.
25. -1- J.-B. Luyckx. dichter. Ninove, 1842.
26. t Adolf Lespinafte, novellenschrijver. Iowa, 1881.
27. * W -J.-A. Huberts, leeraar Harderwijk, 1829.
28 -I- Constantijn Huygens. Hofwilk, 1687.
29. * Gentil van de Vyvere, geestelijke schrijver. Oudenaarde, 1839.
30. t Peter-Cornel Verhulst, dichter Contich 1873.
31. Adriaan Ledeboer. bibliograaf. Rotterdam, 1797.
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April.
* Pieter-Joost de Borchrave, dichter. Wakken, 1571.
Hieronymus van Aiphen. 's Gravenhage, 18o3.
* Johan de Wal, geschiedschrijver. Franeker, 1816.
f Bartel de Kanter, dichter. 's Gravenhage, 1865.
t Jan Luyken, dichter. Amsterdam, 1712.
t C.-Ph: Serrure, hoogleeraar. Moortzele, 1872.
* Karel-Loiewijk Torfs, geschiedsclirilver. Antwerpen,
18oS.
8. * Godschalk Waalkes, geschiedschrijver, IJsbrechtum,1829.
9. t Jan-Renier Snieders, novellenschrijver. Turnhout, 1888.
10. * Huig de Groot, dichter en prozaschrijver. Delft, 1583.
1. -- Mart. de Bast, geestelijke schtijver, Gent, 1825.
12. * Hendrik de Cock, predikant, Wildervank, i8oi.
13. -- Anna-Louisa Toussaint, romanschrijfster, 's Hage, 1886.
14. -- Simon-Michiel Coninckx, dichter, St-Truiden, 1839.
Cornet. van Kiel, taalkundige. Antwerpen, 1607.
15.
16. -1- Catharina Schweikhardt, dichteres. Haarlem, 183o.
17. * Ang.-Aug. Atigillis, prozaschrijver. Rumbeke, 183o.
18. Emmanuel van Meteren, geschiedschrijver. Londen,
1612.
19. * Roelof Benninck Janssonius, dichter. Groningen, 1817.
20. * Abraham de Vries, geschiedschrijver, Amsterdam, 1773.
21. -- Theodoor van Lerius, geschiedschrijver, Antwerpen,.
1880.
22. -I- J.-J. de Laet, dicher. Antwerpen, 1891.
23. * Victor de Veen, tooneelschrijver. Over-IJsche, 1831.
Victor de Buck, geschiedschrijver. Oudenaarde, 1817.
24.
25. -I- Dirk Smits, dichter. 1753.
Joachim Oudaan, dichter. Rotterdam, 1692.
26'
27. * Pieter Genard, geschiedschrijver. Antwerpen, 1830.
28. t Frans Blieck, dichter. Wervik, 1880.
29. t Jozet Ronsse, novellenschrijver. Dendermonde, 1862.
3o. * Johan van Nijenborgh, dichter, Groningen, 1620 of
1621.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mei.
1. * Guido Gezelle, dichter en taalkundige. 1830.
Karel-Godfried Withuys, dichter. Amsterdam, 1744.
3. ' Frans van Geert, tooneelschrijver. Gent, 1786.
4. 1-- Rosalie Loveling, dichteres. Nevele, 1875.
5. * Jacob Kats, tooneelschrijver. Antwerpen, 1804.
6. t Eug. Stroobant, tooneelschrijver. Brussel, 1889.
7. * 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, 16o3.
14. -i- J.-B. Wellekens, dichter. 1726.
13. t Leo d'Hulster, dichter. Gent, 1843.
16. t Antoon de Roovere, dichter. Brugge, 1482.
17. * P.-H. Heldring, godsdienstige schrijver. Zevenaar, 1804.
18. * Ru !olt Bake, prozaschrijver. Zutfen, 1811.
19. t Fr -J. Matthyssens, natuurkundige. Antwerpen, 187020. t Jan des Roches, taalkundige. Brussel, 1787.
21. ' Bern. Gewin, humoristisch schrijver. Rotterdam, ;812.
22 Wet lzoudende regeling van het gebruile der Nederlandsche
taal in bestuursTalcen, 1878.
23. Plechtige openingsTitting van het Dainds-Fonds, 1875.
24. '' Cornelis van Koetsveld, novelienschtijver. Rot t ei di_.rn,
1807.
23. ' Julius Plancquaert, romanschrijver. Wortegem, 1853.
z6. ' Klaas But,n tooneelschi liver. Edam, 1807.
27. - Frans Donders, geneeskundige en schrijver, Tilburg,1818.
28. t P.-Corn. Hoo ft. dichter en geschiedschriiver.'s Hage,16,4729. ' Jacob Hye, dichter en tooneelschrijver. Gent, 1749.
3o. * Emmanuel Hiel, dichter. St-Gillis (bij Dendermonde),
1834.
31. t Lodewijk Delgeur, aaidrijkskundige. Antwerpen, 1888.
2. *
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Juni.
1. * Cornelis Broecx, biograaf. Antwerpen, 1807.
2. * Adriaan van der Hoop, dichter. Rotterdam, 1802.

3. ' Pieter Ecrevisse, rornanschrijver. Obbicht, 1804.
4. t 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 Berkmans, tooneelschrijver. Lier, 1694.
8. K Mich.-Hendr. Davidts, geestelijke schrijver. Loven, 1808.
9. * Daniel Heins, dichter. Gent, 1580.
10. t Constant-A. Serrure, geschiedschrijver. Gent, 1835.
11. * Lod. Philippona (Multapatior), dagbladschrijver. Rotterdam, 1827.
12. * Frans de Pauw, schrijver van schoolboekjes. Rozendaal, 1808.
13. K Bern. ter Haar, dichter. Amsterdam, 1806,
14. K Jacob Neyts (Cary), tooneelschrijver. Brugge, 1727.
15. * J.-J. Lambin, dichter. Ieperen, 1765
i 6. 'lc Jan Maronier, godgeleerde schrijver. Rotterdam. 1827.
17. * Willem Ogier, tooneelschrijver. Antwerpen, 1618.
18. 1- Alexander Lesturgeon, dichter. Zweeloo, 1878.
19. t F.-H. Mertens, geschiedschrijver. Antwerpen, 1867.
20. * Dirk Smits, dichter. Rotterdam, 1702.
21. * Frans de Cort, dichter. Antwerpen, 1834.
22. - J. Nolet de Brauwere, dichter. Vilvoorde, 1888.
23. t Albrecht Rodenbach. Roeselare, 1881.
24. t J.-Fr. Willems, dichter en taalkundige. Gent, 1846.
25. K Kasper Brandt, dichter. Nieuwdorp, 1653.
26. Onthulling van Willems' eeregraf to St.-Amandsberg 084.8.

27. -'- Willem Hofdijk, dichter en geschiedschrijver. 1816. Instelling der Vlaamsche Grieven-Commissie, 1856.
28. * Jan Neeffs, godsdienstige schrijver. Mechelen, 1656.
29. * Antoon Bergmann, novellcu- en geschiedschrijver.
Lier, 1835.
3o. * Abraham Dieperink, romanschrijver. Utrecht, 1825.
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Juli.
1. * Jozef van de Velde, prozaschrijver. Schellebelle, 1816.
2. j P. de Genestet, dichter. Rozendaal, 1861.

3. * Catharina Bilderdijk. 1776. - t F.-A. Snellaert.
Gent, 1872.
4. t Adriaan Poirters, dichter. Antwerpen, 1674.
5. t 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, 1886.
9. t Dirk Camphuizen, dichter. Dokkum, 1627.
10. - Lucas Pater, dichter. Amsterdam, 1781,
i i . t Joach. le Sage ten Broeck, dichter. Grave, 1847.
12. ' Jan Oostkarnp, reisbeschrijver. Zwolle, 1778.
13. 1- Cornelis Booth, geschiedschrijver. Utrecht, 1678.
14. '" J. Hillegeer, geestelijke schrijver. Beveren (Waas), 1805.
15. ' J. Lambin, dichter, geschiedschrijver. Ieperen, 1765.
16. * Pieter van Schelle, dichter. Rotterdam, 1749.
17. * Joh.-Hendr. van der Palm, prozaschrijver. Rotterdam, 1763.
18. * Michel van der Voort. Antwerpen, 1812.
19. * Cornelis van Netten, krijgskundig schrijver, 1772.
20. 1" Barthold Lulofs, dichter en taalkundige. Groningen, 1849.
21. ' Ferd. Aug. Snellaert. Kortrijk, 1816.
22. Frederik Muller, bibliograaf. Amsterdam, 1817.
23. t Joh de Groot van Kraaienburg, reisbeschrijver. 's Hage,
1878.

24. ' Is.-Seb. van Dooselaere, tooneelschrijver. Gent, 1826.
25. " Geeraard Brandt, geschiedschrijver. Amsterdam, 1626.
26. ' Willem-H. Crets, dichter. Maastricht, 1805.
27. * Lod. Rauwenhoff, geschiedschrijver. Amsterdam, 1828.
28. * 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.

Augustus.
1. t P.-Fr. van Kerckhoven, romanschrijver, Antwerpen, 1857.
2. t J.-B.-l. Hofman, tooneelschrijver. Kortrijk, 1835.
3. * Andries Weylandt, dichter. Venloo, 1816.
4. Adriaan Loosjes, prozaschrijver. Haarlem, 1828.
5. * Frans- H end r. Mertens, geschiedschrijver. Antwerpen. 1796.
6. * P.-J.-H. Brouwers, dichter. Stockheim, 1831.
7. -+ Hieronymus van Alphen, dichter. Gouda, 1746.
8. * Alois Roe11, 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.
1. t Adriaan Bogaers, dichter. Spa, 1870.
12. * Jacob Goethals, kroniekscnrijver. Kortrijk, 1759.
13. * Joz.-Alb. Alberdingk Thijm, dichter. Amster dam, 1820.
14. t Ph. Blommaert, dichter en geschiedschrijvei . Gent, 1871.
15. * Tijs Terwey, taalkundige. Zaandam, 1815.
16. t Karel Ondereet, tooneelschrijver . Gent, 1858.
17. l e Wet betreffende het gebrulk van het Nederlandsch in
Straftaken (Coremans' wets. 1873.
18. * W111e 11 Nuyens, geschiedschrijver. Avenhorn, 1823.
19. Jacob Nieuwenhuyzen, urtgever van Middelnederl. werken. 's Hage, 1816.
20. * Gerrit Outhuys, dichter 's Hage, 1773.
21. * Lucretia van Mercken. dichteres. Amster dam, 1721.
22. * Jacob Lescaille, dichter. Dordrecht, 1611.
23. t Gerbrand Bredero, tooneelschnjver. Amsterdam, 1618.
24. * Izaak de Meyer, geschiedschrijver. Merendre, 1786.
25. t Jacob van Lennep, romanschrijver, dichter.Oosterbeek,1868.
26. Opening van het l e Taal- en letterkundig Congres to Gent. 1849.
27. * Ph. Blonimaert, dichter en geschiedschrijver. Gent, 1809.
28. * Jan van Craywinckel, geestelijke schrijver. Oelegem, 1609.
29. t Willem Hofdijk, dichter en geschiedschrijver. Arnhem, 1888.
29. Onthulling van Ledeganck's standbeeld, to Eekloo. 1897.
3o. t Mathilda van Peene, vrouwe David. Aalter, 1885.
31. t Jan Micheels, prozaschrijver. Elsene, 1877.

September.
1* * Jacob-Jan Cremer, novellenschrijver. Arnhem, 1827.
2. * Daneel Hooft, prozaschrijver. Amsterdam, 1763.
3. * Jacob Wellens, godgeleerde schrijver. Antwerpen, 1726.
* Constantijn Huygens, dichter. 's Gravenhage, 1596.
5. t Dirck Dorbeck, dichter. Alkmaar, 1888.
6. t Cornelia Luyken, dichteres. Vianen, 872.
6. * Willem-Tan Dodd, dichter en tooneelschrijver. Antwerpen 1821.
Willem Bilderdijk, dichter en taalkundige. Amster7.
dam, 1756.
8. ' Maria de Smet (vrouwe Goutier) noveilenschrijfster.
Deinze, 181o.
9. - P.-J. (Rosier) Faessen, tooneelschr. 's Gravenhage, 1833.
10. t Hendrik Conscience, romanschrijver. Brussel, 1883.
T Karel van Mander, dichter, brograat. Amsterdam, 1606,
12. t Jacob Cats, dichtez Zorgvliet, 166o.
Nicolaas Beets, dichter . Haarlem, 1814.
13.
14. * Peter-Jozef Visscher s, geschiedschr liver. Antwerpen,1804.
15. Koninkl.beslurt tot herstelling derNederlancbchetaa1,1819.

16. Anna-Louisa Toussaint, romanschrijtster. Alkmaar, 1812.
17. "'" Prudens van Duyse, dichter. Dendermonde, 1804.
18. t Jan Antonides (van der Goes), dichter. Rotterdam, 1684.
Mark-Prager Lindo. Londen, 1819.
19.
20. t
Hofmans, dictiier. Aalst, 1821.
21. t Johan van Vloten, geschiedschr, criticus. Haarlem, 1833.
22. * Const.-Ph. Serrur e, hoogleeraar. Antwerpen, i8o5.
23. Karel-Frans Stallaert. Merchtem, 1820.
Hendrik Tollens, dichter Rotterdam, 1780.
24.
25. Conscience door her Viaam3,he

ge;;;:crd !eBrussel_ikk,

26.
Catharina Lescaille, dichteres. Amsterdam, 1b49.
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.

3o * Jan Bruylants, tooneelsrhrijver. Antwerpen, 1834.
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October.
1. t Antonie Oudemans, taalkundige. Nijmegen, 1874.
2. t Justus Billet, geschiedschrijver. Gent, 1682.

3. t Cynthia Lenige, dichteres. Makkum, 1780.
4. t Desideer Delcrolx, roman- en tooneelschrijver. Schaarbeek, 1887.
5. * Jacob Lydius, geestelijke schrijver. Dordrecht, 1630.
6. Onthulling van 't standbeeld 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.
io • j- Cornelis Loots, dichter. Amsterdam, 1834. - Plechtige
openings fitting der Koninkl. V1 aamsche Academie. 1886.
11. * A.-C. Kruseman, letter k. en bibliograaf. Haarlem, 1818.
12. t Elias-Annes Borger, dichter. Leiden, 182o.
13. t Pieter-Joost de Borchgrave, dichter. Wakken, 1819.
14. * Herman Schevichaven, geschiedschrijver. Nijmegen,1826.
15. * Marijn-Fr. Campbell, bibliograaf. Kampen, 1819.
16. le Tienjarig jubelfeest der Koninkl. Vlaamsche Academie, 1896.

17. t Desid. vander Meersch, geschiedschr. Oudenaarde, 1863.
18. * Adriaan Adriaenssens, godsdieustige schr. Lovell, 1581.
19. * Karel-Lod. Ternest, taalkundige. Dentergem, 1812.
20. t Karel Vervier, dichter. Waarschoot, 1872.
21. t H -F. Tollens, dichter Rijswijk, 1856.
22. * Laurens Reael, dichter. Amsterdam, 1583.
23. * Hajo-Alb. Spandaw, ,:tchter. Vries, 1777.
24. * Frederik van Leent, dichter. Gouda, 1830.
25. * Constant Piron, btograaf. Dendermonde, 1803.
26. * Ernest Ternest, roman- en tooneelschr. Ouwegem, 1841.
27. * Albric.it Rodenbach, dichter. Roeselare, 1856
28. t Lod. Roersch, hoogleeraar. Luik, 1891.
29. Dirk-Volkertsz. Coornheit, dichter. Gouda, 159o.
3o. t Josine des Planques, dichteres Gent, 1535.
Si. '6 Pieter Cool, godgeleerde schrijver. Amsterdam, 1807.
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November.
1.* Johan Meerman, staatkundige schrijver. 's Gravenhage, 1753.
2. * Adriaan Poirters, dichter, Oosterwijk, 1605.
3. t Lucas Rotgans, dichter, Kromwijk, 1710.
4. * Maurijn Nahuis, penningkundige. Utrecht, 1832.
5. * Pieter Nieuwland, dichter. Diemermeer, 1764.
6. * Johan Hasebt oek, romanschrijver. Leiden, 1812.
7.1- Cornelis van Campene, kroniekschrijver. Gent, 1567.
8. t Geeraard-Jan Dodd, dichter en tooneelschrijver. Brussel, 1888
9 ' Matthijs de Vries, taalkundige. Haarlem, 1820.
10. * Jacob Cats, dichter. Brouwershaven, 1547
11. * Marcel van Rysingen, dichter. Eindhoven, 1796.
12. "' Jacob Bellamy, dichter. Vlissingen, 1757.
13.1- Prudens van Duyse, dichter. Gent, 1859.
14 t Pieter Nteuwland, dichter. Diemermeer, 1794.
15. * Jan-Daneel Macquet, dichter. Brouwershaven, 1731.
16. * Petronella Moens, dichteres, Kubaard, 1762.
17. * Joost van den Vondel. dichter. Keulen, 1587.
18. ' Marijn van der Meulen, godsdienstige sc lirijver. Tienhoven, 1826.
19. t B ter Haar, dichter. Veip, 1880.
20. t Arnold Hoogvliet, dichter. Vlaardingen, 1735.
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 geschiedschrijver. Brussel, 1893.
25. t Edm. van Herenddel, dichter. Antwerpen, 1880.
I Matthijs Siegenbeek, taalkundige. Leiden, 1854.
26.
27. t Guido Gezelle, dichter en taalkundige. Brugge, 1899.
28. C. van der Palm, prozaschrijver. 's Bosch, 1733.
29. f Karel Verschelde, geschiedschrijver. Brugge, 1881.
3o. -I- A -A.42. Angillis, prozaschrijver. Rumbeke, 1870.
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December.
1. t Margareta van Oostenrijk, dichteres. Mechelen, 1530.
2. t 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. t Anna Roemer Visschers, dichteres. Alkmaar, 1651.
7. * Pieter Uylenbroek, dichter. Amsterdam, 1748.
8. * H.-D. Levyssohn Norman. 's Gravenhage, 1836.
9. - Johan Terwen, taalkundige. Gouda, 1873.
10. * Edmond Ronse, geschiedschrijver. Veurne, 1816.
11. t Jan van Craywinckel, godsdienstige schrijver. Lier, 1609.
12. * Rich, van Ommeren, prozaschrijver. Amsterdam, 1757.
13. * Jan-Jacob de Laet, dichter. Antwerpen, 1815.
14. * Jan van Ryswyck, dichter. Antwerpen, 1818.
15. Philip van Marnix van Ste -Aldegonde. Leiden, 1598.
16. * Johan ter Gouw, geschiedschrijver. Amsterdam, 1814.
17. * Gerrit Fokker, rechtsgeleerd schrijver. Middelburg,
1811.
18. * Derk Buddingh, geschiedschrijver. Driel, 1800.
19.1- Grapheus (Corn. de Schrijver). Antwerpen, 1558.
20. * Jan Bolhuis, geschiedschrijver. Baambrugge, 1805.
21. ' Mark van Vaernewijck, geschiedschrijver. Gent, 1518.
22. j Pieter Leupe, geschiedschrijver. 's Gravenhage, 1881.
23. * Jan-Jacob-Lodewijk ten Kate, dichter. 's Gravenhage,
181 9
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. 1' H.-K. Poot, dichter. Delft, 1733.

ALPHABETISCHE LIJST
VAN

MIDDELNEDERLANDSCHE DOOPNAMEN.

MIDDELNEDERLANDSCHE DOOPNAMEN.

A.
Adaem.
Adala.
Adalwin, Alwin.
Adaward.
Adel, Adela : Adelida.
Adelelm.
Adelhard.
Adelken, : Aldegundis.
Adsert.
Aecht, Aechtjen, Aeck, Agatha.
Aelfjen, Eva.
Aefhen, Aefjen, Ave: Euphemia.
Aelbett, 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 : Aloi..11,.

- 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. Arien, Ariaen : Arijne.
Aris, Andries, vide Andreas.
Arlabald : Arlabaldus.
Arnuf : Arnuiphus.
As, Asmis : Erasmus.
Asscherik.
Aubald : Aubaldus.
Auken : Adaucta.
Auth : Audomarus.
Ava.
Avina.
B.
Babe, Babeken, Babbeken, Berbel : Barbara.
Baef, Bavo.
Baefken, Bavo : Bavonia.
Blelg, 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 : Basilissa.
Balms : Basilius.
Balten : Balthazar.
Bardo.
Barent : Bernardus.
Barewout.
Bart, Barthel, Barthelmeeus : Bartholomxus.
Basijn : Basilius.
Bastiaen : Sebastianus.
Bau, Bauwe : Bavo.
Bayen ! Balduinus.
Bayken, Beyken, Barbara.
Beatris, Beatrijs : Beatrix.
Beel, Beelken, El,zabeth : Isabella.
Beelighe, Beelighen : Sibilla.
Beern : Bernardus.
Beentjen : Beninus.
Beern, Beert, Bert, Berntken, Bernardus, Bartelmeeuvvs.
Beesken, Amelherga.
Bela, Bely, Beelitjen : Elizabeth.
Ben, Benno en Benoot : Benedictus.
Benzo.
Berfridus.
Bernaert : Bernardus.
Bernir : Bernerus.
Bernken, Gerebern.
Berno.
Bert, Robert.
Berte, Bertken, Berta : Phi li berta.
Berteel.
Berthaut, Berthout.
Bessel, Baziel.
Besseltjen : Basilissa.
Betjen, Betke : Elizabeth.
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Bernardus.
Beyrt, Bernert
Beyrtjen, vide Baertjen.
Birde : Bernardus.
Blaes. Blasis : Blasius.
Bochardus.
Bochard
Bonne, Bonaventure.
Boone, Boonke : Bonifacius
Boord, Bord, : Willebrordus.
Borre, Borrit : Liboris.
Boschard, vet Bossaert : Burchardus.
Bossaert : Silvester, Sylvanus.
Boudin, Boudewijn.
Balduinus.
Boudewijn, Bouwen
Bouden.
Abraham,
Braem, Brarn
Brant, Brandaan, Brandulf,
Lambertus.
Brecht, Lambrecht
Brechtge, B echtighe, Lamberta.
Brechtlant, Brechtjen, Breye, Brije : Brigitta.
Brent : Bei nardus.
Broen, Bruin : Bruno.
Broer, Broers Willebrordus.
Broos : Ambrosius.
Bruyn, Bruno.
Burchardus.
Bucho, Buicho
Burchjen : Walburgis.
Burgien, Burgken.
Burrichje, Fideburga : Walburgis.
Busschaert : Silvester.
Byge, Debora, Begga.
C.

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

- 37 -

Carijn, Quirinus.
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, Cline : Francisca.
Cijtjen : Lucia.
Cilia, Cile : Cecilia.
Cine, Cijntje : Franciscus,
Cippe: Ciprianus.
Cisken: Franciscus.
Claertjen, Clara.
Claes, Claeus, Claus: Nicolaus.
Clem: Clemens.
Clement, Clemmen. Clemmet, Clemens.
Cleribert.
Clete, Clette: Coleta.
Cnelis : Cornelius.
Cnelifjen, vide Neeltjen.
Cniertjen: Cunera.
Cobi, Cobus : Jacobus.
Coen, Coenen, Coenraed : Conrardus.
Coete, Nicolaa : Goleta.
Colaert, Nicolaus.
Colijne, Nicolaa.
Colinne, Colle, Goleta.
Corner, Commere, Comerijne, Commerken : Ontcommera,
seu 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 : Daniel.
Da mmis : Damasus.
Danckaert : Gratianus.
Danel, Deen : Daniel.
Danijt : Denijs.
Deliaentjen : Adilia.
Delie, Dellaen : Odilia.
Dickt, Diekt, Digghe : Benedictus.
Diederick : Theodericus.
Dielis, Dieles : tEgidius.
Dierick, Dierck, Dirk, Dirkiii : Theodericus.
Diert, vide Dirck.
Diewertjen, Dievera.
Dignom, Dignoom.
Digna, Dingentjen, Digna vet 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.

- 39 Domis, Doen, Dou : Dominicus.
Doom, Domis, Thomas.
Doorike, Doritjen, Dortken : Dorothea.
Douwe, Douwen, David, vel Dominicus.
Dries, Driesken : Andreas.
Droon : Hieronymus.
Dubbel : Gemianius.
Du ,jen, Duyfken : Columba.

E.
Ebbekin.
Lemen, vide Emen.
Eer, Eerken, Honorius : Honoria.
Eeltge, Aeltge : Aleydis.
Eel tjen, Honoria : Arnolda.
Eerken ; Honoria,
Eertken : Arnolda.
Egbert : Egbertus.
Eighjen, vide Aeghjen,
Eitjen, vide Aetjen.
Eilbo_:o.
Eipjen : Epiphania.
E,rt, vide Etnst, Aerd, Eer.
Elbert, vide Albert.
Elen, Elken, Heylen, Heyltjen : Helena.
Elen, Elis, Elo : Eligius.
Eiis, Elias.
Else, Elsge, Elsjen, Elsken : Elizabeth.
Elsing : Elsa.
Embrecht. vide Rembrecht, Emmen : Embertus.
Embrecht, Enma, Emmen : Embertus.
Emen, Emnie:i : Emericus.
Ernmeken, Etnerents : Emerentiana.
Emmen : Edmundus.
Emmerensjen : Emerentiana.
Emmerick : Aymei icus.
Enten : Vincentius.
Engel : Angelus.
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........

Engel, Engelbert, Engelbrecht : Engelmundus, Engelbertus.
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, Floor's, Florens, Floris : Florentius .
Floorken : Florentia.
Folckert : Volquerus.
Fop : Fabianus.
Franck, Franco.
Francijntjen : Franscisca.
Fi eeck : Fredericus.
Ft eetjen, Frerijn, Frerijne : Frederic;-.
Frer, Frits : Fredericus.
Freken, Frerijne : Frederica.
Frits : Fredericus.
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Gangolf : Gangulphus.
Gebbetjen.
Geen : Eugenius, Gerardus.
Geert, Gerardt, Gerart : Gerardus.
Geertge, Gertge : Gertrudis, Gerarda.
Geertjen, Geesjen : Gertrudis.
Geila.
Gelder : Gilbertus.
Geleyn, Gelijn : Gislenus.
Gelis : Egidius.
Gerbrich, Gerreberrich : Georgia.
Gereim.
Gerlich, Gerlif : Gerlacus.
Gerrebrand : Gerebrandus.
Gerrit : Gerardus.
Gerritjen : Gerarda.
Gervert : Gerebrandus.
Geurick, Geurt : Gaugericus.
Gheleyn, Gelijn ; Gislenus.
Ghijs : Gisbertus.
Gielis, Gielijs : Egidius.
Geertjen, Geertjen.
Gillis : }Egidius.
Ghisel, Ghisebrecht, Ghijsbrecht, Giselbrecht.
Gijs, Gijsbert : Gisbertus.
Gijsjen, Gijsken : Gisberta.
Gillam : Wilhelmus.
Godert, Goert, Goydert : Godefridus.
Godschalk.
Goede, Agatha.
Goedel, Godelina.
Goele : Gudula.
Goesen, Goessen, Goeswijn : Gosuinus.
Gommaer, Gommar, Gommer : Gummarus.
Goolke : Godoleva.
Gooltjen, Goutjen : Gudula.
Gooris : Gregorius.

- 42 Goossen : Gosuinus.
Govaert, Goar, vel God waldus : 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 : Aggaeus.
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.
H erbertus.
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.

- 43 Heylzoete, Zoe, Soter.
Heymen : Haymo.
Heyn, Heynck, Heynd rick : Henricus.
Heynen, Heynricke : Henricus.
Hilde : Luithildis, vel Machtildis.
Hille, vide Hillegond.
Hille, Hilleken, Helena,vel Hildegardis y e! Hilvaris, Hildetrudis.
Hillebrand : Hillebrandus.
Hillegond, Hillitjen : Hildegundis.
Huben, Hubeken, Hubert, Hubrecht : Hubertus.
Huugh, Huugen : Hugo.

I.
'de, Ida.
Id e, Ie, Ir, Iken, Ida.
Ifken, vide Jefken.
Ifken, Ive, Iva.
Using : Ulgisius.
Ilsingh : Ulysses.
lm, Immetjen : Emmerentia.
I mma, Emma, Irma.
Impijn : Impinus.
Inge, Ingel, vide Engel.
Isabel, Elizabeth.
Isebeeuken : Elizabeth.
Isenhoudt : Isidorus.
Iven : Ivo.
Ivetjen : Ivetta
I wet, vide Ewet : Ivetta.
Iven, Ivo, Jurrien : Georgius.
Ypjen, vide Eipjen.
Ysbrand, Ysbrandus : Gelasius.
Ysland : Gelasia.
Ytjen : Ida.
!weir).

J.
Jacobijn, Jacolijn, Jacomijn.
Jackelijne, Jacomijne, Jacomijnken, Jaquemijne : Jacoba.
Jaeck, Jaep, Jaepik : Jacobus.
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Jaepjen : Jacoba.
Jammen : Guilielmus.
Jan : Joannes.
Jannitjen, Jansjen : Joanna.
Jappen, Gaspar.
Jasper, Gaspar.
Jatrix : Beatrix.
Jefjen, Ivetjen : Ivetta.
Jennevive : Genoveva.
Jeroen, lero : Hieronymus.
Jeuntge, IIlige : Juliana.
Jeurick, Geurick : Gaugericus.
Jhintis : Jonathas.
Jillis : iEgidius.
Job.
Jobjen.
Jochim : Joachim.
Joder : Theodorus.
Joes, Joest : Judocus.
Joorden : Jordanus.
Joosijne, Justa : Judoca, Justina.
Joost, Justis, vet Judocus.
Jorden, Jordaen : Gordianus.
Jordaen, Joric, Jorich, Joris ! Georgius.
Josijne : Justina.
Jote : Jutta.
Judick : Judith.
Juet, Juetken : Judith.
Jueta : Jutta.
Juriaen, Jurien : Georgius.
Jutte, Jutge, Jutjen : Jutta.
K.

Kee, Keetjuil. Keesjen : Cornelia.
Kees, Keesken : Cornelius.
Kerspijn : Crispinus.
Kerst, Kersten, Kerstiaen : Christianus.
Kerstijn, vide Christijn.
Kerstine, Kerstijne : Christiana.
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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.
Lancelot : Ladislaus.
Lancelot : Landelinus.
Lan, Lang : Longinus.
Lau, Lauke, Laurijne, LaurijnFe : Laurentius.
Ledewijntjen, Lijd-wijd : Liduina.
Leen, Leenaert, Leendert : Leonardus.
Leene, Leenken, Magdalena. vel Helena.
Leenken : Liduvvina.
Leentjen : Magdalena.
Lemrnen : Lambertus.
Lemmen, vide Lammen.
Lendert : Leonardus.
Lens, Lins, Leys : Laurentius.
Leoen, vide Leon.
Leon : Leo.
Leonaert : Leonardus.
Leorn. Lenor : Leonora.
Lette, Letten : Laurentius, vel Goleta.
Leun, Leuntjen : Apollonia.
Leunis, Laurentius, vel Laevinus.
Libbeken, Luebitke, Libitken : Elizabeth.
Liebrecht : Libertus.
Lietgardis.
Lieven : Livinus.
Lijbeken, vide Lijsjen : Libia.
Lijd-wijn, vide Ledewijntjen.
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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 : Clodeveus.
Loys Eligius.
Lu, Lucia : Lucretia, Lutgardis.
Lubbert Libertus.
Lumken, Columba : Columbana.
Lutgen : Lutrudis.
Lutger : Lutgerus.
Lutjen, Luete, Luetjen, Lutgardis : Lutildis.
M.
Machelin.
Machiel, Magiel : Michael.
Machtelt Machtildis.
Machuyt Machutus.
Maertjtn, Maeritjen, May : Maria.
Maes, Maxentius : Thomas.
Maet, Maetjen : Matthias.
Magerhan, Mageran, Maierhan Macrianus.
Maichert : Malchus.
Manten Amandus.
Marcelis, Marselijs Marcellinus.
Marck : Marcus.
Marry : Maria.
Marten Martinus.

- 47 Martijntjen : Martina.
Mas, Maes, Muse Thomas.
Mat, Matte : Matthias.
Mat, Matjen : Maria
Mauris, Moris : Mauritius.
Mar : Maximiliantis.
Max, Nlaxken : Maximilianus.
Maye, Maeyken : Maria.
Medaert Medardus.
Mees, Meeus : Bartholomeus.
Meeus, Mijs, Mijsken : Remigius.
Meinaert, Meindert : Meinardus.
Meinger, MtinsL;; Meinsjen Clementia.
Mein7e.
Meirten, vide Marten.
Melchert, Melchior.
Melcye, Meleyne : Melchiades, Melchior.
Melis, /Em lius : Milio.
Mels, vide Melchert.
Melsen, Melen : Melchior.
Melsjen, vide Melchert.
Merrigen. Maria.
Merten, vide Marten.
Metjen : Machtildis.
Metken, Mertken, Martina.
Mette, Metteken, Metghe Mechtildis.
Meus, Meeus, Mievis : Bartholomeus.
Mey, Meyke : Remigius.
Meyne. Meynke Meynken Jacoba.
Mies, vide Meeus.
Mijne, Mijnke, Mijnken, seu Meyne, Meynken : Jacoba.
Mijnen Dominicus.
Minten Dominicus.
Moenen : Simeon.
Moor : Mauritius.
Mouren, Mour is, vide Mauris.
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N.
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 : Antonetta.
Netteken, Antonette : Antonia.
Nicolette, Nicolaa.
Niesjen, Nieske : Agnes.
Nijs, Nijsken : Dionysius.
Noee, Noe, 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, Olif brant : Oelbertus.
Olif, Olffert : Odulphus.
Oncommera : Wilgefortis.
Onolf.
Oole, Oolken, Odilie : Odilia.
Oomer : Audomarus,
Oopjen : Operta.
Oor, Oorken : Leonora.
Oort : Horatius.
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Osken, Ursmarus : Usmarus.
Ot, Otto : Otgerus.
Otbert.
.
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.
Pd, 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.

Ragonde : Radegundis.
Reyei , Reyner : Reynerus.
Reympjen, Remtjen, Remberta : Remigia.
Reyn, Reynaert, Reynier : Reinerus.
Reingart.
Reyniertjen, Reynout : Rayneldis.
Reynsjen : Relindis.
Rem, Rembertus : Remigius.
Rembold.
' Remeeus : Remigius.
Renger, Reyn, Reynken : Reinerus.
Rennen : Laurentius.
Rensch : Laurentius.
Rijch : Richardus.
Rijchaert, Rijck : Richardus.
Rijck : Richardus.
Rijckjen, Rijckland : Richarda.
Rijnijen, vide Reynsjen.
Risjen : Rictondis.
Robbert : Robertus.
Robrecht, Rubben, Robben : Robertus.
Roel, Roelof, Roetert, Roland us : Rodulphus.
Roetert : Rotrudis.
Roemer : Romaricus.
Roeltjen: Roelendis .
Roever, Rover : Roverius.
Rogier, Rogerius : Rogatianus.
Rogier, Ronge: Rogatianus, Robertus, Rogerius.
Rolijn : Rolinus.
Rombout, Rumoldus : Romualdus.
Roombout, Rommen : Rumoldus.
Roseken, Rosele, vel Dorctheze : Rosulo.
Rosier, vide Rogier.
Ruysch, Richardus, Erasmus : Rusticus.
Rudward.
Rut', Ruth, Rutger, Rutgerus, Ruthgeer : Rutgerus.

s,
Sander : Alexander.
Sanne, Sanneken : Susanna.
Schalck : Godschalcus.
Sells, vide M arcel is.
Seger : Segel us.
Segertghe : Sigebei ta.
Segertjen, Segera : Sigeberta.
Sent, vide Cent,
Ser : Alexander.
Servaes : Servatius.
Sibet, Sabas : Sigisbertus.
Sibil, Sibilla, Elizabeth : Sibillina.
Sic : Sixtus.
Sielen, vide Fills.
Sij, Sijtjen : Lucia.
Sijbrant, Si brandus : alias Strickbaldus.
Sijberig, Sij but gh : Sigeberta.
Sijborg.
Sijmen, Simon.
Sijntjen, vide Fra iicijntjen.
Si.jvert : Severinus.
Smettert : NI aculatus.
Soet, Clyceria, Soter : Zoe.
Soete, Soetken, Zoe, Judith, Soten.
Sorkin.
Soutjen, Sura, Susanna : Sophia.
Staes, Eustachius : Anastasius.
Steefken, Stefken, Steven : Stephanus.
Stijne, Augustina : Christina.
Stiintjen : Christina.
Stotfel : Chi istophorus.
Su : Susanna.
Sus, Susj en . Germana.
Swaentjen : Susanna.
Swittert : Switbertus.
Syge, Sige, Victoria, vel Lucia.
Symoen : Simon.
Syne, Synken : Justa, judoca.

T.
Tadt : Thada2us.
Tamis : Thomas.
Tanneken.
Tatick : Thadxus.
Tetard : Theodardus.
Teuntjen, Antoni : Antonia.
Teus : Matthaeus.
Theunis : Anthonius.
Theward.
Thieda.
Thijs : Matthias.
Thoon: Anthonius.
Tibault : Theobaldus.
Tielman.
Tietjen : Thecla.
Tomis : Thomas.
Torie, Toriken, Dorothea : Victoria.
Trine, Trijn, Trijntjen : Catharina.
Truy, Truygen : Gertrudis.
Tymen : Thimotheus, Timo.
Tymentjen vide Tymen.

U.
Uken, Oda.
Ulm : Udaricus.

V.
Vaes, Servatius : Gervasius.
Vast , Vastert : Vedastus.
Vechter, Victor.
Veerle, Verele, Verle : Pharahildi s.
Velten, Felten : Valentinus.
Victor, Victor.
Vijgel : Vigilius.
Vijne : Laevina.
Vijne, Viinken, Vijfken, : Genoveva.
Vine, Vijfken, Fijsken : Sophia.
Volckjen : Volquera.
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Volpatt, Volphati : Volpardus.
Vranck, vide Franck.
Vreeck : Fredericus.
Vres, Vreys : Laurentius.
Vrindt, Vriendt : Amor.
Vroede, Vroda : Prudentia.
Vrouke : Veronica.
Vrouwtjen : Veronica.
Vijgel : Vigilius.
W.
\k achtel, Wachtelaer : Vigilius.
Waeyken : Waldetrudis.
'Watcher : W alcherus.
Waugh : Walericus.
Walleken : Walburga.
Walraven, Walterus.
Warbout.
War nart, vide Wernert.
Waso.
Weerneer, Wernaer.
Weitijn : Weitinus.
Wellemeut : Wilhelma.
Wenemaer.
Wendel : Wendelina.
Wentsel : Wenceslaus.
Wervel : Werenfridus.
Wernert : Wernerus.
Wessel, Wesseltjen : Wenceslaus et Basillus.
Wevei, Wervel : Werenfridus.
Weyn : Wenceslaus.
Weyntjen : Wenefrida.
Weyntghe, Weydelmonde, Weyndelmonde, Wivina,
Wide, vide Willem.
Wido.
Wier, Wiro.
Wierdrik.
Wiggert : Wigbertus.
Wijb, Wijberig, Wieburgh : Wiburga.

seu

Winefrida.
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Wijnand : Winocus, Winandus.
Wijndel Vendelinus.
Wijsken : Prudentia.
Wijven : Wivina, Veronica.
Wilbert, Willeboort
Willibrordus.
Willekin.
Willem, Wim : Wilhelmus.
Willemijntjen : Wilhelma.
Wim, vide Willem.
Wimar, Wisimar, Wismar : Vimarus, Wisimarus.
Winant, Venantius : Winandis.
Woitin.
Wolbrand : Wulfrannus.
Wolf : Wolfgangus.
Woltert : Wolfranus.
Wou, Wolter, Wouter Walterus.
Woutrude : Waldetrudis.
Wul Wolmarus.
Wyen, Weyen, Wayen : Guido.

Koninklijke Familie van Belgie.
Z. M. LEOPOLD II, LODEWIJK- PHILIP- M ARIA- VICTOR,
Koning der Belgen, Souverein van den Onafhankelijken
Congo-Staat, Hertog van Saksen-Coburg-Gotha, ..t.,boren te
Brussel den g April 1835, zoon van Leopold I, Koning
der Belgen, overleden te Laken den io December 1865, en
van Louisa-Maria-Theresia-Charlotta-Izabella, Prinses van
Orleans, overleden te Oostende den 1i October 183o, Ingehuldigd en den grondwettelijken eed afgtlegd hebbende te
Laken den 17 December 1863; gehuwd den 22 Augustus 1853
met H. K. en K. H. M ARIA- H ENDRIKA-ANNA, Aartshertogin
van Oostenrijk, Koningin der Belgen, geboren te Pesth
den 23 Augustus 1836, derde dochter van Aartshertog
Jozet en van Prinses Maria van Wuttemburg.

Hunne kinderen :
LOUISA-M ARIA- AMELIA, prinses van Belgie, geboren te

Brussel den 18 Februari 1858, gehuwd den 4 Februari 1875
met Hertog FERDINAND- PHILIP- M ARIA-AUGL ST- RAPHAEL, hertog
van Saksen, prins van Sak sen-Coburg-Gotha.
LEOPOLD-FERDINAND- ELIAS - VICTOR-ALBRECHT -M ARIA, II el tog
van Brabant en Graat van Henegouw, geboren te Laken
den 12 Juni 1839, prins van Belgie, ( verleden den
22 Januar' 1869.
STEPHANIA-CLOTILDA - LOUISA - HERMINIA-MARIA-CHARLOTTA,
geboren te Laken den 21 Mei 1864, prinses van Belgie,
gehuwd den io Mei 1881 met Z. K. en K. H. Aartshertog
RODOLF-FRANS- KAREL- JOZEF van Oostenri i k, Ertprin S van het
Keizerrijk, Koninkiljke Ptins van Hongarie en Bohemen,
overleden den 3o Januar, 1889.
CLEMENTINA-ALBERTINA-M ARIA- LEOPOLD1NA 2 prinses van
Belgie, geboren te Laken den 3o Juli 1872.

Broeder des Konings.
Z. K. H. PHILIP- EUGEEN- FERDINAND - MARIA- CLEMENSBOUDEWIJN - LEON, . LD - Joms , graaf van Vlaander en , hertog
van Saksen, pews van Saksen-Coburg-Gotha, geboren te
Laken den 24 Maai t 1837, gehuwd te Berlijn den
25 April 1867 met H. H. MARIA- LOUISA-ALEXANDRINA-CARO-
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van Hohenzollern-Sigmaringen, geboren den
17 November 1845.
Hunne kinderen

Prins BOUDEWIJN- LEOPOLD-PHILIP- M ARIA- KA REL- ANTO ON-J OZEF, geboren te Brussel den 3 Juni 1869, aldaar overleden den 23 Januari 1891.
Pri ns es HENDRIKA- MARIA-CHARLOTTA- ANTONIA, geboren te
Brussel den 3o November 1870, gehuwd den 12 Februari 1896
met Prins PHILIP- EMMANUEL- MAXIMILIAAN-M ARIA-EUDES van
Orleans, hertog van Vendome.
Prinses J 0 SEP HINA- M ARIA-STEFANIA- VICTORIA, geboren te
Brussel den 3o November 1870, aldaar overleden den
18 Januari 1871.
Prinses jOSEPHINA-CAROLA- M ARIA -A LBERTINA, geboren te
Brussel den 18 October 1872, gehuwd den 28 Mei 1894
met Prins KAREL - ANTOON-FREDERIK- WILLEM- LODEWIJK van
H ohenzollern.
Prins ALBRECHT- LEOPOLD-CLEMENS- MARIA- M AINRAD, geboren te Brussel den 8 April 1875, gehuwd den 2 November 1900 met Pi inses ELIZABETH in Beieren, geboren te
Possenhoffen den 25 Juli 1876.
Zuster des Konings.
Prinses MARIA CHARLOTTA-AMELIA-AUGUSTA-VICTORIA-CLEMENTINA-LEOPOLDINA , geboren te Laken den 7 Juni 1840,
gehuwd den 27 Juli 1857 met Z. K. H. aartshertog
FERDINAND- M AXIM1LIAAN van Oostenv ijk, geboren den 6 Juli 1832,
broeder van keizer Frans-Jozef van Oostenrijk, keizer van
Mexico, doodgeschoten 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, varier 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 alien, tegenwoordigen en toekomenden,
HEIL.
Willende een nieuw bewijs geven Onzer bezorgdheid voor de belangen der Nederlandsche letteren ;
Overwegende dat niets meer van aard is om
dezer ontwikkeling te bevorderen dan de inrichting
van een bestendig letterkundig genootschap ;
Op de voordracht van Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken,
Wij hebben besloten en Wij besluiten
Art. i . Er wordt te Gent, onder de benarning
van Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde, een genootschap ingericht van letterkundigen en geleerden, dat de studie en de beoefening
der Nederlandsche Taal- en letterkunde tot voorwerp
zijner werkzaamheden zal hebben.
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Art. 2. De Koning is de Beschermheer dezer
Academie.
Art. 3. De Academie bestaat uit : i° werkende
ieden ; 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 Belgi6 gehuisvest te zijn.
B. Aan buitenlandsche geleerden, die zich hebben doen kennen door belangrijke werken.
Art. 4. Er zijn vijf-en-twintig werkende leden;
twintig dezer leden moeten Belgen zijn en in Belgie
gehuisvest , de vijf andere kunnen vvorden gekozen
onder Noord-Nederlandsche letterkundigen en geleerden, in Belgi6 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
,a an de Koninklijke goedkeuring onderworpen.
Art. 6. De werkende leden vereenigen zich
-maandelijks in gesloten zittingen, eenmaals 's jaars
in openbare vergadering.

— 6I De eereleden en de briefwisselende leden kunnen
aan de beraadslagingen over wetenschappelijke zaken
deelnemen met stemrecht.
Art. 7. De benoemingen vooropenstaande 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 eenenBestendigen Secretaris, alien gekozen onder de werkende leden.
Art. 9. Het eerste bureel der Academie zal
benoemd worden door Ons.
Art. ro. Te beginnen met het tweede jaar van
haar bestaan zal de Academie jaarlijks haren Bestuurder en haren Onder-Bestuurder benoemen.
Art. 1 1 . De Bestuurder en de Onder-Bestuurder
kunnen niet onmiddellijk in dezelfde hoedanigheid
herkozen worden.
De benoemingen van den Bestuurder en Evan
den Onder-Bestuurder worden aan de goedkeuring
des Konings onderworpen.
Art. 12. De Bestuurder heeft het algemeen beheer
der Academie ; hij zit alle vergaderingen voor en
maakt van rechtswege deel aller commission ; hij
doet beraadslagen over de verschillige punten, welke
in de bevoegdheid vallen van de Academie ; hij zamelt
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de stemmen in, door de leden uitgebracht, en spreekt
de beslissingen uit, Welke met meerderheid van stemmen genomen ztjn.
In geval van ontstentenis wordt hij door den
Onder-Bestuurder vervangen.
Art. 13. De eerste benoeming uitgezonderd
wordt de Bestendige Secretaris benoemd door den.
Koning op eene dubbele lijst van voorstelling, opgemaakt door de Academie, bij geheime stemming en
bij volstrekte meerderheid der stemmen, in eene
zitting waar ten minste de twee derden der werkende
leden aanwezig zijn.
Art 14. De Bestendige Secretaris houdt het
boek der beraadslagingen hij onderteekent met den
Bestuurder de genomen beslissingen; hij levert de
bewijsschriften van goedkeuring en andere getuigschriften af; hij ontvangt de brieven en de memorial
aan de Academie gezonden.
Hij is gelast met de briefwisseling en met de
bewaring der archieven en der bibliotheek.
Hij is daarenboven gelast met den rekendienst
der Academie.
Art. 15. Wanneer, door ziekte of eenig ander
wettig beletsel, de Bestendige Secretaris zich in de
onmogelijkheid bevindt de zittingen bij to wonen,
kan hij, naar eigen keuze, zich doen vervangen door
een werkend lid.
Art. i6. De Academie sielt 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 toegeken,d.
Art. 18. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken is gelast met de uitvoering
van het tegenwoordig besluit.
Gegeven to Brussel, den 8 n Jul]. 1886.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
De Minister van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Werken,
kidder DE MOREAU.
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WIJZIGING VAN HET VOORGAANDE 17" ARTIKEL.

Eel' Koninklijk besluit van 12 November 1887
wijzigt als volgt het 17° 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 :
u Aanwezigheidspenningen en reis- en verblijfkosten kunnen toegekend worden aan de iverkende
Leden der Academie. »

WETTEN
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

WETTEN (1).
I.
De werkzaamheden der KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE bevatten al de vakken der Nederlandsche taal en letterkunde.
2.

De Academie bestaat uit : 1° vijf-en-twintig
werkende leden ; 2 0 hoogstens vijf-en-twintig buitenlandsche eereleden ; 3° hoogstens Lien inlandsche
briefwisselende leden ; 4° inlandsche eereleden,
die vroeger werkende leden geweest zijn.
3.
De kiezingen voor werkende leden geschieden in
-de maandelijksche zitting na die, waarin kennis
genomen is van het openvallen der plaatsen.
Eere- en briefwisselende leden worden gekozen
dens in het jaar, in de gewone zitting voor de
jaarlijksche open bare vergadering.

(I) Bekrachtigd bij Koninklijk besluit van i5 Maart 1 887 ;
gewijzigd, voor het tijdstip der jaatlijksche openbare vergadering
en de hiermede in verband zijnde artikelen aangaande de prijskampen en kiezingen, bij Koninklijk besluit van 23 Maart 1891.
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Zittingen
4.
De Academie vergadert in gewone zittingeenmaal ter maand, en houdt jaarlijks eene openbare
vergadering in Juni, na de gewone zitting dier
maand.

5.
De uitnoodiging tot het bijwonen der zittingen,
wordt omtrent acht dagen te voren verzonden. Zij
meldt de voornaamste onderwerpen, die op de zitting te verhandelen zijn.

6.
De eere- en briefwisselende leden hebben het
recht de vergadering bij te wonen, behalve wanneer de Academie geheime zitting houdt. Zij kunnen
aan de beraadslaging over wetenschappelijke zaken
deel nemen met stemrecht.

7Aan de geheime zittingen nemen geene andere
dan werkende leden deel.
De geheime zitting is verplichtend, telkens als
de Academie vergadei t tot :
I° het voorstellen en kiezen tot de openstaande
plaatsen in de Academie of in de Commission ;
20 het beraadslagen over wijzigingen, toe te
brengen aan de Wetten ;
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3° het op.tellen der prijsvragen ;
4 ° het beoordeelen der ingezondene stukktn.
Worden evenwel tot de geheime zitting, voorzien bij 4°, toegelaten, de eere- en briefwisselende
leden, die van den keurraad deel maken.
8.

De zitting begint stipt op het uur, bij den
uitnoodigingsbrief aangeduid, Welk ook het getal
zij der aanvvezige leden.
De zitting vangt aan met de lezing des verslags
over de vorige zitting en met de mededeeling der
ontvangen brieven.
Het is verboden, gedurende die lezing, den.
Secretaris in de rede to vallen.
9.

Bij afwezigheid van den Bestuurder wordt zijne
plaats waargenomen door den Onder-Bestuurder.
Bij afwezigheid van den Bestuurder en van den
Onder-Bestuurder leidt het oudstbenoemde der aanNA czige werkende leden, naar de volgorde der lijst
van het Jaarboek, de zitting.
IO.
De Bestuurder leest de dagorde, onmiddelijk
na de lezing en vaststelling des verslags.
De dagorde, wat betreft de ingezondene verhandelingen, wordt geregeld volgens de dagteekening
van ontvangst bij den Bestendigen Secretaris.
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Aileen afgewerkte en op de dagorde vermelde
stukken worden in de zitting voorgelezen.
De dagorde worth door het Bestuur vastgesteld.
Een voorstel, door minstens vijf leden schriftelijk
aan het Bestuur gedaan, veertien dagen vOOr de
zitting, wordt op de dagorde gebracht.
II.

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

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

13.

De werkende en briefwisselende leden zullen,.
zooveel mogelijk, alle drie jaar een onuitgegeven
opstel aanbieden.
Elk jaar, in de maand October, zal de bestendige Secretaris deze verplichting schriftelijk aan de
werkende en briefwisselende leden herinneren.
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Bestendige en tijdelijke Commission.
14.

Eene bestendige Commissie van tien leden is
gelast met het bevorderen van de studie der Oudgermaahsche en Middelnederlandsche talen, met het
uitgeven van Middelnederlandsche werken, en met
het bevorderen van de studie der gewestspraken.
15.
De leden dezer Commissie worden onder de
werkende leden benoemd.
In geval van openstaande plaatsen worden de
nieuwe leden gekozen door de Academie op eene
dubbele lijst van candidaten, door de Commissie
voorgesteld.
16.

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

17.
Deze Commissie is gelast met het aanleggen eener
verzameling van boeken betreffende gemelde studia.
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i8.
Eene vergoeding van twintig frank het vel druks
-wordt toegekend aan al de leden, die gelast worden met
de critische uitgave van Middelnederlandsche werken.
19.
Al de uitgaven, van welken aard ook, door de
Commissie to doen, moeten vooraf aan het Bestuur
onderworpen en door de Academie goedgekeurd
worden.
20.

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

Kiezingen.
21.

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

Bij de kiezing wordt de volstrekte meerderheid van
stemmen vereischt. Evenwel, indien na twee proeven
geen der candidaten die meerdel heid verkrijgt, gaat
men over tot eene herstemming tusschen de twee

- 73 candidaten, die het hoogste getal stemmen bekomen
hebben.
Bij gelijkheid van stemmen in deze laatste proef
is de oudste candidaat gekozen.
23.

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

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

25.
In die zitting mogen, op voorstel van werkende
leden en onder goedkeu ring der Academie, andere
candidaten op de lijst gebracht worden.
26.

De voorgaande bepalingen zijn niet toepasselijk
op de benoeming der eerste to briefwisselende leden,
der eerste 25 eereleden en der eerste to 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 Juli benoemd de Academie
eene Commissie van vijf leden om tien prijsvragen
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Commissie -verslag. De Academie kiest eenige der
voorgestelde prijsvragen, en bepaalt daarbij de
waarde der toe te kennen prijzen.
31.

De antwoorden moeten voor den l en Februari
ingezonden zijn.
In de zitting dezer maand worden de keurraden
benoemd. De leden, die eene prijsvraag opgegeverr
hehben, maken van rechtswege deel van den keurraad, en bieden er schriftelijk een omstandig verslag
over aan, hetwelk, met de verslagen der andere keurders, in de zitting van Mei gelezen worth.
Op deze verslagen, die gedrukt en aan de werkende lede:1 gezonden worden, stemt men in Juni.
Het al of niet bekronen wordt beshst bij meerderheid van stemrnen der aanwezige werkende leden.
De prijswerken blijven ter inzage van de leden
tot den dag, op welken de brieven der inzenders
geopend worden.

32.
Voor de wedstrijden worden enkel handschriftelijke en niet te voren uitgegeven stukken aanvaard.

33.
De mededingers zetten op hun handschrift hunnen naam niet, maar alleen een teeken of eene ken-
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spreuk, herhaald op den omslag van eenen gesloten
brief, inhoudende hunnen naam en hunne woonplaats.
Zij, die zich, op welke wijze ook. bekend maken,
en zij, wier verhandelingen na den voorgeschreven
dag aan den Bestendigen Secretaris besteld zijn,
blijven uit den vvedstrijd gesloten.
34.
De werkende leden mogen aan de Academische
wedstrijden geen deel nernen.
35.
De verhandelingen, ten wedstrijde bestemd,
-moeten in de Nederlandsche taal geschreven, binnen
bet bepaalde tijdvak aan den Bestendigen Secretaris
gezonden worsen.

Drukwerken.
36.
De drukwerken der KO'NINKLIJKE VLAAMSCHE
bestaan uit :

ACADEMIE

i° de Verslagen en Mededeelingen ;
20 het Jaarboek ;
3° de Verhandelingen en bydragen ;
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4° de Bekroonde Verhandelingen;
5° De uitgaven, door de Academie aangenomen,_
op voorstel der verschillende Commission.
37
De Verslagen en Mededeelingen worden na
elke zitting gedrukt, en, minstens 8 dagen v6Or
file eerstvolgende zitting, aan de leden gezonden.
Het Jaarboek verschijnt in de maand Januari.
38.
De Versla8en en Mededeelingen vermelden de
gedane mededeelingen en de gelezene verhandelingen,
tenzij de meerderheid der aanwezige leden beslisse,
dat deze niet gedrukt, of dat ze in de Verhandelingen en Bijdrageiz zullen opgenomen worden.
3g.
De bestendige Secretal is is gemachtigd tot eene
volgende aflevering der Versla8en en Mededeelingen
de onleesbare verhandelingen uit to stellen, alsook de
stukken, waarvan het zetten of het op stee p brengen
de uitgave vertragen mocht.

40

Het Bestuur beslist welke verhandelingen het
eerst zullen gedrukt worden. Daarbij wordt gelet
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1° op het tijdstip van de aanvaarding des
werks door de Academie ;
20 op de kosten der uitgave.

4'.
Verhandelingen, aan de Academie ter uitgave
medegedeeld, worden onderworpen aan de beoordeeling eener Commissie van drie leden.
De verslagen der bzoordeelaars 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 snag de verhandelingen,
die voor den druk aangenomen zijn, aan de schrijvers
ter noodige verbetering terugbestellen. Zijn echter
deze schriften aanmerkelijk gewijzigd of vermeerderd,
dan is hij verplicht ze opnieuw aan 't onderzoek
der beoordeelaars to onderwerpen.

43.
In gees geval mag men den schrijver het handschrift der bekroonde verhandeling teruggeven.
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De wijzigingen, gebracht in werken, die eenen
-priis 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 Diet aangenomen zijn, dan mogen zij door
de schrijvers teruggeeischt worden.
De handschriftert 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,
afsthrift hunner werken ontvangen.

45.
Behoort eene verhandeling met platen toegelicht
to worden, dan zal de schrijver den Bestendigen Secretaris daarvan kennis geven. Over het drukken der verhandeling en der platen wordt afzonderlijk gestem,i.
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 schiljvers 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 houderd exemplaren, fr. 1,5o
» 3,00
a
a
a
a
Gedrukte
» 3,00
Innaaien, met platen, min dan 5 vellen
» 4,00
a
»
a
meer » »
a
48De Academie heeft haren drukker, die van den
Bestendigen Secretaris de uit te geven werken ontvangt, maar zonder oorlof van dezen niet afdrukt.
49.
Het been- en terugzenden der proefbladen
geschiedt door bemiddeling van den BestendigenSecretaris.
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5o.
De kosten van groote wijzigingen tijdens het
proefverbeteren zijn ten laste van hen, die ze veroorzaakt hebben.
5x.
De uitgaven der Academie worden getrokken
op minstens 3oo afdrukken en aan al de in Belgi8
vvonende leden gezonden. De buitenlandsche leden
hebben recht op deze uitgaven, mits zij in Belgie
iemand aanduiden, die gelast zij hun de werken
te zenden.

Geldmiddelen.
52.
De geldmiddelen der Academie worden beheerd
door eene Commissie van rekendienst, bestaande
uit het Bestuur en drie leden, die in Januari gekozen
worden. Die Commissie is gelast in Januari de
begrooting van het ingetreden dienstjaar op te maken
en aan de goedkeuring der Academie te onderwerpen.
53.
Het Bestuur is gelast alles, wat de drukwerken
aangaat, te regelen.
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54.
De rekeningen van elk dienstjaar worden door
de Commissie van rekendienst in de zitting der
maand December opgemaakt, en aan de Academie
voorgelegd.

Boekverzameling. ---- Handvesten.
55.
De boekenverzameliiig staat onder toezicht van
het Bestuur. De bewaring der boeken en handvesten
is toevertrouwd aan den Bestendigen Secretaris.
56
De geschriften, titels en papieren aangaande de
Academie blijven altijd in handen van den Bestendigen
Secretaris. De lijst daarvan wordt op het einde des jaars
opgemaakt, en door den Bestuurder onderteekend.
57.
De boeken, die de Academie toebehooren, worden met het merk der Academie op het titelblad, en
bij het inbinden op den rug gestempeld.
Nieuwaangeboden boeken worden in de zitting
der Academie ter tafel gebracht, en niet vroeger in
leening gegeven.
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58.
Elke uitleening van boeken, der Academie
behoorende, geschiedt tegen onderteekend ontvangbewijs van den vrager.
59.
De boeken en andere stukken worden voor niet
langer dan eerie maand uitgeleend. Zijn, in den loop
van dien tijd, de uitgeleende boeken niet gevraagd
door andere leden, dan kunnen ze voor eene cvveede
maal aan hetzelfde lid te leen gegeven worden.
6o.
Het bestuur mag te alien tijde de uitgeleende
boeken terugeischen.
6i.
De dagteekening van het uitleenen en terugsturen der boeken en de naam des vragers worden
in een bijzonder register aangeteekend. Daarbij wordt
vermeld, in welken staat de boeken teruggegeven zijn.
62.
Hij, die een boek of ander stuk, aan de Academie
toebehoorende, beschadigt of verliest, is verplicht het
op zijne kosten te vervangen.
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Plechtgewaad der Academie.
63.

Donkerblauwe frak. Op den kraag, mouwopslagen en in de 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, tenzij in
eene vergadering op voorstel van minstens vijf werkende leden bijeengeroepen, en met de toestemming
van twee derden der aanwezig zijnde werkende leden.
De voorstellen tot wijziging der Wetten moeten
op de dagorde vermeld worden.
Elke wijziging wordt aan de goedkeuring des
Konings onderworpen.
Gezien en goedgekeurd om gevoegd to worden
bij Ons Besluit van r5 Maart 1887, n r 445.
(Onderteekend): LEOPOLD.
van 's Konings wege,
de Minister van Landbouw, Nijverheid en
Openbare Werken,
(Onderteekend) : Ridder DE MOREAU.
Voor gelijkvormig afschrift :
de Secretaris-generaal
van het Departement van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Werken,

(Onderteekend) : BELLEFROID.
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Ministerie van Binnenlandsche Zaken en
Openbaar Onderwijs.
Bestuur van Wetenschappen, Letteren en Schoone
Kunsten.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien Ons Besluit van 8' j uli 1886, waarbij
eene Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde ingesteld wordt en namelijk het
artikel 16 van dit Besluit
Herzien Ons Besluit van I5 n Maart 1887,
waarbij het Reglement van inwendige orde der
Koninklij ke Vlaamsche Academie wordt goedgekeurd,
en namelijk de eindparagraaf van artikel 65 van dit
Reglement, luidende : a Elke wijziging wordt aan
a de goedkeuring des Konings onderworpen. i
Gezien het artikel 4. van dit Reglement
In aanmerking nemende dat, in zitting van
29 December 1890, de Koninklijke Vlaamsche
Academie met algemeene stenimen het voorstel heeft
goedgekeurd, dat in zitting van 19 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 sevens ook zes maanden uit te stellen ;
Op voorstel van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs ,

— 87 —
Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Artikel i. Het artikel 4 van het Reglement
van invvendige orde der Koninklijke Vlaamsche
Academie, luidende :
a Artikel 4. De Academie vergadert in gewone
a zitting eenmaal ter maand en houdt jaarlijks eene
a openbare vergadering in de maand December na
a 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 'uni, na de
gewone zitting dier maand.
Het artikel 24 diens Reglements, luidende :
« Artikel 24. Elk jaar, in de maand October,
a stelt de Academie het getal openstaande plaatsen
a van eere- en briefwisselende leden vast... De namen
a der candidaten en de titels hunner werken vwrden
a gedrukt, aan de leden gezonden en in de Novemo 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... De namen
der candidaten en de titels hunner werken worden
gedrukt, aan de leden gezonden en in de Meizitting besproken.
De kiezing heeft plaats in de gewone zitting
der maand Juni.
De artikels 3o en 31, luidende :
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« Art. .:o. De prijsvragen worden twee jaar
O op voorhand vastgesteld.
(t In de zitting van Januari benoemt de Aca« demie eene commissie van vijf leden om tien
« prijsvragen voor te stellen ; in de zitting van
§. Februari doet de commissie verslag...
a Artikel 31. De antwoorden moeten voor den
u
I n Augustus ingezonden zijn.
o In de zitting dezer maand worden de keuru raden benoemd.
« De leden, die eene prijsvraag opgegeven heb« ben, maken van rechtswege deel van den keuro raad en bieden er schriftelijk een omstandig
« verslag over aan, hetwelk met de versiagen der
« andere keurders in de zitting van November gele-4 zen worth. Op deze verslagen, die gedrukt en
a aan de werkende leden gezonden worden, stemt
a men in December .. >,
worden gewijzigd als volgt :
— Artikel 3o. De prijsvragen worden twee
aar 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 voor 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 words.
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 re Brussel, den 23 Maart 1891.
(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
Binnenlat, ische Zaken en Openbaar Onderwijs.
(Get) : J SAUVEUR.

Werkzaamheden der A cademie, 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 voor den i dezer maand moeten ingezonden
zijn.
April.

De Academie stelt het getal opene plaatsen van
eere- en briefwisselende leden vast.
Benoeming eener Commissie van drie werkende
leden die, samen met het Bestuur, voor elke opene
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 opene plaatsen van eere- en briefwisselende leden.
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Juni.
Stemming over de verslagen betreffende de
prijskampen.
Kiezing der eere- en briefwisselende leden.
Open bare zitting der Academie. Afkondiging
van den uitslag der kiezingen. Uitreiking der prijzen, in de wedstrijden behaald.
Juli.
Benoeming eener Commissie van vijf leden om
tien prijsvragen voor te stellen.
Augustus.
De Commissie, gelast met de voorstelling der
prijsvragen, doer verslag daarover.
De Academie stelt de prijsvragen vast en bepaalt
de waarde der toe te kennen belooningen.
October.
De Bestendige Secretaris herinnert, schriftelijk,
aan de werkende en briefwisselende leden hunne
verplichting om, zooveel rnogelijk, alle drie jaar
een onuitgegeven opstel aan te bieden.
November.
Kiezing van den Best uurder en Onder-Bestuurder
voor het volgende jaar.
December.
De Commissie van rekendienst maakt de rekening op van het afgeloopen dienstjaar en legt die
aan de Academie voor.

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

POST.
—

BIJZONDER BEVEL.
Den 22 November r886.

Vrijdom en tegen-teekening.
Nr 126/113.

Ingevolge een ministeri6e1 besluit mogen, vrij
van briefport, in het koninkrijk verzonden worden
de dienst-correspondential, onder banden door
den Bestuurder en den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde met de leden dezer instelling gewisseld.
De tegenwoordige bepaling zal overgeschreven
worden op de tabellen, gevoegd bij het Koninklijk
besluit van den 3o October 1854.
De algemeene Bestuurder,
(Onderteekend) : GIFE.
N. B. - Opdat de t rieven, drukproeven, boeken enz.
vrijstelling genieten van port, moeten zij onder kruisband
verzonden worden aan het adres van den Bestuurdef of van
den Bestendigen Secretaris, en voorzien met de handteekening
van het Werkend, Briefwisselend of Eetehd, als verzender.
Daarenboven moet het verzondene aan het postbureel worden
afgegeven. Vrijstelling van port bestaat niet voor papieren
onder omslag, of eenvoudig in de postbus geworpen
Model voor de verzending.

11-----1
Den Heere Bestendigen Secretaris

dr, Koninklijke Vlaamsche Academie
Het Li
voor Taal- en Letterkunde.
Gent.

1
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BESTEND1GE COMMISS1ÉN.

Middelnederlandsche Letterer.
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.)
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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 uitgaven van verzamelingen Kunst- en Vakwoorden, met inbegrip
van Nederlandsche, zoo oudere als nieuwere,
rechtstermen ; van eene Bloemle2ing 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 heeren Claeys
Coopman
Daems
de Vos
de Vreese
Hansen
Obrie
Prayon-van Zuylen
Snieders
Claes
De zittingen der Commissie zijn vastgesteld op
den dag der maandelijksche vergadering in Februari,
April, Juni, Augustus, October en December.
(Beslissing der Academie van 21 Augustus I8R9,
Gewij.Tigd door beslissing van 20 September 1893)

+

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 Belgic geboren Nederlandsche schrijvers ; der algemeene Vlaam-sche Bibliographic en van oude Vlaamsche
geschiedschrijvers.
(Beclissing der Academie van

15 Mei 188q.)

LEDEN
de heeren Alberdingk Thijm
Bois
Broeckaert
de Flou
jhr. de Gheldere
jhr. de Pauw
de Potter
Gailliard
Sermon
van Even.
De Commissie vergadert ten dage der maandelijksche vergadering in Januari, Maart, Mei,
Juli, September en November.
(Beslissing der Academie van 21 Augustus 1889.
GewijTigd door Beslissing van 20 September 1893.)

- 96 Commissie voor het Onderwijs in en
door het Nederlandsch.
(Beslissing der Academie van 18 Juli
LEDEN

de heeren Alberdingk Thijm
Bols
Claes
de Ceuleneer
de Vreese
Mac Leod
Muyldermans
Obrie
Segers
Sermon.

1900.)
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WETTEN
der bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde, der bestendige Commissie
voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographic en
der bestendige Commissie voor Onderwijs.
(Uittreksel.)

Art. i. — Elke Commissie benoemt in haar
midden een bureel, dat bestaat uit eenen Voorzitter,
eenen Ondervoorzitter en eenen Secretaris, alien
gekozen onder de werkende Leden der Academie.
(Toepassing van art. 8 des Koninklijken Besluits
aangaande de inrichting der Academie.)

De Voorzitter en de Ondervoorzitter treden om
de twee jaren of en kunnen niet onmiddellijk in
dezelfde hoedanigheid herkozen, noch de Voorzitter
tot Ondervoorzitter benoemd worden. (Toepassing
van art. to en It van voormeld Koninklijk Besluit
en art. 28, § 2, der Wetten.)

De Secretaris is altijd herkiesbaar.
De Voorzitter, de Ondervoorzitter en de Secretaris worden gekozen in de laatste Commissiezitting
van het tweede jaar hunner bediening. (Toepassing
van art. 28, § t, der Wetten.)
Art. 2. - De openvallende plaatsen worden
door de Academie aangevuld bij kiezing, op voordracht eener dubbele lijst Candidaten, voorgesteld
door de belanghebbende Cornmissie. (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 Commission moeten vooraf aan het Bestuur der Academie
onderworpen en in algemeene zitting der werkende
Leden goedgekeurd worden (Art. 19 der Wetten).
Art. 4. — Elke Commissie vergadert ten minste
zesmaal 's jaars : de Commissie voor Geschiedenis
in Januari, Maart, Mei, Juli, September en November; de Commissie voor nieuwere Taal- en
Letterkunde in Februari, April, Juni, Augustus,
October en December.
Van elke vergadering der Commission wordt
verslag uitgebracht in de eerstvolgende algemeene
zitting der Academie.
'Art. 5. — De Wetten der Academie zijn ten
voile van toepassing op de beide Commission.

0
Corn missie van Rekendienst.
De Commissie van Rekendienst voor het jaar
1902 bestaat uit de Leden van het Bestuur : de heeren
Obrie, van Droogenbroeck, de Potter, en de heeren
Claeys, de Ceuleneer en jhr. de Pauw.
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COmmissie vo or het Woordenboek der
Nederlandsche Taal.
(ingesteld den 18 Februari 1891.)
LEDEN : de heeren de Vreese,
Obrie.
Coopman, secretaris.

Commissie voor de studie der Plaats.
namen.
(ingesteld den 17 Januari 190o.)
VOURZITTER : de heer Coremans.
SECRETARIS : de beer Coopman.
LEDEN : de heeren de Flou,
de Potter,
Gailliard.

+
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Maandelijksche zittingen in het jaar
1902.
16 Juli
6 Augustus
24 September
15 October
19 November
17 December

15 Januari
19 Februari
19 Maart
16 April
2 t Mei
19 Juni

De Academie is gevestigd to Gent in het aloude

Dammansteen of Huis van Oombergen, Koningstraat, n r 18.

je

tt"TA.,'
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LUST VAN DE I,EDEN DER ACADEMIE.

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

Alberdingk Thijm (D r P.-P.)+, te Kessel-Loo. Gek. 27 Oct. 1886.
a
a a
Daems (S.) ., te Tongerloo.
a
a a
Hansen (D r C.-J.) +, te Ai.twerpen.
» a
0
Obrie (M r Julius), te Gent.
»
van Droogenbroeck (Jan), 0. 4., te Schaarbeek. »
» 15 Dec. 1886.
Coopman (Theophiel) +, te schaarbeek.
»»
»
de Vos (Dr Amand), te Gent.
Broeckaert (J.-B.) 4., te Dendermonde
» 16 Aug. 1888.
» 24 Dec. »
van Even (E.) 0. 4., te Loven.
a 13 Juli 1891.
Coremans ( M r Ed w.), te Antwerpen.
» 21 Oct. »
»
Sermon (Hendr.) 44, »
» 16 Dec. a
Bols (Jan) +, te Alsemberg.
» 21Aug.1893.
de Flou (Karel), te Brugge.
» 21 Aug. 1895.
Claes (D.), te Namen.
a 15 Jun. 1898.
Janssens (A.) 44, te St.-Nicolaas.
» igApr. 1899.
de Gheldere (jhr. K.), 4., te Koekelare.
n 17 Mei 1899.
Prayon-van Zuylen (A.), te Ledeberg.
» 18 Oct. 1899.
Simons (D r L.), te Schaarbeek.
» 17 Jan. 190o.
de Ceuleneer (Ad.) 4. , te Gent.
» 21 Nov. 1900.
Segers (Gustaaf), te Antwerpen.
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BINNENLANDSCH EERELID.
de Heer :
van der Haeghen (D r Jhr. Ferd.) 0. 4., te St.-Denijs-Westrem.

BRIEFWISSELENDE LEDEN.
De Heeren :
Haerynck (Hippoliet). Gekaten den 16 Nov. 1887.
de la Montagne (Victor), te Antwerpen. Gek. den 29 Dec. 1889.
»
de Vreese (Willem), te Gent.
17 Juni 1896.
»
»
Muyldermans (J.), te Mechelen
»
»
de Koninck (L.), te Rethi
15 » 1898.
Ridder de Corswarem (A.), te Hasselt ))
12 yunz 190o.
»
»
»
van Spilbeeck kWalter), te Tongerloo
»
D
Mac Leod (Julius), te Gent.
»
Teirlinck (Julius), te St.-Jans-Molenbeek »
n
n
j oos (Amaat), te St.-Nicolaas
n
19 >)
1901,

+
BUITENLANDSCHE EERELEDEN.
de Heeren :
Baumgartner (Alex.), letterkundige, te Luxemburg.
Beets (Dn Nicolaas) 0. We, rustend hoogleeraar, te Utrecht.
Beets (DT A.), letterkundige, te Leiden.
Boekenoogen (Dr G.-J.), letterkundige, te Leiden.
Bohl (M r Joan), +, letterkundige, Keizergracht, 225, te Amsterdam ;
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Franck (Dr J.), hoogleeraar, te Bonn ;
Gallee (D r J.-H.), hoogleeraar, te Utrecht ;
Heyne (Dr Moritz), hoogleeraar, te Goettingen ;
Kern (Dr J.-1-1.-C.), hoogleeraar aan de Rijkshoogeschool,
te Leiden ;
Kluyver (D r A.), taal- en letterkundige, te Leiden ;
Looten (Camiel), letterkundige, Ch. de Muyssart-straat,
te
Rijsel ;
Martin (Ernst), hoogleeraar, te Straatsburg ;
Muller (Dr J.-W.), hoogleeraar, te Utrecht.
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 ;
Tepe van Heemstede ( Leo), letterkundige, te Oberlahnstein;
te Winkel (D r J.), hoogleeraar, te Amsterdam ;
Verdam (Dr J.), hoogleeraar, te Leiden ;
Viotta (H.), bestuurder van het Conservatorium te 'sGravenhage;
Weale (W.-H.-James), letter- en geschiedkundige, te Londen ;
Wenker (Dr Georg.) be ..vaarder van de Bibliotheek der Kon.
Hoogeschool, te Marburg ;
Winkler Johan), taal- en letterkundige, Leidsche Vaart, go,
te Haarlem.
20,

k
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Werkende Leden :
de Heeren :
Alberdingk Thijm (P.-Paul), te Kessel-Loo ;
Bois (Jan), Dorpsplaats, te Alsemberg ;
Broeckaert (J.-B.), Dijkstraa r , 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 Tonge , loo ;
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)) Godshuizencireef, 29, te Gent ;
de Vos (Am.). Coupu'e, 247, te Gent ;
Gailliard (Edw.), Nottebohmstraat, 34. te Antwerpen ;
Hansen (C.-j.), Leeuw-van-Vlaanderenstraat, 1, te Antwerpen;
Janssens (Alfons), Zamanstraat, 39, te St.-Nicolaas ;
Obrie (J.), Ketelvest, 44, te Gent ;
Prayon-van Zuylen (Alf.), Brusselscheste(-nweg, 46, te Ledeberg;
Segers (Gust ), Van Dyckstraat, 8o, te Antwerpen.
Sermon (Hendrik), Melkmarkt, 15, te Antwerpen ;
Simons (Lod.) Floiisstraat, 14, te Schaarbeek ;
Snieders (A.), Van Leriusstraat, 2 4, te Antwerpen ;
van Droogenbroeck (J.-A ), Daillystraat, 13i. te Schaarbeek;
van Even (Edward, van Evenstraat, 6, te Loven.

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

Briefwisselende Leden.
de Heeren :
de Koninck (Lodewijk), te Rethi :
de la Montagne (Victor), Wijngaardstra:,t, 10, te Antwerpen;
de Vreese (Willem), Begijnhoflaan, 9 5, ( e Gent ;
Haerynck (Hippolieti...
Muyldermans (J ), Van Benedenlei, te Mechelen ;
Ridder de Corswar em (A.), lid van de Kamer der Volksvertegenwoordigers, Maastrichterstra: , t, Hasselt ;
van Spilbeeck (Walter), abdij van Tongerloo ;
Mac Leod (Jul.), Reigerstraat, 3, Gent ;
Teirlinck (Isidoor), leeraar, de Rosnesstraat, 33, St.-JansMolenbeek;
Joos (Amaat), in de NOT maalschool te St.-Nicolaas.

Afgestorven Leden der Academie.
1887. Delcroix (D.), werkend lid.
,888. Snieders (R.), buitenlandsch eerelid.
9
Nolet de Brauwere van Steeland (J.), werkend lid.
Delgeur (L.), briefwisselend lid.
a
a
Dodd (G.-J.), werkend lid.
1889. Stroobant (Eug.), werkend lid.
Alberdingk Thijm (Jozef.-Alb.), buitenl. eerelid.
»
1890. de Coussemaker (Ig.,, buitenlandsch eerelid.
»
9
»
ten Kate (J.-J.-L.),
»
»
Campbell (M.-F.-A.-G.),
•
1891. de Laet (J.), werkend lid.
9
Schuermans (L.-W.), werkend lid.
9
»
»
Roersch (L.),
1892. Scherpenzeel (J. , , buitenlandsch eerelid.
»
»
de Vries (M.),
»
a
a
1893. Habets (Joz.),
»
»
Brouwers (J.-W.),
»
a
Stallaert (K.). werkend lid.
1894. Nuyens (W.-J.-Fr.), buitenlandsch eerelid.
1895. Mathot (L.), werkend lid.
Moltzer (H.-E.), buitenlandsch eerelid
a
b
D
1897. Acquoy (J.-G.-R.),
»
.
^
de Backer (Louis),
Micheels (J.-J.-M.), werkend lid.
a
a
a
1898. WIHems (13 .),
»
»
1899. Genard (P.),
»
»
Arnold (Th.-J.-I ),
»
9
»
a
Hiel (Emm.),
Fruin (R.), buitenlandsch eel elid.
a
.
i
Cosyn (P.-J. ' ,
»
),
b
Bonvarlet (A.)
a
Gez:, 1Ie (Guido), werkend lid.
a
1900. Burgersdijk (L.-A.), buitenlandsch eerelid.
Baron de Macre d'Aertrycke (Aug.), werkend lid.
a
Everts (W.), buitenlandsch eerelid.
a
i
1901. ten Brink (Jan),
0

— to6 Lijst van de Bestuurders der Academie.
de Heeren
Willems (P.), 1886-1887.
de Pauw (jhr. N.), 1888.
de Laet (J.), 1889.
Hiel (Emm.), 1890.
Snieders (Aug.), 1891.
Micheels (J.), 1892.
Genard (P.), 1893.
Claeys (H.), 1894.
Hansen (C.-J.), 1895.
Gailliard (Edw.), 1896.
de Maere d'Aertrycke (Baron Aug.), 1897.
Alberdingk Thijm (Paul), 1898.
van Even (Edw.), 1899.
Daems (S.). 1900.
Coopman (Th.), 1901.
Obrie (Julius), 1902.
Lijst van de Onderbestuurders,
de Heeren :
de Pauw (jhr. N. ), 1887.
de Laet (J.), 1888.
Hiel (Emm.), 1889.
Snieders (Aug.), 189o.
Micheels (J.), 1891.
Genard (P.), 1892
Stallaert (K.), 1893.
Hansen (C.-J.) 1894.
Gailliard (Edw.) 1895.
de Maet e d'Aertrycke (Baron Aug.), 1896
Alberdingk Thijm (Paul), 1897.
van Even (Ed w .), 1898.
Daems (S.), 1899.
Coopman (Th.), 1900.
Obrie (Julius), 1901.
van Droogenbroeck (Jan), 1902.
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JAARLIJKSCHE WEDSTRIJDEN
DER

KONINKLUKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
1887.
Gouden eerepenning aan den heer P.-H. van Moerkerken,
leeraar in de Nederlandsche Taal en Letterkunde aan 's Rijks
hoogere Burgerschool te Utrecht, voor zijne verhandeling over
De verbinding der volfinnen in het Gotisch.
Vereerende melding aan den heer Dr. L. Simons, leeraar
aan het Koninklijk Athenaeum te Loven, en aan de heeren
Prosper de Pelsmaeker, te Denderleeuw, en Theodoor Stille,
te Maastricht, beide studenten aan de Hoogeschool te Loven,
voor hunne te zamen bewerkte verhandeling over hetzelfde
onderwerp.
Gouden eerepenning aan den beer Louis D. Petit,
bewaarder der drukwerken aan de bibliotheek van 's Rijks
Hoogeschool te Leiden, voor zijne Middelnederlandsche
Bibliographie.
Eerste vereerende melding aan den heer Jan Broeckaert,
briefwisselend lid der Academie, te Wetteren, voor zijn werk
over hetzelfde onderwerp.
Tweede vereerende melding aan den beet P.-H.-F.
Bakker, bestuurder eener openbare lagere school, te Haarlem.
Gouden eerepenning aan de heeren Jan Broeckaert,
voornoemd, en Jan Craeynest, leeraar aan St.-Lodewijksgesticht te Brugge, voor hunne lijst van Onnederlandsche of
Bastaardivoorden, met de evenveel beduidende echt Nederlandsche woorden.

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

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

- 1 08 "--

i8go.
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 HENDRIK VAN VELDEKE,

1891-1892.
Gouden eerepenning aan den heer Ernest Soens, letterkundige te Loven, voor zijn werk over het onderwerp : De
rol van het boare beginsel, onder den naam van Lucifer,
Satanas, Sinnekens, en, T. op het middeleeuwsch tooneel. Wat
Tijn daarvan de algemeene, en, in sommige werken, de bij.ronderste karaktertrekken?
Gouden eerepenning aan den beer Oscar van Hauwaert,
leeraar te Chimai, voor zijn Geschiedkundig en critisch over'icht v-zn het Vlaamsch tooneel gedurende de XVII' eeuw.
Gouden eerepenning aan den heer J. van de Ven, letterkundige te Loven, 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 heel- Poffe-Goris, te Antwerpen, voor zijne studie over Het hurselijk leven, de i-eden en
gewoonten in eene Vlaamsche gemeente gedurende de tweede
helft der XVIII', eeuw.

1894.
Gouden eerepenning aan den heer Emiel de Neef, student
'an de Hoo2eschool te Gent, voor zijne verhandeling : Taalkundige stu_lie over het middeleeuwsch gedicht 4, de VII
Vroeden binnen Rome ».
Gouden eerepenning aan den heer Willem de Vreese, te
Leiden, voor zijne studie over : Een -ekes- getal werkwoorden,
samengesteld op eene buitengewone wij.Te, als b. v. : knikkebeenen, blinddoeken, schuddebollen, watertanden, en.r., gevolgd
door eene volledige lijst dier woorden met aanduiding van de
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streekspraak, 2-vaarin Tij voorkomen, eene studie over hunne
etymologie s 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, voor hunne Voiledige lijst van de huidige, in one taal meest voorkomende
gallzcismen, met aanduiding van de 'uiver Nederlandsche
woordschikkingen of uitdrukkingen
Gouden eerepenning aan den heer Jozef Vuylsteke, te
Bi ugge voor zijne Volledige Kunst- en Vakwoordenlyst
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 Proeve eerier Nederfrankische Grammatica.

1896.
Gouden eerepenning aan de heeren Alfons van Houcke,
bouwkundig ingenieur, te Laken, en Jozef Sleypen, klerk bij
het Ministerie van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen, te
Brussel, voor hun werk V akwoordenlUst over het ambacht
van den Metselaar.
Zilveren eerepenning aan de heeren Juliaan en Victor van
Keirsbilck, te Brugge, voor 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.
Zilveren eerepenning aan den heer Jozef Vuylsteke, snelschriiver te Brugge (reeds vroeger door de Academie bekroond),
voor de , gelijke Vakwoordenlzjst.

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 beer Jozef Jacobs,
voor zijne Opgave van bewijsplaatsen nit taalbronnen, voor
elk der woorden, door KILIAAN als « vetus Flandricum » opgegeven.

1898
Gouden eerepenning aan den beer 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 (Wijnegem) en J.-B. Vervliet,
letterkundige te Antwerpen, voor hun Idioticon van het Antwerpsch dialect
Gelijke onder scheiding aan de heeren A. van Heuverswyn,
professor te Ledeberg, en Th. van .Heuverswijn, 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 onderwerp
1901.
Gouden eerepenning aan de heeren Ern.Soens, leeraar
te Gent, en Joz. Jacobs, leeraar te Boom, voor hun Handboek voor de Germaansche Godenleer.
Gouden eerepenning aan den beer M. Brants, leeraar
te Doornik. voor zijne verhandeling over de Heldenleer.
Gouden eerepenning aan de heeren A. de Cock, leeraar
te Denderleeuw en Is. Teirlinck, leeraar te Brussel, voor
hunne Verrameling en Beschrijving van de oude en hedendaagsche kinderspelen in Vlaamsch Belgie.
Zilveren eerepenning aan den heer Rem. Ghesquiere, te
Geluwe, voor zijne verhandeling over hetzelfde onderwerp.
Gouden eerepenning aan den heer Frans Bly, ontvanger
der Zeevaartrechten te Antwerpen, voor zijne Beschrijving der
Visschersbooten te Blankenberge, Oostende en aan de Panne.
Gouden eerepenning aan den heer Alf. van Houcke,
bouwkundig-ingenieur te Laken, voor zijne Vak- en Kunstwoordenlyst van 't ambacht van den Loodgieter en Zinkbewerker.

STA ATSPRI JSKAMPEN.
Driejaarlijksche prijskamp voor
Tooneelletterkunde
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan alien. tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien het Koninkiijk Besluit van Ion Juli 1858,
dat eenen driejaarlijkschen prijs van Vlaamsche
tooneelliteratuur instelt, en namelijk artikel 4,
luidende als volgt :
« Art. 4. De beoordeeling is toevertrouwd aan
eene Commissie van ten minste drie Leden, gekozen
op eene dubbele voor , tellingslijst door de Klas van
Letteren der Academie van Belgie opgemaakt D .

Gezien Ons Besluit van 8n 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 Vlaamsche tooneelliteratuur deel
maakt van hare werkzaamheden.
Op voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en VVij besluiten :
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Art. 1. Het artikel 4 van voormeld Koninklijk
Besluit van Io n Juli is gewijzigd als volgt :
« Art. 4. De beoordeeling is toevertrouwd am
eene Commissie van ten minste Brie leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingslijst, door de Koninklijke Vlaamsche Academie opg-emaakt
Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Gegeven to Brussel, den 2 October 1888.
LEOPOLD.
Vauwege 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 driejaarlijksche prijs
uitgeloofd voor de samenstelling van een in het
Vlaamsch geschreven tooneelwerk. De mededingers
hebben voile vrijheid voor de keus des onderwerps,
maar bij gelijke verdienste zal de prijs toegewezerk
worden aan het stuk, welks onderwerp aan de
geschiedenis of aan de zeden van het land zal
ontleend zijn.
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Art 2. Het stuk zal in het land moeten uitgegeven zijn (1), of, in handschrift, gezonden worden
hetzij aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken,
hetzij aan de KoninklijkeVlaamsche Academie, vOOr
het einde van het driejaarlijksch tijdvak.
Art. 3. Vertaalde en naar vreemde of vaderlandsche werkeu geschikte tooneelstukken zullen
buiten prijskamp btijven.
Driejaarlijksche prijzen sedert het begin van
den wedstrijd.
•••••••••••

1 8tij.-IvA. 1856-1858. Prijs toegewezen aan 1-1. van Peene (21.
)) D. Sleeckx.
n
»
2e
1859-1861.
»
» F. van Geert.
»
38
1862.1864.
)3
a
n
A. van den Kerck hove.
1865-1867.
4e
n
n
» F. van de Sande.
58
1868-1870.
a D. Delcroix.
»
a
68
1871-1873.
n
n
a D Delcroix.
1874-1876.
7e
a niet toegeweTen.
n
8 en
1877 1879.
n Frans Gittens.
»
n
188o-1882.
9°
a H.-B. Peeters.
a
1883-1885.
10 e))
11 8n
»
12 8

1886-1888.
1889-1801

138
148

»
»

1895-18Q7.

15°

a

1898-1900.

1892.1894.

a
a
»
»
n

),
a
»
»
n

H. Plancquaert.
Nestor de Tiêre.
Isidoor Albert.
niet toegeweTen.
D. en J. Minnaert.

(1) Volgens Koninklijk besluit an 26 1 Augustus 1881
worden ook tot den prijskamp aangenomen de stukken, door
Belgen gesclireven en in den vreemde gedrukt.
(2) De tooneelstukken wet den, gi-durende Lie Lien eerste
tijdvakken, beoordeeld door eenen keurraad, samengesteld uit
Leden der Koninkl. Academie van Wetenschappen, Letteren en
Schoone Kunsten.
Te beginnen van het elfde tijdvak wordt de beoordeeling
gedaan door Leden van de Koninkl. Vlaamsche Academie.
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Vijfjaarlijksche wedstrijd voor
Vlaamsche Letterkunde.
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden,

HEIL.

Gezien het Koninklijk besluit van 6 Juli 1851,
dat vijfjaarlijksche prijzen instelt van 5,000 franken
ieder, voor de beste werken, welke door Belgische
schrijvers zijn uitgegeven en kunnen gerangschikt
worden in eene der volgende reeksen :
1° Zede- en Staatkundige Wetenschappen ,
2° Fransche Letterkunde ,
3° Vlaamsche Letterkunde ;
4° Natuur- en Wiskunde, en
5° Natuurwetenschappen ;
En namelijk het artikel 2 van dit Besluit,
luidende als volgt :
« Art. 2. De beoordeeling der werken is toevertrouwd aan jury's van zeven leden, door Ons
benoemd op voorstel, to weten voor de drie eerste
reeksen : door de klas der Letteren, en voor de
twee andere reeksen door de klas der Wetenschappen van de Koninklijke Academie van Belgi c . »
Herzien Ons Besluit van So 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-
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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. 1. Het artikel 2 van voormeld Koninklijk
Besluit van 6 n Juli 1851 is gewijzigd als volgt :
« Art 2. De beoordeeling der werken is toevertrouwd aan jury's van zeven leden, door Ons
benoemd op voorstel, te weten : voor de twee eerste
reeksen door de klas der Letteren, voor de twee
laatste reeksen door de klas der Wetenschappen
der Koninkliike Academie van Belgie, 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 14n 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
den vijtjaarlijkschen prijskamp.
Het programma van den vijfjaarlijkschen wedstrijd is bepaald als ' volgt :
a) Dichtkunst (ter uitsluiting van de dramatische
poUzie, 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 66n is, dat, bij
uitsluiting der anderen, den vijfjaarlijkschen prijs
rdient, en hetwelk.
De vraag zal onverdeeld ter stemming gelegd

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.

e

j f

'72r
.''''
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Vijfjaarlijksche prijzen voor Nederland-.
sche letterkunde, sedert de opening van den
wedstrij d.
(Beoordeeling, toevertrouwd aan Leden der Koninklijke
Academie van Wetenschappen, Letteren en sehoone Kunsten.)

l e tijdvak. 1850-1854, prijs toegekend aan H. Consciense.
Prud. van Duyse.
•
1855-1859
*
•
Joanna Berchmans
•
186o-1864
3e
(we Courtmans).
•
H. Conscience.
1865-1869
I
4e
Tonny Bergmann.
•
•
1870-1874
5e
P. de Mont.
a
•
1875-1879
6e
•
J. van Beers.
1880-1884
a
7e
2e

(Beoordeeling door eenen keuraad, samengesteld uit Leden
der Koninklijke V laamsche Academie.)

8e tijdvak. 1885-1889, prijs toegekend aan Mathilda Ramboux.
•
Virginie Loveling.
9'
D
1890-1894
a
Guido Gezelle.
1895 1899
toe *

_ / / 9 .....

EEN VLAAMSCH EDELMAN.
■• ■ • ■• ■ •••

Baron de Maere d'Aertrycke.
Den 1I Juli 1902 zal het zes honderd jaar
geleden zijn dat de slag der Guldene Sporen werd
geleverd.
Die onvergetelijke overwinning was geene ontknooping, maar alleen een glorierijk voorval in
den strijd, die heden nog voortduurt en waarvan
onze kleinkinderen waarschijnlijk het einde niet
zullen zien, den eeuwigen strijd tusschen Vrijheid
en Gezag, Recht en Onrecht, Verdrukte en Verdrukker, kortom tusschen de uitgebuite Massen en
de uitbuitende Klassen.
Wanneer men de toestanden van i3oz met
die van heden vergelijkt, springt de overeenkomstigheid van beiden dadelijk in het oog. Dat, te dien
tijde evenals tegenwoordig, economische en maatschappelijke belangen de hoofdrol speelden, is overbekend. Her kwam er voornamelijk op aan te beslissen of het y olk — de landbouwers op den buiten
en de ambachtslieden in de steden — bij voortduring vertrapt en uitgeplunderd zou worden door
de regeerende standen — destijds de ridderschap
ten platten lande en het patriciaat, de Poorters,
in de groote gemeenten.
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Reeds YOOr zes eeuwen trachtte zich de heerschende kaste door zeden, taal en manieren van
de menigte, die zij verachtte, of te zonderen. De
Graaf en zijne hovelingen spraken Fransch , de
adel en de rijke burgerij volgden en al wie in de
hoogere kringen leefde of er binnen zocht te sluipen,
haastte zich de voornamen na te apen. Het Vlaamsch
immers was de ongelikte brabbeltaal van het gepeupel en wie zich ervan bediende, bewees door
het feit zelf dat hij tot den lageren stand behoorde.
Eveneens, toes de uitbuiters het onderspit moesten delven en zich door de klimmende macht des
yolks bedreigd zagen, aarzelden zij gees oogenblik om de hulp van den vreemdeling in te roepen.
De Leliaarts schaamden zich niet het land aan
den Franschen Koning over te leveren, terwijl ze
met kenmerkende huichelarij wat zij zelven deden
aan hunne tegenstanders ten laste legden en aan
elken Klauwaart verweten dat hij in Engeland en
in Duitschland ondersteuning zocht : men weet
hoe, een veertigtal jaren later. onze groote JACOB
VAN ARTEVELDE door het behendig opgeruide
janhagel werd verrnoord, onder voorwendsel dat
hij Vlaanderen aan Engeland had t verkocht ».
Laat ons nu eene wijl stilstaan bij hetgeen
hedendaags gebeurt.
Nog altijd zucht het Vlaamsche y olk onder
het juk eener verfranschte of would be verfranschte
oligarchie, die het openbaar gezag bezit en gewetenloos uitbuit. In zekere opzichten is zelfs de
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toestand verslecht, want onze vaderen kenden noch
de doodende centralisatie, die wij aan het Fransch
bewind to danken hebben, noch de onverzadelijke
bureaucratie, die geheel het land in hare duizenden
arrnen omstrengelt en meedoogenloos uitzuigt.
Van den anderen kant • is er eenig verschil in
de samenstelling der heerschende klas. De Leliaarts
der XI V' eeuw waren meestal edellieden of niet
minder hoog geboren stedelijke patriciers, die door
oorsprong, opvoeding en maatschappelijke stelling
wez,2nlijk ver boven hunne landgenooten verheyen stonden en er dus met eenigen schijn van
reciA mochten op pochen dat zij het puik der
natiLt waren. Onze Leliaarts, de Franskiljons, zijn
integendeel doorgaans of wel bureelheeren, die van
de bestaande misbruiken levee en wier laatdunken,iheid alleen door hun gebrek aan zedelijke cultuur
en door hunne potsierlijke onwetendheid wordt geevemard ; of wet rijk geworden parvenu's, die op
geene andere verdiensten dan op het bent van hunne
geldzakkyn kunnen wijzen. Voor Vlaanderen is die
veranderi„g geene verbetering, want er bestaat gees
hatdvochtiger meester dan degene, die zelf uit de
klas der slaven is gesproten.
De aangenome.i tactiek blijft overigens dezelfde.
In de eerste plaats, laten onze Franskiljons
ten opzich:e van het yolk eene hooghartigheid
blij ken, die men — vOOr 1789 van wege eenen
ROHAN of eenen MONTMORENCY ter nauwernood
zou verwacht hebben, en die dus wanneer men
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meer dan honderd jaar nadien, bij hunne zeer burgerlijke Belgische naapers jets dergelijks aantreft, te
gelijk ergernis en lachlust verwekt. Zoo swat men bii
voorbeeld beteuterd als men eenen werkmanszoon,
die, door de kans begunstigd, een min of meer aanzienlijk fortuin verzamelde, en meteen een soort van
Vlaandersch Fransch heeft leeren radbraken, maar
anders in geen enkel opzicht boven de gewone stervelingen uitmunt, als men dien Gentschen MONSIEUR
JOURDAIN met koddig zelfbehagen hoort verklaren
dat a une personne de sa condition ,; zich niet wag
gewaardigen op eene meeting te verschijnen om
aldaar met eenen eenvoudigen professor te gaan
redetwisten. Een professor toch is iemand die vvel
geleerdheid, maar gewoonlijk met veel schijven
bezit en bijgevolg zeer zeker tot eene andere « conditie » dan MONSIEUR JOURDAIN behoort. Welke
van beide « condition » de hoogere is, blijft Le zien.
Intusschen zou het niemand den ,« man van conditie »
ten kwade houden dat hij een opkotneling en een
gelukskind is, indien hij den goeden smaak had
zich over zijnen nederigen oorsprong met te schamen
en wat meer zedigheid aan den dag te ^ eggen,
Ja, wij bewonderen eenen FRERE-ORBAN, die in
voile Kamer met fierheid herinnerde dat « geene
hertogin hem op haren schoot had gevviegd » en
dat hi; dus wat hij geworden was aan zijne eigene
verdiensten te danken had. Maar tusschen FREEZEORBAN en MONSIEUR JOURDAIN is het verschil
van belang.
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Vervolgens vinden de opvolgers der Leliaarts er
geen het minste bezwaar in naar vreemden bijstand
uit te zien om hunne medeburgers te dwingen. In
i3oz riep men de ridders nit Frankrijk en Henegouwen met hunne huurlingen ter help. Andere
tijden, andere leus. Heden is het niet meer met
la p s en degen, maar met woord en pen dat men
oorlog voert. Zoo zagen wij onlangs in Vlaanderen's
hoofdstad eenen verdwaalden Hollander verschijnen,
die, dewiil onze woordvoerders Nederiandsch spra ken,
bij President KRUEGER ' s bezoek in Belgie als vertaler
niet had mogen pronken en toejuichingen inoogsten
Welke, naar hij zich gaarne inbeddde, voor Tyne
rekening k wamen, de Vlamingen van ongemanierdheid beschuldigde en ons streven, waar hij niets
van kent, 0 grotesque et odieux » noemde En terwijl
die commis-voyageur in Fransche waar made in
Groningen) door zijne eigene landgenooten, en bepaaldelijk door den tegenwoordigen eersten minister
Dr. KUYPER, dadelijk en eendrachtig met gepaste
strengheid werd bestraft en verloochend, mochten
wij het genoegen smaken hem door 34 Gentsche
hoogleeraren te hooren ophemelen. Een troost echter
is dat menigeen onder die 34 Franskiljons tot het
soort behoort, dat Prof. MAC LEOD in zijne striemende bijdrage zoo onverbiddelijk heeft gephotographeerd : eenoogen in het land der blinden, stukgeleerden, die eene halve eeuw ten achter zijn en
aan « wetenschap van tweede klas » doen. Zoo zien
wij verder de apostels der verfransching hand over
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hand werken, aan den eenen kant met de Societe
de Propagande wallonne, die, getuigen de schriften
van haren voorzitter den Neer TOURNAY-DETIL
LIEUX, het uitroeien van het Vlaamsch bestanddeel
betracht, en aan den a nderen met l' Alliance francaise,
eene maatschappij door de Fransche Regeering beschermd en geldelijk ondersteund, niet alleen om
de Fransche taal te verspreiden, maar vooral om
Frankriik's politieken invloed in het buitenland
te versterken en den weg te barren, die later tot
het heroveren der a natuurlijke grenzen » moet
leiden, Zoo worden wij eindelijk aan de venijnige
aanvallen blootgesteld der penneknechten, Welke
uit hunnen verborgen schuilhoek met slijk naar
ons smijten. De Genueesche boogschutters en andere
loonsoldaten, die te Kortrijk in de pan werden
gehakt, waren misschien niet minder veil, maar hadden ten minste den cooed zich te laten zien. Hierin
onderscheidden zij zich van de naam:ooze voorzichtigaards, Welke naar hartelust liegen, schelden en lasteren, maar zorgvuldig verzuimen hunne eerroovende artikels te onderteekenen en zich liever achter
eenen strooman van eenen drukker verbergen, dien
het zelfs niet mogelijk ware gerechtelijk aansprakelijk te maken. \'Vat overigens nog walgelijker mag
heeten is de cynische onbeschaamdheid waarmede de
!eiders van de bende bij voortduring staande houden
dat zij noch de Vlaamsche taal, noch de Vlamingen
bestrijden en er schijnheilig bijvoegen dat zij alle
persoonlijke aanrandingen afkeuren. Die heeren
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schijnen het bestaan te vergeten van dat eerlijk
blad, de Taalkwestie, door hen of althans met
hunne centen uitgegeven en kosteloos uttgedeeld,
door hunne lakeien gevuld en waaraan zij zelven
— in het diepste geheim — bij gelegenheid medewerken.
Men ziet het : plus ca change, plus c'est la
méme chose. Tusschen den Leliaart van vroeger
en den Franschelaar van heden is er net hetzelfde
verschil als tusschen zes en een half dozijn.
In i 302 waren echter niet alle edellieden, niet
alle poorters landverraders. Velen waren grootmoedig genoeg om het belang van het gemeenschappelijk vaderland boven dat hunner kaste te stellen :
mannen als JAN BORLUUT instede van met den
vijand te heulen, stonden op het Groeningerveld
naast boer en ambachtsman in het gelid.
Vandaag ook is er menige zoon der bevoorrechte
standen die eerder naar de stem van eer en plicht
dan naar die van zelfzucht en eigenbaat luistert
en zich met hart en ziel aan de verdediging der
volkszaak heeft toegewijd.
Zulk een man was AUGUST DE MAERE.
Uit een voornaam adellijk geslacht gesproten, in
de hoogste kringen te huis behoorende, in het bezit
van een aanzienlijk vermogen en daarbij met zeldzame gaven door de nature mild bedeeld, hing het
van hem of zijn leven ver van den strijd in het
stil genot van het otium cum dignitate zorgeloos
te slijten. Maar anders begreep hij de plichten,
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vvelke zijne geboorte hem oplegde. Zooals hij het in
de Koninklijke Vlaamsche Academie den 21 Juni
1894 verklaarde : « Uit de hoogte moet de verbetering komen, want het lagere yolk spiegelt zich
immer naar de hoogere standen. » Wie dus tot die
hoogere standen behoort, dient den rninderen man
voor te lichten, dient hem het voorbeeld te geven,
dient zijne rechten onder zijne bescherming te
nemen. .. WI is zijne roeping I
Hoe Baron DE MAERE zich van die taak kvveet,
weet iedereen : zijn leven is daar om te getuigen.

+

De edele familie DE MAERE is afkomstig van
het Land van Waas en bepaaldelijk van de stad
St Nicolaas, vvaar de leden ervan sedert eeuwen
gevestigd waren en herhaaldelijk de hoogste ambten
bekleedden.
De stamvader van het geslacht is NICOLAAS
DE MAERE, die in 1386-90 meier was van St. Nicolaas
en reeds toen voor eenen der aanzienlijkste patriciers gold.
Van hem stamde in rechte lijn of KARELLODEWIJK Baron DE MAERE, commandeur der
Eiken Kroon, ridder van den Nederlandschen Leeuw
en lid der ridderschap van de provincie Overijsel,
waar hij zich na de omwenteling van 183o ging
vestigen en een twintigtal jaren verbleef. Hij was
immers een overtuigde Oranjist en een persoonlijke
vriend van Koning WILLEM I..... Waarom zou
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hij in een land vertoeven, dat zijnen geliefden vorst
verstiet en al wat hem heilig was met de voeten
trad?
Uit zijn huwelijk met CECILIA-JOHANNA,
dochter van PIETER-JAN Baron VAN REM0ORTERE, senator en burgemeester van St. Nicolaas,
waren gesproten (behalve drie dochters en eenen
kinderloos overleden zoon) :
A. hMIEL-FRANCIES-GHISLEEN, die in den
ecl a t trad 1° met LEONIE-FANNY-ADELE, dochter
van EmmANUa.-EDWARD Baron GRENIER, lid van
den Sen,iat voor Gent, en 2° met LAURA, dochter
van GUIDO Baron VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.
Uit beide huwelijken zijn verscheidene kinderen
geboren, die den familienaam voortzetten.
B. CAMIEL-KAREL-AUGUST, te St. Nicolaas
den 3o Januari 1826 geboren, en getrouwd 1° den
2 Mei 185o met CORALIE-CONSTANTIA-ISABELLA,
dochter van Jhr. KAREL-AUGUST LIMNANDER DE
ZULTE, en 2° den 2 October ,894 met zijne
nicht LEONIE-THERESIA-GHISLENE, dochter van
KAREL-LODEWIJK HEYNDRICX en van ANNA DE
MAERE, en weduwe van Jhr. FERDINAND-ALFONS
JANSSENS DE BISTHOVEN, raadsheer in bet Hof
van Beroep te Gent. Beide huwelijken zijn echter
kinderloos gebleven.
AUGUST DE MAERE werd dus in Holland
opgebracht. Hierdoor ontsnapte hij aan het treurig
lot der zonen van den Vlaamschen adel, die al
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te dikwijls door eene Fransche en Franschgezindeopvoeding worden verbasterd en bijgevolg zich
meestal bij de vijanden van onze zaak aansluiten
of, in elk geval, doorgaans vreemd worden aan
een yolk, waarvan zij de taal niet spreken en waarvan zij het leven noch deelen noch vatten.
Die Hollandsche opvoeding maakte niet alleen
van AUGUST DE MAERE eenen echten Nederlander,
schonk hem niet alleen dat meesterschap over de
taal en die zuiverheid van tongval, welke, telkens
hij bier het woord voerde, iedereen zoo zeer trof,
zij onttrok hem tevens aan den verderfelijken invloed
van de in kliekgeest ontaardende partijvooroordeelen
waarmede onze beste mannen niet zelden behept
zijn ; zij gaf hem de noodige breedheid van gedachten, de noodige onafhankelijkheid van geest
om toestanden en personen van uit de hoogte objectief te beschouwen, om zich boven alle bekrompene
coteriebelangjes en eenzijchge opvattingen te verheffen en enkel met het oog op he: nut van recht
en waarheid te handelen.
AUGUST DE MAERE, die met het ijdel, nutteloos
leven van al te talrijke jongelieden uit zijnen stand
geenszins was ingenomen en van kindsheen of de
wiskundige wetenschappen met voorliefde had beoefend, studeerde te Deventer en later te Amsterdam.
Eindelijk werd hij naar Parijs gezonden, waar hi}
gedurende eenigen tijd de wereldberoemde Ecole
centrale bezocht en in 1845 het diploma van ingenieur verwierf. Hij keerde dan naar Overijsel terug,
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waar hij tot na zijn huwelijk te Zwolle bleef woven.
In 185o vestigde hij zich voor goed te Gent
en verbleef sindsdien bij afwisseling in de Arteveldestad en op het prachtig kasteel te Aartrijke, dat hij
met verlichten kunstsmaak herstelde en verfraaide
en in een der schoonste heerenhuizen van gelled
Vlaanderen heeft herschapen.

Een kunstminnaar en een kunstkenner was
Baron DE MAERE in den volsten zin van het
woord. Maar tevens een kunstenaar van het beste
allooi Als violoncellist en als toonzetter gaf hij
blijken van buitengewone begaafdheid en zijne verdiensten op dat gebied waren het, die hem het
ridderkruis der Leopoldsorde bezorgden (later werd
hij tot officier bevorderd), ter wijl de Koning van
Hannover hem met eene gouden medalie vereerde.
Baron DE MAERE was ook gedurende lange jaren
de ziel van de groote Gentsche Koormaatschappij,
waarvan hij in 1855 het voorzitterschap aanvaardde
en die hij tot eenen ongemeenen graad van bloei
en artistieke volinaaktheid wist te brengen. Aan
de wedergeboorte der Vlaamsche muziek werkte
hij geestdriftig mede en zijne ijverige bemoeiingen
waren stellig niet zonder invloed op den bijna
onverhoopten bijval waarmede de gewrochten van
de rneesters der nieuwe richting door een publiek
onthaald werden, hetwelk tot dusver voor der)
Vlaamschen zang niets dan minachtende onverschilligheid over had.
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De vaderlandsche letteren beoefende hi) met
dezelfde voorliefde als de muziek. Hij stond aan
't hoofd van de bekende maatschappij van Nederlandsche taal- en letterkunde de Taal is gansch
het Volk te Gent en maakte zich vooral verdienstelijk door den ijver en het beleid waarmede hij
aan de inrichting der Taalcongressen en aan hunne
voor de toekomst van onzen stam zoo belangrijke werkzaamheden deelnam. Vier dier Congressen
heeft hij voorgezeten, namelijk die van 1867 te
Gent, van 1884 te Brugge, van 1891 te Gent
en van 1899 ook te Gent, en aan de uitstekende
wijze waarop hij zich van die zware en soms netelige
taak kweet, heeft geheel Nederland herhaaldelijk
hulde gebracht, eene hulde waarbij de Regeering
van Koning WILLEM III zich met klank aansloot,
daar zij DE MAERE met het ridderkruis van den
Nederlandschen Leeuw versierde ; en men weet dat
het hier eene onderscheiding geldt, die met uiterst
karige hand wordt verleend en dus op hoogen prijs
dient te worden gesteld.
Op de Congressen overigens be yond zich Baron
DE MAERE in een midden waar hij zich bijzonder te huis voelde. Immers, geheel zijn leven door
was hij een vurige Neerlandist, een overtuigde
voorstander der broederlijke toenadering van Noord
en Zuid, niet alleen op literarisch, maar tevens
op economisch en staatkundig gebied. Het Oranjisme is sedert zestig jaar dood en begraven en
hoe diep wij ook de misgreep van 183o betreuren
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— eene misgreep welke mannen als F. LAURENT,
ROLIN-JAEQUEMYNS en EM. DE LAVELEYE met

nog strengere namen bestempelden —, daar is
geen Vlaming, die voor het onherroepelijk voldongen felt niet bukt en er in de verste verte aan
denkt de zelfstandigheid van BelgiE prijs te geven,
ja, zonder in het minst de vaderlandsliefde van
onze Waalsche medeburgers te willen verdenken,
heb ik toch het recht Kier vast te stellen dat
het Vlaamsche yolk zich tegenwoordig door zijne
diepe gehechtheid aan 's lands onafhankelijkheid,
aan onze vrijzinnige instellingen en aan ons vorstelijk Huis onderscheidt, en dat die in deze Dietsche
gewesten algemeen heerschende stemming feitelijk
de hechtste waarborg is geworden van het voortbestaan van den Belgischen staat.
Edoch, het felt dat wij alien trouwe Belgen
zijn en Belgen wenschen te blijven, belet niet dat
wij de nadeelige gevolgen van de scheuring der
Nederlanden waar het Kan mogen trachten uit
te wisschen, met andere woorden ons best te doen
om de banden van alien aard tusschen Noord- en
Zuid-Nederland steeds nauwer toe te halen. 1k
zeg meer : voor hem, die Belgie een goed harte
toedraagt, is zulks plicht. Twee kleine staten, met
elkander innig bevriend en verbonden, alhoewel
anders volkomen onafhankelijk, zijn dikwijls machtig genoeg om happige naburen in toom te houden
terwijl diezelfde staten, moesten zij aan elkaar
gansch vreemd worden of, erger nog, door naijver
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of afgunst gescheiden blijven, des te gemakkelijker
bij de eerste gunstige gelegenheid zouden worden
opgeslorpt. Laat ons uit het oog niet verliezen
wat er thans in Zuid-Afrika gebeurt ! Is het niet
zonneklaar dat het verbond van Transvaal en
Oranje-Vrijstaat aan onze heldhaftige stamgenooten
de middelen heeft geschonken om tot heden toe
den ongelijken strijd voort te zetten, die, wij willen
het hopen, door de zegepraal van het goede recht
zal besloten worden ? Wat zou er van de Boeren
geworden zijn, hadden de Vrijstaters naar Engeland geluisterd, dat hen door allerlei fraaie beloften
zocht te bewegen om hunne Transvaalsche Broeders
in den steek te laten ? En is het niet te wenschen
dat in zulk een geval ook Belgie en Holland de
handen ineen zouden slaan en te zamen overvvinnen of met eere te zamen vergaan ?
Door dergelijke gevoelens was DE MAERE
bezield en meer dan eens heeft hij aan het verlangen
zijns harten lucht gegeven. Wie herinnert zich de
puike redevoering niet, die hij op het XXI e Taalcongres te Gent den 27 Augustus 1891 uitsprak,
toen hij op den ongekunstelden, gemoedelijken en
toch zoo treffenden toon, die hem eigen was, aan
zijne verrukte toehoorders verhaalde hoe hij gedroomd
had van eenen « Skandinavischen Bond, » van een
« huwelijk met scheiding van tafel — van de
groene tafel, wel te verstaan —, maar niet van
bed, opdat een rnachtig geslacht worde geboren,
bestand tegen alle onweersbuien van binnen, tegen
elke aanranding van buiten? D
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De droom van den beer DE MAERE is een
droom gebleven. De jonge Koningin, die het spoor
van hare doorluchtige voorouders zoo heerlijk drukt
en in deze bange tiiden eenen moed toont, die
alle gekroonde hoofden van Europa beschaamt,
heeft elders dan ten onzent eenen echtgenoot gevonden. En onze ALBERT, op wien de hoop van ons
vorstenhuis berust, heeft zijn hart weggeschonken
aan eene bekoorlijke prinses, die reeds bij Naar
eerst optreden :En ons midden de warme liefde
van het yolk heeft weten te winnen. Misschien
is het beter zoo. « Eenheid van Kroon » is in
onzen tijd geene waarborg van goede verstandhouding. I ntegendeel ! Mogelijk zou het alras eene
bron van twisten worden en juist Zweden en
Noorwegen — de « Skandinavische Bond » —
leveren ons heden het afdoend bewijs dat twee
landen, bestuurlijk gescheiden, maar onder eenen
vorst vereenigd, met elkaar bestendig overhoop
kunnen liggen.
moat wij in de tegenwoordige omstandigheden
vooral noodig hebben — en daarvan was DE MAERE
ten voile bewust — is de zedelijke steun van onze
Noorderbroeders. De Hollanders hebben het geluk
in een land te leven, waar alles, zoowel in het
privaat als in het openbaar leven, door en door
Nederlandsch is gebleven, waar onze taal in het
kasteel van den edelman evenals in de nederige
mooning van den arbeider troont en juist omdat
geleerden en beschaafden zich er gedurig van bedie-
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onzen Vlaamschen akker tegen de opbruisende zee
der verfransching tracht te verdedigen. En, helaas!
sedert lang werden de dijken, die ons beschutten,
weggespoeld : 't is al plassende in den stroom der
verbastering dat wij den strijd moeten voortzetten.Het eigenlijke yolk ja is nog altijd Vlaamsch, minder
uit liefde misschien dan uit noodwendigheid, maar
de leden der hoogere standen, de burgerij zelfs,
zijn zoo niet geheel verfranscht, in elk geval tweetalig geworden, met de verzwarende omstandigheid
dat bij de meesten het Fransch wezenlijk de huistaal is, de eenige welke zij onder malkander in
het gezellig verkeer, in het waarnemen van hun
beroep, in de beoefening van kunst en wetenschap
bezigen, terwijl zij zich gewaardigen Vlaamsch te
spreken alleen daar waar het niet anders kan, in
hunne betrekkingen met den minderen man of
wanneer de wet hen verplicht zulks te doen. Geen
wonder dat die taal in onzen mond al te vaak
ruw en ongelikt luidt.
Voor hen dus, die onze taal en met haar ons
y olk uit dien modderpoel willen trekken en ervan
droomen alhier het Nederlandsch, gelijk in Holland, in den salon even goed als in de keuken te
zien heerschen, is geestelijke aansluiting bij het
Noorden eene hoofdvereischte. En de Congressen
zijn stellig een der beste middelen om dat reddend
intellectueel verkeer te bevorderen. lk herinner
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mij hoe JULIUS VUYLSTFKE die vergaderingen
eens schilderachtig vergeleek met een versterkend
bad waarin wij telkenjare onze Vlaamsche ziel
van alle vreemde smetten gaan zuiveren en in het
reine Dietsche water nieuwe krachten putten om
met vernieuwden moed onze taak voort te zetten.
Wat DE MAERE over een en ander dacht heeft
hij menigvverf laten blijken en o. a. in zijne prachtige
openingsrede uitgesproken te Gent op het XXVe
Taalcongres, den 28 Augustus 1899, die rede,
Welke hij zijn a testament » noemde en waarin
hij zonder aarzelen den vinger op de wonde legde.
In Belgie, neen in Vlaanderen zelf, zei hij, staat de
Vlaamsche taal tot de Fransche, als de kleurling in
Amerika tot den Europeaan.
De wet heeft haar eene volkomene gelijkheid met
de Fransche gegeven, en die volkomen gelijkheid, ik
heb het reeds gezegd, wordt haar in alle richtingen
van ons openbaar leven verzekerd ; in het Paleis des
Konings, in het Parlement, in alle besturen hoog
en laag — van den Staat, van de provincien en steden
is zij binnengedrongen en bekleedt er eene barer waardige plaats.
Maar hoe groot nu ook onze zegepralen op het
gebied der wettelijke instellingen, hoc volkomen de
omkeering der vroegere toestanden in de officieele sferen,
en hoe grondig de wijzigingen van het openbaar leven
zijn, niets tot hiertoe, niets is er in den huiselijken
kring, in de zuiver maatschappelijke betrekkingen verkregen.
Hier heerscht steeds de vrouw en met haar de
vreemde taal, die zij onder hare bescherming heeft
genomen.
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En waaruit spruit die voorliefde der Vlaamsche
vrouw voor deze vreemde taal voort ? Waarom heeft
zij, zij die moeder is, de taal harer moeder verlaten ?
Is het niet omdat er eene kloof is ontstaan tusschen den geest en het gevoel der vrouw, meer en
,meer door eene klimmende beschaving veredeld en
verfijnd, en de ruwheid eener taal, die ruw is gebleven,
omdat zij uitsluitend gesproken door het yolk, zich
niet kon verheffen boven het peil der nederige en verlaten standen, waar zij alleen tot wisseling der alle,daagsche gedachten diende ?
Kan men eischen dat zulk een onvolmaakt en
onvoltooid werktuig door de kiesche hand eener vrouw
zoude worden gehanteerd?...
Het zijn de vrouwen, die der hoogere klassen
vooral —, die oorzaak zijn, dat er tusschen het openbare en het huiselijk leven eene verwijdering, eene
vervreemding is ontstaan, die vele van onze pogingen
zullen verijdelen.
Wat dan gedaan ?
Wel, wij moeten de vrouwen veroveren.
Ik droom natuurlijk niet van eenen Sabijnschen
maagdenroof ; ik ben daartoe te oud; maar velen
onder ons, binnen en buiten het Congres, zijn dan toch
getrouwd; welnu, op hen ligt de plicht, elk eene vrouw
te verleiden — hunne wettige vrouw, wel te verstaan.
Dat zij hunne taal beschaven en zuiveren; dat
zij haar zacht en vloeiend in de ooren hunner levensgezellin doen klinken, dan zal deze, bekoord en medegesleept, gewillig haren man volgen en op hare beurt
die taal, die de taal haars harten is geworden, willen
aanleeren, spreken en doen heerschen, in den huiselijken kring, die haar Koninkrijk is.
Dan zal zij de <, directrices der dames-instituten >>
niet verbieden, hare dochters onderwijs in de Nederlandsche taal te geven, maar eischen dat dit onderwijs
aan kundige leeraars en leeraressen worde toevertrouwd.
En dan, Mijne Heeren, zal niet alleen de Vlaamsche
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taal, maar het Vlaamsche yolk gered zijn; want dan
zullen de zeden met de wetten strooken ; dan zal die
zedelijke eenheid, die GUIZOT ver boven de staatkundige eenheid stelt, eindelijk worden verkregen.
En hoe kan nu de vrouw, behalve door den
persoonlijken invloed van haren man, tot onze bondgenoote worden gemaakt?
Door de school, de school alleen. De keuken moet
worden gesloten en de school geopend.
Maar de school moet worden gewijzigd, niet alleen
wat het onderwijs betreft, maar ook wat het onderwijzend personeel aangaat...
Wie onzer is niet getroffen, wanneer hij aan gene
zijde van den Moerdijk de zangrijke en refine Hollandsche taal zoo sierlijk en gemakkelijk uit den mond
eener beschaafde vrouw hoort vloeien !
Welke teleurstelling bij zijde terugkomst! Voorzeker moeten de taalregels, de woordvoeging en de
eigenaardige wendingen grondig worden onderwezen,
maar ook de toon, de klank, de tongval moeten in de
kleinste bijzonderheden worden verzorgd.
Na eenheid van spelling, is het tijd dat er eenheid
van uitspraak kome.

En het middel daartoe wees Spreker aan : wij
moeten bi, onze Noorderbroeders school gaan; wij
moeten hun voorbeeld volgen; wij moeten op hen
steunen. En ik veroorloof mij hierbij to voegen :
wij moeten hen v‘ ,ikker schudden. Het hart van
den Hollander zit op de rechte plaats en klopt
warm genoeg wanneer men het kan treffen : getuige
de geestdrift waarmede de geheele natie, van de
Koningin tot die nederige helden, de Amsterdamsche
Dokkers, de zaak der Boeren voorstaat. Hoe heer-
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lijk, mocht ook eens onTe zaak in het Noorden
dezelfde algemeene deelneming verwek ken! Maar
onbekend maakt onbemind; de « muur van ijs
die zoolang Holland van Vlaanderen scheidde, is
nog niet gansch verdwenen. . Reden te meer om
van weerskanten, op de Congressen en elders —
bij voorbeeld in den schoot van het Algemeen
Nederlandsch .Verbond, dat ook DE MAERE onder
zijne stichters en ijverigste leden telde (i)
, voort
te werken totdat de laatste overblijfsels van then
muur voor eeuwig uit den weg worden geruimd.

De plaats van den man, die voor onze taal
zoo voorbeeldig ijverde, was als van zelf aangewezen in den schoot van het korps, waaraan de
verheven zending werd toevertrouwd de studie van
die taal te beoefenen en op de belangen ervan een
wakend oog te houden.
De Koninklijke Vlaamsche Academie bracht
aan Baron DE MAERE' S uitstekende verdiensten
eene gepaste hulde door hem, den 17 Januari 1894
dadelijk tot Averkend lid te kiezen en hem eenige
maanden later, de ambten op te dragen van onderbestuurder en van bestuurder, die hij gedurende
de jaren 1896 en 1897 met buitengemeenen glans

(i) Hij was tot aan zijnen dood voorzitter der groep B
(Belgie).
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vervulde. Zooals de tegenwoordige bestuurder, ons
geacht tnedelid THEO CooPMAN, het zoo treffend
zei, het bestuursjaar van Baron DE MAERE staat
met gouden letteren geboekt in de geschiedenis
der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Aan de leden der Academie ware het zeker
overbodig te herinneren hoe DE MAERE door zijne
collega's werd geacht en bemind, met welke ernstige
toewijding hij aan onze werkzaamheden deelnam
en wat een onweerstaanbaar gezag zijn welsprekend
woord en zijn heldere geest op ons alien uitoefenden,
In hem heeft de Academie eenen man verloren,
die in haar midden eene der allereerste plaatsen
had ingenomen en door zijne alom erkende verdiensten, door de vele uitmuntende eigenschappen,
welke hem kenmerkten, aan den luister van onze
instelling niet weinig heeft bijgebracht.

+
De politieke loopbaan van Baron DE MAERE
was met minder eervol.
De zoon van eenen getrouwen Oranjist en
daarbij in het vrijheidlievende Noorden opgevoed,
sloot hij zich bij de Liberalen aan. Zijn liberalisme
beteekende echter gehechtheid aan de vrijzinnige
grondbeginselen en in het geheel niet slaafsche onderwerping aan de willekeur der « bendehoofden, '
die, wanneer het hun lust, nooit aarzelen om de
princiepen te laten schieten en door het najagen
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van hun persoonlijk belang of zelfs door het opdringen van hunne grillen te vervangen.
Toen de Liberalen, die, Brie jaar te voren,
bij de gemeente verkiezingen het onderspit hadden
moeten delven, in 1857 het Gentsche stadhuis heroverden, was DE MAERE een der gekozen candidates en werd tot schepen van openbare werken
benoemd. Daar was hij in alle opzichten the right
man in the right place en alle Gentenaars herinneren zich met dankbaarheid wat hij gedurende
zijn negenjarig beheer tot stand bracht. Ik zal
slechts het aanleggen der boulevards vermelden,
die de plaats der oude vestingen innamen, alsook
de ontworpen buitensluis te Gentbrugge, welke
eerst later werd uitgevoerd en door het wegruimen
der zeven binnensluizen den snellen afloop van
het water begunstigde en de overstroomingen, die
vroeger Gent zoo dikwijls teisterden, voortaan zoo
goed als onmogelijk maakte.
Tegen de onwetendheid van het publiek, tegen
de kwaadwillige beknibbelingen zijner politieke
vijanden, ja ook tegen de lauwheid zijner eigene vrienden had de jonge schepen natuurlijk teworstelen. Men
verweet hem dat zijne plannen het merk droegen van
het meest prozaische utilitarisme ; men beweerde dat
hij het eigenaardig voorkomen der stad wilde
schenden; men noemde hem eenen Wandaal, hem,
die, gansch zijn Leven door, meer dan wie ook
gedaan heeft om de schatten onzer voorvaderlijke
bouwkunst te redden en in hunne vroegere glorie
herstellen !
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Wij bewonderen alien het hedendaagsche Gent
met zijne prachtige oude en nieuwe praalgebouwen,
met de breede straten, die het verkeer tusschen de
verschillende wijken doelmatig vergemakkelijken,
met zijnen wijden gordel van lommerrijke lanen,
waarbuiten zich dichtbevolkte, maar gezonde en
goed aangelegde voorsteden langs alle kanten verder
en verder uitstrekken. Wat een verschil met het
Gent van nauwelijks eene halve eeuw geleden
schier bouwvallige kerken en hallen , naast verminkte oude huizen nieuwerwetsche witte teerlingen,
die als 't ware om het meest naar den prijs der
leelijkste alledaagschheid dongen; een doolhof van
enge, kronkelende straten en stegen — men denke
maar aan de zigzagverbinding tusschen de kom
der stad en het spoorwegstation langs den nauwen
Brabantdam en de gevaarlijke Watermolenbrug! —
schilderachtige, doch anders nuttelooze en onbruikbare bolwerken, die de uitbreiding der stad beletten;
en, erger nog, het wetkvolk als vee opeengehoopt
in rottende hokken, waar elke besmettelijke ziekte
hare slachtoffers bij duizenden wegmaaide !
Aan DE MAERE komt de eer toe een der
eersten geweest to zijn (r), die met scherpen bezem

(1) 1k zeg : een der eersten. Want, al mag ik, om redenen
van persoonlijke kieschheid, op dit punt niet aandringen, toch
is het genoeg bekend dat, onder het burgemeesterschap van
Graaf CONSTANT DE KERCHOVE DE DENTERGHEM (1842-1854)
niettegenstaande hoogst ongunstige omstandigheden en moeilijk
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het reinigen van dien Augiasstal hebben durven
ondernemen. Zijne opvolgers hebben het begonnen
werk voortgezet en wij, die thans in Gent eene
naar de voorschriften der esthetiek en der gezondheidsleer vervormde groote stad erkennen, we
kunnen maar moeilijk beseffen waarom men zich
destijds over het vellen van eenige boomen en het
dempen van een paar grachten zoo buitensporig
warm kon maken.
Hoe 't zij, in 1866 meende DE MAERE zijn
ontslag als schepen te moeten nemen. Was zijn
eenigszins onverwacht aftreden een gevolg der aanvallen waar ik zooeven op wees of werd het door
persoonlijke geschillen met zijne collega's van het
Schepenencollege veroorzaakt? Het punt is in
t onzekere gebleven en is overigens thans van luttel
'belang. In elk geval bleek het dat DE MAERE noch
de achting zijner medeburgers, noch het vertrouwen
van zijne partijgenooten had verbeurd, want in den
loop van datzelfde jaar 1866 werd hij door het
arrondissement Gent naar de Kamer der Volksvertegenwoordigers gezonden.
Zijne parlementaire loopbaan, hoe kort ook,
was merkwaardig. Ik bedoel Kier geenszins het

heden van alien aard, mijn grootvader, de toenmalige schepen
der werken, Mr. DE PAUW, zich in de aangeduide richting zeer
verdienstelijk maakte en de bij dergelijke zaken toe te passen regelen
vaststelde en uiteenzette in zijn voortreffelijk boek Principes adrninistratifs et applications en matiêre de travaux publics.
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over het handelsverdrag met Spa* schreef en te
dier gelegenheid tot commandeur der orde van
KAREL III werd benoemd. Wat ik meen is de
onverschrokkenheid waarmede hij zich van de linkerzijde afscheidde en als verdediger der Vlaamsche
Beweging optrad.
Vandaag zou zoo jets gansch natuurlijk schijnen Het gezag der partijleiders is immers aan
het dalen ; nieuwe politieke groepen hebben zich
gevormd ; de Vlamingen hebben overigens talrijke
overwinuingen behaald.
Maar in 1868 was het geheel jets anders. De
Vlamingen, in en buiten de Kamers, waren machteloos. Dank aan den hoogen kiescijns, was het
feitelijk de gegoede burgerij, bepaaldelijk die der
steden, welke de leden van alle beraadslagende
licharnen aanwees en over het openbaar gezag uitsluitend beschikte. En in de Vlaamsche gewesten
was die burgerij, zoo niet bepaald Franschgezind,
in alle geval weinig geneigd om de alleenheerschappij der Fransche taal te vernietigen en aldus
zelve den muur te helpen slechten, die haar tegen
het opkomen van het Franschonkundige yolk beschermde. Daarbij waren de Flaminganten meestal
uit den lageren stand gesproten : dat die yolksjangens, op het Stadhuis en elders, naast de vertegenwoordigers der regeerende klas zouden komen zetelen
werd als eene gevaarlijke utopie, als eene onuit-
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staanbare aanmatiging uitgekreten. Men heeft niet
vergeten hoe een der kopstukken van de Liberale
Associatie te Antwerpen in laaiende verontwaardiging ontvlamde, toen men aldaar de candidatuur
van LODEWIJK GERRITS voor den Gemeenteraad
durfde voorstellen : .1 Un petit commis! bulderde
de onthutste ploutocraat , it faut plus de pudeur ! »
In het Parlement ging het niet beter. Op de
banken der rechterzijde, behalve voormelden petit
commis en een paar andere Antwerpsche Meetingisten, die door de oude Katholieken met meer
wantrouwen dan liefde werden bejegend, zetelde
er niet een oprechte voorstander van onze taalrechten. En links was het nog erger : FRERE-ORBAN,
de onverzoenlijke vijand van het Vlaamsche yolk,
heerschte daar met schier goddelijk gezag en de
gedachte dat een liberaal lid • den « Luikschen autocraat » in ernst zou durven tegenspreken, mocht
,als het toppunt der ongerijmdheid worden beschouwd.
DE MAERE deed het nochtans. Hij aarzelde
niet aan JAN DE LAET de hand te reiken, toen deze
vroeg dat in de Vlaamsche rechtbanken alle magistraten voortaan beide talen zouden moeten kennen.
Hij waagde het de hooghartige weigering van het
Ministerie onbewimpeld te laken, ja tegen FRERE
te stemmen, en toen de spotvogel der Regeering,
LOUIS HYMANS, eenige zoutelooze aardigheden
tegen onze « dilettanten-beweging » uitkraamde,
diende hem de Gentsche afgevaardigde eene geese-
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ling toe, die bij Vlaanderen's belagers de koddigste
ergernis verwekte.
DE MAERE genoot overigens de eer door beide
partijen aangevallen en miskend te worden. Kort
daarna immers (14 Januari 1869) vestigde hij de
aandacht der Kamer op den bedenkelijken toestand
der Vlaamsche gewesten, zoowel in het stoffelijk
als in het zedelijk opzicht en achtte het zijnen
plicht de wonden van ons yolk met aangrijpende
openhartigheid bloot te leggen.
Politieke menners zagen daar eene gunstige
gelegenheid om den man verdacht te maken, die
in het liberale kamp dezelfde stelling had ingenomen
als DE LAET, GERRITS en COREMANS in de gelederen der Katholieken. Zij riepen dat hij Vlaanderen had beleedigd en belasterd, omdat hij, instede
van bet yolk te vleien, de waarheid had durven
spreken, de oorzaken der kwaal bekend maken en
de middelen aanwijzen om haar te genezen!
De toekomst heeft Baron DE MAERE gewroken
en sedert lang is er niemand meer, die de juistheid
van zijne voorsteiling zou durven betwisten, laat
staan de dwaze aantijgingen tegen hem gericht
herhalen.
Met begrijpelijke voldoening mogen wij echter
aanstippen dat DE MAERE 's beschrijving van Vlaanderen's toestand, hoe trouw en nauwkeurig ook in
1869, heden met de werkelijkheid niet langer zou
strooken. In de jaren '6o was Vlaamsch-Belgie op
verre na nog niet bekomen van de reeks zware
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rampen, die het sedert r83o slag op slag sadden
getroffen : eerst, de gevolgen der omwenteling zelve,
die alles uit den haak rukte en inzonderheid het
heropbloeien van Gent en van Antwerpen voor
eenen langen tijd onderbrak ; later, de vreeselijke
niiverheidscrisis door het overigens onvermijdelijk
invoeren der machienen teweeggebracht, waarbij
de kleine linnenweverij ten onder ging en duizenden
huisgezinnen hunne broodwinning verloren; onmiddellijk daarna, de aardappelenziekte en de daarop
volgende hongersnood ; dan, de woelige revolutiejaren 1848-52, die geheel Europa stoorden en waarv(1:1 Belgi6, al bleef het rustig, toch zijdelings den
weerstoot voelde; dan nog, de cholera, die, van
1832 tot 1866, herhaaldelijk bier te lande moordend
woedde; eindelijk de Amerikaansche oorlog, die het
stilstaan van alle katoenfabrieken te Gent en elders
na zich sleepte en aldus eene menigte werklieden
zonder middelen van bestaan lies. Geen wonder dat
het land in eenen staat van diepe armoede verkeerde.
En die armoede bracht natuurlijk mede dat de
bevolking door ziekte en uitwijking gedund, eerder
verminderde dan vermeerderde, terwijl, onder den
invloed der nijpende ellende, het peil der openbare
zedelijkheid gestadig zonk.
Maar Vlaanderen was gelukkiger — en beter
bestuurd — dan lerland en heeft zich opgebeurd.
Gedurende de laatste dertig jaren is de vervormde
en verjongde Vlaamsche nijverheid een nieuw tijdperk van aanmoedigende bedrijvigheid ingegaan ;
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de handel heeft zich op reusachtige schaal ontwikkeld ; Antwerpen betwist aan Hamburg en aan
Rotterdam de allereerste plaats onder de havens
van het Vasteland ; Gent, dat denzelfden weg als
Brugge scheen to moeten ingaan, verheugt zich in
eenen onverhoopten bloei; Brugge zelf herleeft...
En, bemoedigend verschijnsel! de bevolking ver
meerdert en vermenigvuldigt zich tegenwoordig veel
sneller dan in de Waalsche gewesten. Want, wat
deze laatste hetreft, zijn na de jaren van weelde
die van schaarschheid gekomen. Van 183o tot 187o
ontsnapte het overigens door de Regeering in alles
begunstigde Walenland aan de meeste rampen, die
Vlaanderen teisterden; de metaalnijverheid en de
ontginning der mijnen ontwikkelden zich op de
wonderbaarste wilze ; het hooge loon lokte derwaarts
de arbeiders uit alle hoeken van het Koninkrijk en
het rasch en gestadig toenemen der bevolking was
iets verbazends. Thans kwijnt de Waalsche nijverheid en gaat herder achteruit : de mededinging van
het buitenland, het verlies der vreemde markten
en, nog meer misschien, de bittere strijd tusschen
kapitaal en arbeid hebben aan de vroegere welvaart
aldaar een einde gemaakt. Ook stelt men vast dat
de aanwas van het getal inwoners bij dien van de
Vlaamsche heeft des lands niet meer kan worden
vergeleken. Kortom, de toestanden van heden zijn
in menig opzicht het omgekeerde van hetgeen DE
MAERE in 1869 met zulke sombere kleuren schilderde.

— 1 48 —
Wat ons in de toekomst wacht, kan niemand
voorspellen. Maar in elk geval bezitten wij nu eene
waarborg, die men eertijds moest derven. Met het
algemeen stemrecht gewapend is het voortaan het
yolk zelf, dat over zijn lot zal beschikken. En ons
y olk komt hoe langer hoe meer tot het besef van
zijne ware belangen. Het overgangstijdperk zal
mogelijk nu en dan door misgrepen verdonkerd en
verlengd worden, maar, ik houd mij er overtuigd
van, de eindelijke en onvermijdelijke triomf der
democratie zal de redding wezen van ons Vaderland!

In Juni 187o deelde DE MAERE het lot der
Gentsche deputatie. Hij werd niet herkozen en,
sedertdien weigerde hij hardnekkig zich nog ooit
in den eigenlijken kiesstrijd to mengen. Maar niettemin bleef hij bij voortduring zijne hartelijke deelneming betuigen in alles wat de Vlaamsche zaak
aanbelangde.
Zoo was het dat hij in 188o krachtdadig de
radicale » Vlamingen ondersteunde (I), toen zij,

(I) Op 74f leden van den toenmaligen redactieraad van bet
waren er drie, die zich bij JAN VAN BEERS wilden
aansluiten en in het blad een artikel in dien zin afkondigden.
De twee overigen beriepen zich op de aandeelhouders, die bij
meerderheid van stemmen de drie wederspannigen afstelden. Baron
DE MAERE die reeds de houding van die drie heeren schriftelijk
had goedgekeurd, stemde op de vergadering tegen hunne
welke door den heer AUG. GONDRY, secretaris van het
Algemeen Bestuur van 't Willemsfonds, met klem werd geeischt.Volksbelang
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met JAN VAN BEERS en MAX ROOSES aan het
hoofd, niettegenstaande het verzet van het doctrinaire Ministerie en de halfslachtige houding van
de groep, die, gelijk VAN BEERS het aan 't Algemeen
Bestuur van het Willemsfonds verweet, « sulierstekskens in het wiel van den Vlaamschen wagen
poogde te steken », de taalwet van 1883 en meteen
de vervlaamsching van het middelbaar ondervvijs
zegevierend doordreef (r).
Zoo was het nog, wat men ook verzon om
hem in ziin besluit te doen wankelen, dat hij geen
deel wilde nemen aan den kruistocht tegen de
Koninklijke Vlaamsche Academie en integendeel,

(i) Niet zonder verbazing las ik dezer dagen in het Volksbelong (nr van 2 November 190I) dat de taalwet van 1883
s grootendeels aan de onverpoosde bemoeiingen van het Willemsfonds te danken was. » Van de afdeelingen Brussel en Schaarbeek
en van hare leiders, JULIUS HOSTE en THEO COOPMAN, zeer
zeker, maar niet van het Algemeen Bestuur. Laat ons den Keizer
geven wat des Keizers is. Wat wij door de wet van 1883 hebben
verkregen, durfde dat Bestuur niet vragen; het weigerde bepaald
zich aan te sluiten bij de voorstellen van JAN VAN BEERS, die
zoo men weet, de grondslag der wet zijn geworden en met ane
stem meerderheid werd die houding door de algemeene vergadering goedgekeurd. En tevens verklaarde zich dezelfde groep,
evenals heden in de zaak der Vlaamsche Hoogeschool, voor die
pedagogische ketterij, het tweetalig onderwijs. De waarheid is
dat de wet van 1883 niet door, maar zonder, ja in weerwil van
het Algemeen Bestuur van het Willemsfonds en dezes vrienden
werd doorgedreven. Van den anderen kant is het rechtvaardig te
erkennen dat, sedert de stemming der wet, het Willemsfonds
zijn best deed om de stipte en eerlijke toepassing ervan te verzekeren. Maar dit is geene reden om zich een pluimpje toe te eigenen,
slat op andere hoeden behoort.
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telkens de gelegenheid zich voordeed, duidelijk liet
zien hoe hoog hij die instelling waardeerde en
eenigen tijd daarna het lidmaatschap ervan met
fierheid aanvaardde.
Zoo was het eindelijk dat hi) het hem opgedragen voorzitterschap van den Vlaamschen Volksraad aannam en aldus eene afdoende les gaf
aan de verdwaalden, die beweren durven dat er
voor de Vlamingen gees ander uitkomen bestaat
dan zich tot sleepdragers en knechten te verlagen
der oude, om 't even anti-Vlaamsch- en anti- yolksgezinde partijen!
Mai weet dat de Volksraad een congres van
afgevaardigden is, aan het kiezen der leden waarvan
alle Vlamingen, onverschillig tot welke richting
zij behooren, mogen deelnemen. Men weet ook
dat de Volksraad zich met geene strijdende politick
bezig houdt en zich ermede vergenoegt buiten alien
partijgeest de hervormingen te bestudeeren en te
bepalen, welke het Vlaamsche y olk aanbelangen.
Aan eenieder words dan de zorg overgelaten om
in zijne eigene omgeving voor die hervormingen

te ijveren.
Dat er Vlamingen waren, die daarmede geenen
vrede hadden, schijnt ongerijmd. En nochtans
gebeurde het. Zekere liberale groep, die vroeger
op geenen Landdag wilde verschijnen, vereerde den
Volksraad met hetzelfde vvantrouwen en stelde alles
in het werk om het deelnemen eraan te beletten.
Te Antwerpen werden liberale bijtreders vriendelijk
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verwittigd dat « zij zich onmogelijk gingen maken a,
met andere woorden dat men hen zou « boycotten a.
En te Gent werd een der verdienstelijkste leden van
eene Vlaamsch-liberale maatschappij in het lokaal
zelf van dien kring bedreigd, uitgejouwd en alzoo
natuurlijk verplicht zijn ontslag te nemen.
In zulke omstandigheden was het bijtreden
van aanzienlijke en onverdenkbare Liberalen als
DE MAERE, AUG. COUVREUR en EMMANURL VAN
DRIESSCHE een feit van belang, dat aan alien
moed inschonk en aan den laster den mond toesnoerde. Aan hen vooral was het welslagen van de
onderneming te danken.
De Volksraad vergaderde te Brussel den 31 October 1893 en den volgenden dag (t) sprak Baron
DE MAERE de schitterende redevoering uit, die in
geheel het Vlaamsche land zoo geestdriftig werd
begroet cn waarin hij zijn Vlaamsch « credo »
uiteenzette :
1k ben een vriend van den vrede, besloot hij, een
hartstochtelijke vriend van alle y wat de toenadering,
de verbroedenng en de eensgezindheict \an den Vlaamschen stam kan bevorderen.
Ik aanbid eene zon, de zon der verdraagzaamheid,
en het grieft mij, als ik zie, hoeveel vruchtdragende
beken, riviL 1 cn, ja, stroomen, van het Westen tot het

(I) In het werk In Memoriam Baron de Maere d'Aertrycke
wordt bij misslag den I en Mei 1893 als datum van die bijeenkomst aangegeven.
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Oosten, ons dierbaar Vlaanderenland doorkruisen, en
helaas, tegen elkander inloopen, en zoo doende, een
stilstaand water doen ontstaan, eene soort van doode
zee, op vier oevers alles verdroogt en verdort.
En dan vraag ik mij : waarom moet dan dit toch
zoo geschieden?
Zijn wij niet telgen van een geslacht, kinderen
van een huis, alhoewel de eene den rechter en de
andere den linkervleugel daarvan bewonen ? Zoude
het, in zooveel gevallen, voor het heil en het geluk
van het Vlaamsche yolk. niet wenschelijk zijn, dat
libemal en klerikaal slechts voornamen waren en VLAMING ons aller ongeschonden familienaam bleef?
En bovendien, wie zoude durven beweren dat,
zelfs, in eene naderende toekomst, die voornamen, die
ons zoo nauw aan het hart liggen, de onze zullen
blijven en niet tegen andere zullen worden verwisseld?
Wie weet dat? wie durft dat zeggen ? Maar wat
wij weten, wat wij durven, ja, wat wij widen zeggen, is
dat, wat er ook gebeure, wij alien VLAMINGEN zullen
blijven, VLAMINGEN tot in den dood !
Schoone, treffende woorden voorwaar, waardig
van den edelhartigen man, die ze uitsprak, en
welke de gebeurtenissen eerlang zouden bewaarheden.
Want, in 1896-97, Coen het Vlaamsche Yolk
eindelijk uit zijnen slaap schoot en, moegetergd,
als een man opsprong, zijne plagers onder de knie
kreeg en de Gelijkheidswet a fdwong, was er niemand meer, die aan den Volksraad het recht
betwistte om zich aan de spits der beweging te
stellen en de leiding ervan op zich te nemen. Zelfs
degenen, die nauweli)ks drie jaar te voren de nieuwe
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instelling met zooveel wantrouwen aanzagen, kwamen zich nu vrijwillig onder haar vaandel scharen.
'Op de door den Volksraad belegde volksvergaderingen, en o. a. op de onvergetelijke betooging
te Brussel den 28 Februari 1897, zag men, voor
de eerste maal sedert t83o, de hoofden van alle
Vlaamsche groepen — Liberalen, Progressisten,
Katholieken, Christene Democraten, Socialisten —
in broederlijke eensgezindheid naast elkander aan
het bureel zetelen en beurteiings het spreekgestoelte
beklimmen om eendrachtig te verklaren dat, hoe
anders wij ook mogen heeten, VLAMING ons alley
familienaam is en blijft.
Z6(3 werd DE MAERE ' s woord ten volle bevestigd !

4
Nog op een ander gebied was Baron DE MAERE
jarenlang met bijzondere vlijt werkzaam. Hij — de
zoogezegde Wandaal — was inderdaad een geleerde
oudheidku f dige, een verlichte minnaar van onze
oud-Nederlandsche bouwkunst, die wanneer het
er op a(In kwam dc ju weelen ervan te bewaren en
in hunne oorspronk _lijke heerlijkheid te herstellen,
eene bedrijvigheid aan den dag legde, welke voor
Beene moeiliikheden terugdeinsde en door taaie
volharding gewoonlijk het doel bereikte. Hoofdzakelijk door zijn toedoen kwam den i i Maart 1893
de Gentsche Maatschappij van Geschied- en Oud-
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heidkunde tot stand, die, onder zijn voorzitterschap
eene eervolle plaats onder de geleerde genootschappen van ons Vaderland heeft ingenomen.
Edoch, lang voor de stichting van dien kring had
zich reeds Baron DE MAERE met rusteloozen ijver
de zaak aangetrokken, van de gebouwen uit de
middeleeuwen, waaraan Gent zoo rijk is, maar
die door eene lange reeks Philistersgeslachten meestal
werden verminkt, ja vaak onkennelijk gemaakt.
DE MAERE' s voornaamste werk in die richting
was de herstelling van het Gravenkasteel en het
wegruimen der afzichtelijke huisjes, welke de aloude
St. Nicolaaskerk verbeigen. De verwezenliiking van
dat laatste ontwerp, welke wij tegenwoordig met
vreugde begroeten, mocht hij niet beleven, maar
lang genoeg werd hij gespaard om te kunnen zien
hoe, zooals Prof. PAUL FREDERICQ het in zijne
lijkrede zoo gepast herinnerde, « te Gent het ontzagwekkend Gravenkasteel oprijst, luisterli)ker dan
ooit, als een onvergankelijk gedenkteeken, dat DE
MAERE zich zelven heeft opgericht in het bai t der
stad Gent. )

Wat intusschen meer dan wat ook de algemeene aandacht op Baron DE MAERE vestigde
en zijnen naam vooral zal vereeuwigen, was de
reuzentaak waaraan hij zich gedurende meer dan
dertig jaren met ongeevenaarden moed en beleid
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toewijdde : ik bedoel het werk der herleving van
Brugge.
Reeds in 1866 had hij voorgesteld Gent en
Brugge door eene groote vaart te verbinden met eene
nieuwe bij Heist aan te leggen zeehaven. Te Gent
vond het ontwerp weinig bijval. Een vogel in de hand
is beter dan twee in de lucht, en de Gentenaars
dachten, trouwens met reden, dat de verbetering
van het kanaal van Terneuzen een doelmatiger
middel was om hunnen handel te ontwikkelen, en
tangs dies reeds bestaanden waterweg is het dus
dat Vlaanderen's hoofdstad met de zee in blijvende
gemeeuschap werd gebracht.
Te Brugge integendeel werd het plan met geestdrift onthaald : men aanzag het als het eenige
middel om de « doode Maagd aan het Noordzeestrand » uit haren eeuwenlangen slaap te wekken.
Die geestdrift zou echter weinig geholpen hebben
en de lyrische ontboezemingen der plaatselijke
paten zouden even vruchreloos gebleven zijn als
de platonische beloften bij iedere verkiezing door
alle mogelijke en zelfs onmogelijke candidaten afgelegd : er was iets meer noodig om de practische
bezwaren der vakmannen of te vvijzen en het aanhoudend verzet te breken der door de toekomstige
mededinging van Brugge in hunne belangen bedreigde Antwerpenaars en Oostendenaars.
Hiermede belastte zich Baron DE MAERE. Hij
nam het op zich alle opwerpingen te wederleggen,
alle hinderpalen omver te stooten. 1k noemde het
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zooeven eene reuzentaak : wie de menigvuldige
schriften doorloopt, door DE MAERE in het licht
gezonden; wie zich zijn onophoudelijk aandringen
bij alle besturen herinnert, zijne onvermoeide propaganda, zijn worstelen tegen kwaden wil, onverschilligheid en ambtelijken slentergeest , wie aan
dat alles denkt, zal zekerlijk het woord niet overdreven vinden.
Voor zulk eene taak, hoe zwaar ook, was
DE MAERE volkomen opgewassen omdat hij aan
onbuigbaren moed, aan persoonlijke onafhankelijkheid en aan onverzettelijken wil de meest uitgebreide vakkennis paarde. Als ingenieur immers en
bepaaldelijk als waterbouwkundige was hij een man
van Europeesche vermaardheid en in het buitenland werd zijn advies naar waarde geschat en gretig
gevolgd. Zoo werd hij in 1879 door FERDINAND
DE LESSEPS naar Parijs ontboden om deel te nemen
aan het congres, dat het doorboren der landengte
van Panama zou beslissen. Baron DE MAERE vervulde er het ambt van secretaris. En een paar jaren
later werd hem door de Zwitsersche Bondsregeering de vereerende tending opgedragen, met de
hoofdingenieurs BAZIN uit Dijon en BURMA uit
.Ziirich, als scheidsrechter op te treden in het geschil
tusschen de kantons Geneve en Waadtland gerezen
naar aanleiding der overstroomingen van den Rhonestroom en van het Lemanmeer.
De zaak Brugge-Zeehaven is thans zoo goed
als opgelost. De overwinning is een voldongen lets.
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begonnen en worden zoo krachtdadig voortgezet
dat het voltrekken ervan binnen kort wordt te gemoet
gezien. Laat ons hopen dat de Bruggelingen nooit
zullen vergeten aan wien zij de verrijzenis hunner
stad zullen te danken hebben.

+
Toen Baron DE MAERE als voorzitter van het
XXVe Taalcongres de toespraak hield, waar ik
reeds op gewezen heb, en met de opmerking besloot
dat dit zijn « testament » de laatste woorden waren,
die het hem zou gegeven zijn tot zijne vrienden
uit Noord en Zuid te richten, vermoedde er niemand
dat die verklaring de uitdrukking was van een a!
te gegrond voorgevoel. Wel begon de man blijkbaar onder den last der jaren te bukken, maar antlers
scheen hij nog zoo frisch en vol Leven dat wij alien
er vast op rekenden hem nog lang in ons midden
te zullen bezitten. Het mocht niet geschieden.
F:enige maanden verliepen en men vernam dat
Baron DE MAERE ernstig ziek was. Zijn toestand
verslechtte gestadig en den 7 October 1900 blies
hij den laatsten adem uit.
Zijne begrafenis, welke op 12 October te
Aartrijke plaats greep, was eene ontzagwekkende
plechtigheid, die nogmaals het bewijs leverde hoe
oprecht de betreurde overiedene door al zijne landgenooten werd geacht. Eene ontelbare menigte
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r)onde den lijkdienst bij, Vlamingen van allerlei
stand en van wijduiteenloopende meeningen, doch
alien vereend om eene laatste hulde te brengen aan
den man, die juist omdat hij boven alle partiien stond
en niet voor deze of gene gezindheid, maar voor het
Vaderland werkte, ook door alien, onverschillig tot
weike richting zij behooren, verdiende ge&rd en
dank baar geprezen te worden.
Op het graf werden er zes redevoeringen gehouden ; namens de stad Brugge door den burgemeester Graaf A. VISART DE BOCARME; namens
de Brugsche Handelskamer door den heer VAN
NIEUWENHUYSE; namens de Koninkiijke Vlaamsche Academie door haren geachten Bestuurder
THEO COOPMAN; namens de Gentsche Maatschappij
van Geschied- en Oudheidkunde door den Eerw. beer
Kanunnik VAN DEN GHEYN; namens de besturen
van het XXVe Taalcongres en van het Algemeen
Nederlandsch Verbond door den heer G. D. MINNAERT; en eindelijk namens de Commissie van
het Gravenkasteel te Gent door Prof. PAUL
FREDERICQ.
DE MAERE rust in dien vaderlandschen grond

waaraan hij zoo innig trouw gehecht was, in het
midden van dat Vlaamsche yolk, waarvan hij gezeid
had : « Aan mijn yolk heb ik mijn geloof, mijne
hoop en liefde, mijn leven door, gewijd..... »
Hij heeft zijnen plicht volbracht. Vrede zij
met hem!
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Uit deze schets, hoe vluchtig en onvolledig
ook, van Baron DE MAERE ' s lange en nuttige levensbaan, blijkt Loch genoeg om welke redenen hij recht
heeft op de diepe erkentelijkheid van alle vrienden
des Vaderlands.
Zijne grootste verdienste blijft echter dat hij,
een voornaam lid der regeerende kaste, aan zijne
klasgenooten een voorbeeld heeft gegeven, dat, wij
willen het hopen, den gewenschten indruk zal maken.
In zijne roerende lijkrede heeft er de beer
•ooPmAN in treffende bewoordingen op gedrukt ;
e Baron DE MAERE D ' AERTRYCKE, zei hij, was een
Viaming, die zijn yolk liefhad en dezes taal ; een
edeiman, die door hoogere drijfveeren aangespoord,
de Hoot tusschen Tijnen stand en de groote massa,
door middel van die taal trachtte te overbruggen,
om, dus doende, ook her zijne bij te dragen tot
de verstandelijke en de geestelijke welvaart van
zijn Vaderland. »
ZOO was het inderdaad !
Ten slotte, kan ik maar herhalen wat ik hoogeraan heb gezegd
Wat in 1302 JAN BORLUUT met het zwaard
deed, heeft in onzen tijd DE MAERE met het woord
en met de pen verricht.
Na zes eeuwen heeft het Vlaamsche yolk den
held van Kortrijk nog niet vergeten.
Den naam van AUGUST DE MAERE zal het
even dankbaar onthouden.
Juni-November 1901.
A. PRAYON-VAN ZUYLEN.
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ALEXANDER BONVARLET
(1826 - 1899)
DOOR

Kanunnik J. MUYLDERMANS.
Ten Zuiden van het Vlaamsche vaderland,.
de Fransche grens over, ligt — men late mij de
woorden gebruiken van ons hooggeacht medelid
in de Koninklijke Vlaamsche Academid, den Heer
Coopman, — ligt « die onvergetelijke Westhoek,
a waar de Vlaamsche Belg, bij het aanschouwen
« van landschap, dorp en hoeve, zich nog op e:,
a bodem waant , waar de landman hem in 't Vlaam.ch
a to woord staat en den weg wijst; waar I-:' le
a levenstaaiheid zijner moederspraak bewonderen
a kan; waar hij nog burgers aantreft die, alhoewel.
a rechtzinnig verkleefd aan hun vaderland en dezes
a instellingen, zich wijden aan het opsporen en
O verzamelen van alles wat tot het Vlaamsch ver« leden behoort , die alles wat het kenmerk draagt
« van den alouden volksaard — de kernaclitige
a spreuk, het schilderachtig sprookje, het eenvoudig
a lied, het aartsvaderlijk gebed, — liefderijk verplegen
a en levendig houden in den mond en den geest
a van den landzaat a (i).

(I) Uit de welkom-rede van den Heer Coopman, Bestuurder
der Koninklijke Vlaamsche Academie, gericht tot den eerw.
heer Professor Looten, eerelid der Academie, in de zitting van den
16 October *901.

•
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In dien onvergetelijken Westhoek, ja, leven
nog Vlamingen, bestemd als 't ware om eeuw in
eeuw uit de waarheid der spreuke te bevestigen,
welke zoo gladweg uit het rondborstig hert hunner
en onzer middeleeuwsche voorvaderen klonk : Wat
walsch is, valsch is!
Was het niet in de tweede helft der XVI l e eeuw,
dat die taalgenooten Fransche staatsburgers werden
uitgeroepen ? Maar van stonden aan werd hun het
eerste aller volksrechten ontzeid : het gebruik der
moedertaal in het openbaar bestier. Dit gebeurde
onder koningen, verergerde onder keizers, loch
nijdiger dan ooit moesten de knevelarijen nog toenemen onder eene volksregeering, die voor leuze
voert : Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid !
Ten bewijze : zie, hoe onze Dietsche taal, welke
als eene verdoken bannelinge in het heiligdom der
kerken gevlucht zat, daar ook thans, onder de
derde Republiek, wordt opgezocht en tot zwijgen
gedoemd in het godsdienstig onderwijs der priesters.
Hulde verdienen dan de moedige mannen,
die invloed en wetenschap te pand zetten, om met
de taal ook den geest van 't voorouderlijk geslacht
onder hunne verongelijkte landgenooten levend te
houden; die al bijeen Waren en scharen wat er
wetensweerdigs in de verborgen getuigschriften der
geschiedenis of in de verstrooide overlevering bij
den volkshaard schuil zit, om daardoor het beseffen
van eigen waarde en edele vroomheid aan te wakkeren, en dus ook de Fransche Vlamingen Vlamingen te doen blijven.
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finder die verdienstelijke mannen mag ook
wijlen Alexander Bonvarlet, Voorzitter van het
Comité Flamand de France, en, sedert 189o,
eerelid der Koninklijke Vlaamsche Academie, worden
gerangschikt. Aan zijne dierbare gedachtenis wezen
deze bladzijden gewijd (i).
Alexander Jacob Bonvarlet, zoon van AlexanderAugustijn-Yvo en van Theresa-Joanna Vandalle,
werd op den 23 September 1826 to Duinkerke
geboren. Zijn vader stond aan het hoofd van een
der voornaamste handelshuizen der stad, was bestierder der « Banque de France », consul van
Denemark en Hanover, en ridder der Koninklijke
Orde van Danebrog. Daar de jonge Alexander de
eenige zoon der familie was, zou hij voor vaders
uitgebreiden houthandel en scheepsreederij opgeleid

(i) Wij hebben daze levensschets opgesteld naar een Fransch
schrift van ons achtbaar eerehd Hoogleeraar Looten : Notice
sur la Vie et les tEuvres de M. Alexandre Bonvarlet, President
du Comite Flamand de France, par M. l' abbe Looten, Docteur
es-lettres, Professeur de Litterature e'trangere a l'Universite
eatholique de Lille. — Lille, imprim. Victor Ducoulombier
rue de l'HOpital-Militaire, 78; 1900. — Buiten de beeltenis

van den afgestorvene, bevat dit schrift als bijlage een eerste
hoofdstuk, uit het nieuwsblad Le Nord Maritime overgenomen
en getiteld : La mort et les fune'railles de M. A. Bonvarlet.
Daarin komen de lijkreden voor, bij het graf uitgesproken doo,
den Heer Dr Cortyl, secretaris van het Comte flamand, en door
den Heer Reumaux in den name van de Union Faulconnier.
Len tweede hoofdstuk geeft de Titres honorifiques de M. A.
Bonvarlet op, en een derde deelt Indications Bibliog-raphiques
sur les Travaux de M. A. Bonvarlet merle.
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worden; doch daarom mocht zijn onderwijs niet
verwaarloosd : de knaap, begaafd met schrander verstand en sterk geheugen, ging eerst ter
schole in de geboortestad en voltrok met eere
zijne humaniora-studie to Grevelingen. Nu zoude
hij varier bijstaan: maar zijne weetgierigheid zal
zich echter bij den handel alleen niet bepalen.
De boeken bleven hem lief, en vooral trokken hem
de oude boeken, de oude prenten en beelden
aan, en snuffelde hij geerne in nude perkamenten
en kronijken. Die lust naar kennis van vroegere
tijden ware nog wellicht met den ouderdom en
de beslommeringen des levens allengskens vervlogen ; doch de leerzuchtige jongeling liet zich
met den stroom dier dagen mee, en van onbepaalde
uitspanning na de dagtaak wierd het uitvorschen
der oudheid als eene behoefte des herten. De maatschappij waar de jonge Bonvarlet in verkeerde, wilde
als onwederstaanbaar op de baan der tijden terug;
althans zij wilde siuk na stukje opzanten wat wel
heinde en verre verstrooid lag, maar Loch heel
of half gespaard was gebleven uit de verwoestende
stormen der Omvventeling. Het Romantisme in de
letterkunde had nieuwe gezichteinders geopend,
gehuldigd wat men tot dan verguisd had, en vooral
de herten der jongeren doen kloppen voor hetgeen
de ouderen met verwaande minachting hadden verschopt. De wetenschap werkte mede; overal werden
kringen gesticht ter opsporing van de overblijvende
gedenkstukken des verledens, en naarmate de ge-
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schiedenis haar zoolang braak gelaten veld omspitteen verbreedde, putte ook het yolk van lieverleé dieper
bewustzijn van zijn eigen uit de immer toenemende
kennis van hetgeen het vaderland was in vroegere
tijden
Men denke maar even na op hetgene Kier te
onzent zelf al omging, en hoe het Vlaamsche yolk
van alle standen, ik durf zeggen, hoe het ontwaaktebij de lessen, die een J.-Fr. Willems, een Conscience,
een David, om maar die enkelen te noemen, met
heiligen geestdrift voorhielden.
Fransch-Vlaanderen luisterde toe, en bier mag,
de naam niet verzwegen van den vromen man, den
zoo geleerden als ijverigen baanbreker in den eeuwen
lang vergeten Westhoek, de naam van Edmond,
de Coussemaker. In 1852 werd hij te Duinkerke
rechter benoemd, en het jaar daarop stichtte hij
met de Heeren Raymond de Bertrand, Louis de
Backer, Victor de Rode, Minnebo, Aug. Ricour
en Pastoor Cornel het Comite Flamand de France,
dat, seders eene halve eeuw, zich zoo verdienstelijk wist te maken door zijne talrijke uitgaven
op het gebied der taal, folklore en geschiedenis onzer vorige landgenooten. Van het begin of
schoot dit genootschap diepe wortelen ; in 1854 telde
het reeds 140 leden, en den 1 o Januari 1855 schreef
het insgelijks Alexander Bonvarlet op de lijst zijner
werkers bij. Een der onvermoeibaarste er van zoude
hij blijven tot den dag zijner dood.
Wellicht had de jonge man te voren maar
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schatten van oudheid verzarneld zonder bepaald
'practisch Joel : voortaan ziet hij klaarder in waar hij
naartoe zal. Gelijk de noestige bie zal hij op zijn
eigen zoeken en ijveren, en den opgeraapten voorraad
neérleggen in den korf, om op die wijze des te
beter de vruchten van zijnen arbeid voor het vaderland beschikbaar te stellen. « Daar is geen boekdeel
« onzer Annalen » — aldus sprak de Heer Cortyl,
secretaris van het Comile Flamand, in zijne lijkrede, — « dat geese bijdrage zijner hand bevat,
o en elke dier bijdragen draagt den stempel zijner
0 even zekere als grondige geleerdheid. »
Dit moet niet enkel gezeid voor zijne belangrijke
meévverking in de Annales van den kring; maar
ook in de talrijke boekdeelen van het Bulletin
kunnen wij 's mans hooge verdiensten bewonderen.
Eveneens was hij ijverig werkzaam in de Memoires

de la Societe Dunkerquoise pour l'encouragement
des sciences, des lettres et des arts, in het Bulletin
de la Commission historique du Nord, in het Bulletin de la Societe des Antiquaires de la Morinie, en in
de Memoires de la Societe francaise d' Archeologie.
Edoch, alvorens daarover uit te weiden, zal
het niet ongeraadzaam zijn Kier aan te stippen, hoe
de Heer Bonvarlet de wetenschap der geschiedenis
verstond. Welk is de taak van den historicus onzer
dagen? Dat hij zonder omwegen, en door zich
zelven de bronnen raadplege, oude handschriften
en charters uitpluize, medalien en opschriften onderzoeke, de teksten der eene als der andere vaststelle
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en vergelijke, de allerhande getuigenissen te gaitbrenge, de gedenkstukken van letterkunde en kunst
hierbij ondervrage, om aldus een juist en gegrond
oordeel over feiten en personen te vellen, en door
de kennis van afzonderlijke tijden en streken tot
een meer omvattend, algemeen besluit over te
gaan. Uitgebreid is dus het veld der geschiedenis,
zwaar is de arbeid, en man met scherpen blik, met
rijp oordeel en met rechte trouw moet hij wezen,
die er zijne krachten aan besteedt en eer van
zijn werk wil halen. En dit was Bonvarlet; dit
was hij uit zijn eigen. Neen, hoogere studien hadden hem niet ingewijd, hadden hem met die
rechtmatige eischen niet vertrouwd gemaakt ; doch
zijn helder oog, zijne gezonde rede hadden hem
overtuigd, en zijn oprecht hert was het richtsnoer
zijner vaderlandsche bemoeiingen. Zoo kwam het,
dat zijn werken gewaardeerd werd, en zijne wetenschap als degelijke munt geldt en immer zal
Belden in de wereld der geleerden.
Wat de man uit de vergetelheid opdolf en aan
den dag bracht, is verbazend veel, en levert weergaloos belang op voor Fransch-Vlaanderen; doch
niet alles heeft hij geboekstaafd : hij dacht te volstaan met den vrienden dit mondeling mees te
deelen.... Spijtig! en hoe dat uitgelegd? — Hetzij
hij zich zelven mistrouwde, — schrijft Hoogleeraar
Looten, — ofwel hij geen smaak en vond in het
schriftelijk opstellen, in alien gevalle heeft hij geen
enkel uitgebreid werk nagelaten, dat ons een juist en
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geven.
Evenwel ontbreken ons de stukken niet, afzonderlijke verhandelingen bier en daar ingelascht,
die de eer van zijnen naam zullen handhaven.
Het zijn geslachtsrollen van oude adellijke familial
uit Vlaanderen ; lijsten van incunabula en zeldzame
uitgaven nopens de geschiedenis zijner vadergouw ;
verzamelingen van oorkonden aangaande onze vroegere kloosters ; opgaven van boekerijen, wier rijke
inhoud alomme verstrooid werd; teksten van charters
en diploma's; zegels en zinnebeelden der vorige gilden
en ambachten ; grafschriften ; registers van kerken
en rederijkkamers; opklaringen van geographische
namen en liggingen uit voorgaande eeuwen, met
een woord, van al wat de Vlaamsche oudheidkunde
aanbelangt, ontsnapte niets aan het zoekend oog
van Bonvarlet, en God dank ! werden zijne neerstige opsporingen niet zelden met den schoonsten
uitslag bekroond. Deze en soortgelijke meédeelingen
zijner geleerdheid liggen in de verschillende uitgaven
verspreid, welke wij hierboven aanduidden... Of zij
belangrijk zijn ! Men late mij bier de vvoorden zelven
van Hoogl. Looten aanhalen (cfr. loc cit. bl. i i)
La Flandre d'autrefois avec sa bigari ure cornplexe dinstitutions politiques, religieuses, civiles
ft et sociales, avec les rouages innombrables et
a delicats de son administration, avec sa riche
u parure d'eglises et d'abbayes, de châteaux et de
4 villes fortes, avec ses corps de métiers et ses sociétes

— 168 —
litteraires, lui apparaissait lumineuse et puissante.
« Le colossal travail d'erudition auquel it s'etait
•( livre a son sujet, lui permettait d'en aperce# voir nettement l'image, telle qu'elle s'est foru mee a travers la suite des siecles. Elle etait
4 l'objet unique des communications si nombreuses
« et si variees que ce grand savant nous a bites
✓ pendant pres de cinquante ans. C'etait pour nous
a un regal a l'entendre. II nous charmait en nous
« etonnant par l'immensite et l'exactitude de ses
g informations. Si parfois entratne par son sujet,
a it lui arrivait de le depasser ou méme de le
« perdre de vue pour en traiter un autre, avec
« quel empressement nous lui pardonnions ces
4 digressions toujours fecondes, toujours profitables
« a l'instruction de ceux qui Fecoutaient. .
Enkel twee zijner uitgaven stippen wij terloops
bier aan, omdat zij, onder de menigvuldige andere,
meer uitgebreidheid hebben en door hunne verdiensten evenzeer uitmunten : Het zijn de Analectes
et Documents pour servir a l'histoire de Dunkerque,
waarin hij het handschrift van And Dasenbergh
volledigt, opheldert met aanteekeningen, en desnoods ook wijzigt en verbetert. Het tweede werk
van grooteren omvang, doch, jammerlijk, onvoltooid,
is de Epigraphie des Flamands de France, dat
in de VI e, VI l e, Vill e, )(Il e , XI Il e en XXe boekdeelen der Annalen van het Comité gedrukt staat.
Om het op to stellen doorliep hij zelf, — of sommige vrienden deden het voor hem, — de arrondissementen Duinkerke en Hazebroek , bezocht

4
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'hij de kerken, kapellen en kerkhoven van steden
en dorpen, en teekende er alles of wat er merkweerdigs in oudheidkundig opzicht wordt aangetroffen. Die teekeningen werden dan met nauwkeurige
zorg afgewerkt, en alzoo ontstond eene reeks albums,
.die immer de belangstelling van alle ware kenners
en geleerden zullen opwekken.
Verbazend rijk is, en van echten Benedictijner-arbeid getuigt ook de kostelijke verzameling,
welke de kundige man te zijnent had bijeengebracht. Buiten de zeldzaine boeken, die er in
grooten getale in voorkomen, bevat zij tusschen
de honderd en honderd-vijftig duizend <, fiches »,
waar de rijke uitslagen zijner neerstige opzoekingen
met voorbeeldige orde op vermeld staan. Elk dorp,
elke stad van den Westhoek beslaat er zijne plaats
in , het aandeel echter van Duinkerke , zijne
geboortestad, overtreft al de andere . .
Valt het dan te verwonderen, dat hij de ziel
van het Comite Flamand de France was ? Lid gekozen in 1855, werd hij er bijgevoegde secretaris
van, naderhand schatbewaarder, en op den 2 Mei
1876 volgde hij als voorzitter den betreurden Edm.
de Coussemaker op Onder zijn wijs en voorzichtig bestier, herbloeide van langerhand zijn geliefd
genootschap, dat mede in 1871 en eerst-volgende
jaren zwaar had geleden, en, naar eene opgave
van Neerlandia (I), telde het in 18 9 7 « nagenoeg
(1) Cfr. Neerlandia. Maandschrift van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Juni 1897.
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25o leven, waaronder veel katholieke pries« ters.... Jaarlijks houdt het Comite Flamand
drie of vier vergaderingen, die bij beurte in de
• eene of andere Vlaamsche stad van Fransch-Vlaanc deren samenkomen ». Die vergaderingen wist
de gemoedelijke Voorzitter « it etait le plus
accueillant, le plus debonnaire des presidents »,
schrijft Prof. Looten (cfr. loc. cit. bl. i6), wist
hij telkens belangrijk te maken door eigen bijdragen,
door welgepaste toevoegingen aan het werk zijner
medeleden, en door aanmoedigende wenken en
onbaatzuchtige offerveerdigheid, welke de leerzucht
der jongeren aanspoorden, den ijver der ouderen
onderhielden, en de eendracht in den schoot van
het genootschap versterkten. Die uitstekende hoedanigheden verwierven hem ja tal van vrienden
en bewonderaars, rnaar bevorderden te gelijker
tijd, en niet weinig, het verheven werk, waar de
Pour
waarde man zijn leven aan besteedde.
« aider ses confreres dans leur service » — sprak
de Heer Cortyl,
« it mettait a leur disposiu Lion les richesses de sa belle bibliothéque, et
les tresors de ses collections de manuscrits et
u de documents. Large d'esprit et de cceur, it ne
• connaissait pas la jalousie egoiste de certains
• collectionneurs. » Dit bewijst terzelfder tijde, dat
zijne liefde voor zijn vaderland geene kortzichtige
bijbedoelingen had, maar oprecht was en deep in
zijn herte zat. « II aimait passionnement son pays »,
-- zoo getuigde de Heer Reumaux, in den naam
cc
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der Union Faulconnier ; — « it avait l'orgueil
t de la terre natale, qui est bien une forme du
<, patriotisme. La chanson du passé, que disent
e nos vieilles rues, bercait les réves d'avenir ; it
a avait en lui, avec le gout des choses intellect tuelles, l'amour de ce que la langue flamande
e appelle avec un remarquable bonheur d'expres< sion : Moedertaal en Vaderland » (i).
Over zijn geliefd Fransch-Vlaanderen sprekend,
was « M. Bonvarlet... intarissable : la bouche par« lait de l'abondance du cceur h (2).
Edoch, waar wij Kier de lofspraak nazeggen,
waarmede men den edelhartigen geleerde op het
gebied der wetenschap en der burgerdeugden gewaardeerd en gevierd heeft, zullen wij daar ook de
hulde niet bijvoegen, welke hem bewezen werd
om reden der deugden, die hem in den meer beperkten kring van vrienden en huisgenooten kenschetsten ? — Bonvarlet had door zijn rechtschapen en dienstwillig herte aller achting verworven.
Vijanden had hij niet, want gebeurde 't hem
te missen — en is missen niet menschelijk ? —
men wist Loch, dat het nooit in zijn inzicht lag
iemand te krenken : den onderlingen eerbied, welken welopgevoede menschen elkander in de samen-

(I) Zie die lijkrede opgenomen door Hoogl. Looten, loc.
cit. bl. 28 en vlg.
(2) Hoogl. Looten, bl. 20.
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leving verschuldigd zijn, hadde hij nimmer yrijwillig te kort gedaan ( r).
Mannelijk-weerdig doch minzaam in zijnen
omgang, verplichtte hij iedereen jegens hem door
zijne dienstveerdigheid, en zekere strengheid op
het gelaat kon toch de goedheid niet verbergen,
die er in zijn ondubbelzinnig herte schuilde. Hi}
was een man uit den stuk, recht voor de vuist,
van dat slag gelijk er in de maatschappij nooit
te veel zullen wezen. Daarbij was hij een Christen van den ouden eed, die goed deed en niet om
en zag ; doch die ook voile vrijheid voor zijn christen-zijn afvergde, omdat hij insgelijks de vrijheid
van anders te denken aan niemand misgunde. Uit
dien diepen christen-zin sproot zijne milde liefdadigheid voor den arme en zijne zoo teedere liefde
voor de zijnen ; sproot zijne mannelijke kloekmoedigheid in het uur van weedom en smert, dat hij,
gelijk elk ander mensch, niet zelden te doorworstelen had. Da is de beeltenis, welke zijne medeburgers van den vromen man geschetst hebben ;
dit is de kroon, welke om zijnen naam glanst ,
dit zijn de voorbeelden, welke hij den vaderlande
en den zijnen nalaat. Blijve zijn levee en streven
in dankbare herinnering!
Buiten ,le menigvuldige onderscheidingen, welke
de erkentenis zijner medeburgers hem toekende,

(I) Cfr. Hg!. Looten, bl. 17, 18, i9.
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buiten de talrijke blijken van vertrouwen, Welke zij
hem in het openbare leven schonken, dienen Kier
ook nog de eerbewijzen vermeld, waar de hoogachting van het buitenland zijne verdiensten me6
huldigde. Consul van Denemark na zijns vaders
dood in 1866, werd hij in 1867 ridder en in 189z
commandeur der Koninklijke Orde van Danebrog
benoemd, werd hij tot ridder der Pauselijke Orde
van St. Gregoris den Groote verheven in 1885, en
ontving hij het ridderkruis der Leopolsorde in 1887.
Sedert 1890 telde hij onder de buitenlandsche eereleden onzer Koninklijke Vlaamsche Academie.
Op Donderdag 5 October 1899 vergezelde eene
talrijke ingetogen menigte zijn stoffelijk overschot
naar het kerkhof van Duinkerke. Daar ruste hij
tot den dag der algemeene opstanding, onder de
schaduwe van het Kruis, dat zijn troost was op aarde,
in den schoot van dat Viaanderen, hetwelk hij toch
zoo hertelijk heeft liefgehad en verheerlijkt door
zijne werken !

LEVENSBERICHT
VAN

M. F. A. G. CAMPBELL.
Toen onze hooggeachte Voorzitter mij namens
het Bestuur zeer dringend verzocht, voor onze
Academie het nog altijd in onze jaarboeken ontbrekende levensbericht van haar buitenlandsch Eerelid M. F. A. G. CAMPBELL te schrijven, zag ik er
eenigszins tegen op aan dat verzoek gevolg te geven,
daar ik Campbell nooit persoonlijk heb gekend. Maar
ik over won mijn bezwaren, toen ik bedacht dat dit
uiterlijk weinig bewogen leven reeds voortreffelijk is
beschreven door Dr. W. P. C. Knuttel en ik kon
volstaan met den overledene als wetenschappelijk
man op gepaste wijze te herdenken. Terwijl ik mij
dus veroorloof voor nadere bijzonderheden te verwijzen naar het levensbericht dat Dr. Knuttel voor
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden geschreven heeft (I), vermeld ik Kier alleen
de voornaamste feiten.
MARINUS FREDRIK ANDRIES GERARDUS
CAMPBELL werd den 15 den October 1819 te Kampen

geboren. Zijn vader lag daar als eerste luitenant der

(t) Zie de Levensberichten der afgestorven Medeleden van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. BIlage tot de
liandelingen van 18949. Leiden, 1890, blz. 256-303.
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infanterie in garnizoen Het gezin verwisselde in de
volgende jaren nogal eens van woonplaats, en kwam
in 1829 in Den Haag
Nadat de jonge Campbell nog wat school had
gegaan, trad hij in 1834 in dienst bij een boekhandelaar en uitgever. In Mei 1838 kreeg hij verlof
deel to nemen aan de werkzaamheden ter Koninklijke Bibliotheek ; werd in het najaar vast aangesteld
als kopuist en hulp, in 1844 tot amanuensis en in
184 7 tot onderbibliothecaris bevorderd. Met 1 Januari
1869 vo 1 gde hij zijn chef en zwager J W. Holtrop
als bibliothecaris op, en bekleedde die belangrijke
A pr il. 1 8 90.
.,,
belnkkillg tot aan zijn dood, den 2 denA
Als we daar nu nog bijvoegen, dat Campbell twee
madi 2,ehuvvd is geweest, dan is zijn uiterlijke levensgeschiedenis daarmede voltooid.
Zooals men ziet, is dit een zeer rustig leven
gevvetH, en een oppervlakkig beoordeelaar zou licht
kunnen meenen dat het ook een weinig belangrijk
leven is geweest. Behalve den werk van grooteren
omvang, nl. zijne Annales de la Typographie nëerlandaise au XVe siécle, heeft Campbell wets anders
dan kleine geschriften, enkele bladzijden groot, uitgegeven, endan nog is het meer werk van anderendan
eigen werk. Uit zijn jongen tijd dagteekenen eenige
uitgaven van Middelnederlandsche fragmenten en
kleinere teksten; in 1859 bezorgde hij den herdruk
van den bekenden Reynardus Vulpes, de Latijnsche
vertaling van den Reinaert, naar een incunabel
omstreeks het jaar 1473 gedrukt, door hem voor het
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eerst opgemerkt in een boek uit de stadsbibliotheek
te Deventer.
Voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden schreef hij het levensbericht van,
zijn schoonvader P. C. G. Guyot en dat van zijn
zwager J. W. Holtrop, dat voor de geschiedenis der
Hollandsche Koninklijke Bibliotheek van geen gering.
belang is.
In de Algemeene Konst- en Letterbode, waarvan Campbell van 1854 tot 1859 mederedacteur
was, later in -den Nederlandschen Spectator, waar-bij hij in 186o als mederedacteur en in 1864 met
zijn vriend Vosmaer als hoofdredacteur werkzaam
was, en in den Navorscher leverde hij tallooze bijdragen, meestal berichten, verslagen of aankondigingen. Ten slotte plaatste hij een goed dozijn artikelen,
de meeste zelfs artikeltjes, in Le Bibliophile Beige
en in de Bibliographische A dversaria.
Toch is Campbell, ondanks deze geringe bagage, een groot geleerde geweest, wiens naam de
geheele wereld door met roem bekend was en is.
Zoo daar niet talrijker « tastbare » bewijzen voor
zijn, dare ligt dit hoofdzakelijk aan zijn opvatting,
van het ambt dat hem was toevertrouwd.
Ik bedoel minder zijn bestuur der Koninklijke
Bibliotheek in engeren zin, hoe voortreffelijk dat
ook geweest zij ; peen, ik bedoel hetgeen de buitenwereld van dat bestuur kon zien en ondervinden.
Er zijn, op dit oogenblik, tallooze openbare
bibliotheken in de wereld, waar het publiek op de-
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uitneniendste wijze geholpen wordt ; maar toch zijn
er nog vele — en ook in ons land ontbreken dezulke
niet — waar de opvatting geldt, dat iemand een gunst
bewezen wordt als hem een boek of handschrift in
bruikleen wordt verstrekt ; niet dat hij gebruik
maakt van een onbetwistbaar recht ; waar de bibliothecarissen diep overtuigd schijnen te zijn dat de
bibliotheek er is voor hen, en niet omgekeerd, dat
zij de eigenaars zijn in plaats van de bewaarders (i).
Het is een eeretitel voor Holland, dat dergelijke toestanden daar reeds sedert meer dan een halve eeuw
tot het verledene behooren, en grootendeels is dat
aan Campbell te danken. Ofschoon hij lang genoeg
geleefd heeft om ook mij van dienst te zijn, en ik
dus ook bij ondervinding kan spreken, wil ik hier
toch liever het woord geven aan een man die hem
lange jaren van zeer nabij heeft gekend en als
vriend en als bibliothecaris, aan wijlen Prof. Acquoy,
die Campbell heeft herdacht in de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam (2).
(I) Zie b. v. de besprekingen op den e Boekwezendag > te
Antwerpen in 1890 (Compte-Rendu de la premiere session de
la Conference du Livre (Anvers, 1891), p. 159 vlgg. en 225 vlgg.)
en het verslag van Dr. W. N. DU RIEU, De bleenkomst van
bibliothecarissen te Antwerpen (in den Nederlandschen Spectator, 1890, n" 35, 36, 37), dat het officieel verslag belangrijk aanvuit. Een der hoofdargumenten tegen het uitleenen, nl. het brandgevaar, het beschadigen en teloorgaan, werd door ons Eerelid
den heer F. VANDER IIAEGHEN aardig weerlegd met de Opmerking, dat het eenige wat gered was van den brand der bibliotheek
te Straatsburg bestond in hetgeen destijds uitgeleend was.
(2) Zie het jaarboek der Koninkljke Akademie van Weten-
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Wie onzer n, zegt Acquoy, « heeft ... (Campbell's) onbekrompene vrijgevigheid en onuitputtelijke
hulpvaardigheid tniet) ondervonden? Juist door die
vrijgevigheid, die niet jaagde en haastte, als zij wist
dat een boek of handschrift door langer gebruik nog
rijper vrucht afwerpen kon, heeft hij ontelbaar velen
in staat gesteld, om nog al degelijker en nauwkeuriger
arbeid te leveren. Bij hem niets van die bangelijke,
enghartige, kleinzielige opvatting van reglementen,
waardoor al te bureaucratische ambtenaren de studie
van anderen sums noodeloos bemoeilijken. Hij wist,
dat de tijd van vreemdelingen in den dubbelen zin
des NI oords te kostbaar is, om hen altoos te binden
aan de vaste uren of aan de plaats, door de letter der
wet bepaald. Hij was overtuigd, dat iemand die met
een wetenschappelijk onderzoek bezig is, niet altijd
binnen het voorgeschreven aantal dagen of weken
met geleende werken kan hebben afgedaan; dat het
niet altijd mogelijk is, uit verschillende bibliotheken
op hetzelfde oogenblik bijeen te brengen, wat slechts
door onderlinge vergelijking tot afdoende gevolgtrekkingen kan leiden, en dat men niet zelden at
werkende op denkbeelden komt, die het instellen van
een nieuw onderzoek uit dezelfde bronnen noodzakelijk maken )) (1).
t

schappen, 1890 (Amst. 1891). In de volgende bladzijden zal
echter steeds naar het overdrukje verwezen worden.
(I) J. G. R. ACQUOY, Levensbericht van M. F. A. G.
CAMPBELL, blz. 4 vlg.
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VOOr Campbell had Bakhuizen van den Brink
.gezegd : « lk heb liever, dat van tien archiefstukken
een verloren gaat, dan dat zij alle tien ongebruikt
blijven » 0). Na hem zou Du Rieu getuigen, toen bij
een brand in Mommsen's villa een paar codices der
Leidsche Bibliotheek heetten omgekomen te zijn (z),
dat hij Mommsen toch zou blijven helpen, « want
dat een verongelukt handschrift weinig beduidt in
vergelijk-ing met den schat van wetenschap door zulk
een man ten nutte der geleerde wereld uit die handschriften te voorschijn gehaald a (3).
Bij mijn weten heeft Campbell zich nergens
op dergelijke wijze uitgelaten, maar dat hij er precies
eender over dacht, is onbetwistbaar. Wilt ge 't bewijs? Hoor naar 't geen Antonio (de Groningsche
hoogleeraar Van Hamel) verhaalt in zijn In memoriam in de Oprechte Haarlemsche Courant van
8 April 1890: « Bijna nooit keerde ik in Holland
terug van een bezoek aan de Bibliotheque Nationale
te Parijs, of ik had dankbare groeten over te brengen a au plus aimable des bibliothecaires a. Opgetogen over zijne ontvangst te 's-Gravenhage, deelde
eens een jong Fransch historicus aan den verbaasden
a administrateur general » dier boekerij mede, dat

(t) Volgens ACQUOY, t. a, p. blz. 5.
(2) Gelukkig bleek naderhand dat de codices behouden waren :
Mommsen had ze met eigen hand gered.
(3) Zie W. N. DU RIEU, De 4eenkomst van bibliothecerissen te Antwerpen in den Nederlandschen spectator, 1890, nr 37
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hij eene geheele kostbare verzameling pamphletten,
niet alleen op de Haagsche bibliotheek had mogen,
doorsnuffelen, maar dat hem zelfs vergund was
geworden in de kamer van zijn hotel dit onderzoek
voort te zetten. De heer Leopold Delisle schudde
het hoofd over zooveel vrijgevigheid ; hij zou de
zaken veel officieeler en meer reglementair hebben
behandeld; maar hij moest toch den jongen geleerde
toegeven, dat de studies zich over zulk een vriendelijken beschermer niet konden beklagen ».
Behalve door de wezenlijk onschatbare diensten
'welke hij aan de beoefenaren der wetenschap heeft
bewezen, is Campbell vooral beroemd geweest als
kenner en autoriteit op het gebied van de oudste
geschiedenis der Nederlandsche boekdrukkunst,
vooral sedert de verschijning zijner Annales de la
Typographic neerlandaise au XVe siecle, de vrucht
van een langdurigen en moeilijken arbeid. Hij
had zijn zwager en chef bij het beschrijven der
wiegedrukken, welke de Haagsche Boekerij in zulke
rijke mate bezit, jaren Lang ter zijde gestaan;
uit de woorden waarmede Holtrop die samenwerking herdenkt, blijkt genoeg met welken lust,
liefde en kunde : a Het lust mij, hier de diensten te vermelden, die mijn onderbibliothecaris
Campbell, door familiebetrekking en ambt zoo
nauw aan rnij verbonden, zoowel bij het bewerken
als bij het uitgeven van dezen Catalogus mij bewezen
heeft. Het is niet gemakkelijk te zeggen, hoezeer de
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aanhoudende werkzaamheid en de vaak lastige
onderzoekingen, aan een arbeid als deze verbonden,
mij Licht en aangenaam zijn gemaakt, niet slechts
door den onvermoeiden ijver en de liefde, waarmede
hij het hem opgedragen ambt bekleedt, maar
ook door de buitengewone vlijt, waarmede hij
de geschiedenis der boekdrukkunst in het eerste
tijdperk na hare uitvinding pleegt na te sporen.
Hierin heeft hij zulk eene door oefening verkregen
scherpzinnigheid van oordeel, dat hij daardoor aan
sommige nog niet bekende of onzekere drukwerken
elk zijne eigene plaats in de rij der boeken heeft
kunnen aanwijzen. Alle beoefenaren der letteren
mogen beoordeelen, van hoeveel gewicht dit is ;
wat mij aangaat, ik erken openlijk, dat ik veel
verschuldigd ben aan dezen mij zees bevrienden
man » (i).
Dit werk was intusschen slechts een gedeelte van
een veel grooter. Campbell was pas amanuensis
geworden, toes hij reeds, op aanraden en met
medewerking van Holtrop, het plan ontwierp, een
alphabetische bibliographie samen te stellen van al
de voortbrengselen der drukkunst in de Nederlanden
tot 15oo. Wel bestond reeds lang het Repertorium
Bibliographicum van Hain, maar met het oog op

(t) Catalogus lzbrorum saeculo XV* zmpressorum, quotquot in Biblzotheca Regia Hagana asservantur (Hagae-Comituni
1856), p. v, vertaling van wijlen Prof. Acquoy in zijn bovenvermeld Levensbericht, blz. 22.
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onze gewesten was dit werk toch zeer onvolledig,
daar de schrijver de Nederlandsche boekerijen niet
had bezocht en daarenboven vOOr het voltooien
van zijn arbeid was gestorven. Holtrop en Campbell beiden beschouwden het echter als een ambtsplicht, vooraf den catalogus van de incunabelen der
Koninklijke Bibliotheek te bewerken, en eerst nadat
deze verschenen was, vond Campbell vrijheid om
met kracht aan het volvoeren van het grootere
plan gaan (1).
Hij toog dus aan het werk. In de collecties der Hollandsche Koninklijke Bibliotheek en
van het Museum Meermanno-Westreenianum had
hij alvast een rijke, eenige kern. Uit duizende catalogussen van openbare en bijzondere verzamelingen werden nu aanteekeningen gemaakt, door bezoeken aan binnen- en buitenlandsche boekerijen
Nederlandsche incunabelen opgespoord (2) en door

(I) Dat ik deze ten deele onbekende bijzonderheden kan mededeelen, ben ik verschuldigd aan de welwillendheid van ons binnenlandsch Eerelid den Heer F. VANDER HAEGHEN, die de talrijke
brieven, door Campbell aan hem geschreven, te mijner beschikking
heeft gesteld, waarvoor ik hem hier bij herhaling mijn warmers dank
betuig. Het bovenstaande vond ik in een brief van Do Dec. 1856.
(2) Zoo heeft Campbell in 186o een paar weken doorgebracht onder het gastvrije dak van ons binnenlandsch Eerelid
den heer F. VANDER HAEGHEN, om de incunabelen in diens
eigen verzameling, in die der Gentsche boekenliefhebbers Serrure,
De Meyer en Vergauwen, en op de Universiteitsbibliotheek te Gent
te beschrijven. De heer VANDER HAEGHEN had vooraf een Complete lijst dier incunabelen opgemaakt en gezonden aan Campbell,
die ze met zijn reeds verzamelde bouwstoffen vergeleek. Het
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ontelbare brieven inlichtingen ingewonnen. Men
moet zelf een dergelijk werk onder handen gehad
hebben, om ten voile te kunnen beseffen welke
werkkracht en welke energie er noodig is om het
tot een goed einde te brengen. Men kan er zich
wellicht ook eenig denkbeeld van vormen, als men
bedenkt dat niemand nog, in geen enkel land, het
voorbeeld van Campbell gevolgd heeft.
De Annales verschenen in 1874, en maakten
Campbell's naam de geheele wereld door bekend en.
beroemd. Binnen- en buitenlandsche geleerden prezen
het werk om strijd, en werden er nu van zelf toegebracht, den bewerker mede te deelen wat hun in
handen kwam en hem onbekend was gebleven.
Zoo was hij in staat in 1878, 1884 en 1889 supplementen te geven, waardoor hij sevens in de gelegenheid was verbeteringen aan te brengen. Ook voor
een vierde supplement had hij reeds gegevens verzameld, toen de dood hem trof.
Het zou een onbegonnen werk zijn, de beteekenis der Annales in bijzonderheden te willen
uiteenzetten Wij, die er aan gcwend zijn elk
oogenblik naar dat boek te grijpen en er in te
vinden wat we zoeken, kunnen ons moeilijk een
denkbeeld vormen van de verlegenheid, waaruit al

bleek, dat er te Gent ongeveer 250 incunabelen bestonden, die
Campbell nog niet kende, en die is hij dan bier te plaatse
komen bestudeeren en beschrijven.

--- 184 ---degenen die bij hun onderzoekingen wiegedrukken
noodig hadden en hebben, door dat werk zijn
gered, gezwegen dan nog van zijn groote waarde
in allerlei andere opzichten. Niemand heeft er een
treffender karakteristiek van gegeven dan Prof.
Acquoy, toen hij zeide
« Men achte voor een land het bezit van
zulk een werk niet gering, en wane niet dat het
alleen voor bibliothecarissen en bibliophielen, of
wel voornamelijk voor antiquarische boekhandelaren nuttig kan wezen. Te recht heeft Dr. Knuttel
gezegd : « Het geldt hier een stuk beschavingsgeschiedenis . De lijst van Nederlandsche steden,
waar in die dagen gedrukt werd ; de namen dier mannen, die er drukten ; het grooter of kleiner aantal boeken, die hunne pers verlieten, het geeft alles een
beeld van een zeer belangrijken tak van nijverheid
in Holland en Utrecht, Overijsel en Gelderland,
Brabant en Vlaanderen en andere gewesten. Maar
vooral, de titels der boeken verhalen ons nu nog,
wat onze vaderen van voor vier eeuwen lazen, en
de vele uitgaven van een zelfde boek vermelden
ons, dat zulk een boek veel werd gebruikt of
bijzonder was geliefd. Een werk als de « Annales
is niet ongelijk aan den beschrijvenden catalogus
van een museum van voorwereldliiike dieren. De
een ziet het en roept uit ! « Hoe dor ! » De ander
leest het, en een gansche levende wereld rijst voor
zijne oogen op. Het hangt slechts of van den aard
van den mensch zelven. De een ziet in alles doods-
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beenderen ; voor den ander neemt alles geest en
leven aan. Zie ik in Campbell's « Annales * die
lange lijst van « Donaten r, van de c Gemmula
vocabulorum » en den « Aesopus moralisatus *,
dan aanschouw ik de knapen in de school met
de spraakleer, het woordenboek en het vertaalboek van dien tijd. Valt mijn oog op de vele
editi6n van Cicero's « Cato major » en « Laelius »,
van Virgilius' « Bucolica » en van gezegden uit Terentius (deze laatsten alleen in het Dietsch), dan begrijp
ik, dat die boeken voor de geletterden van die dagen
eene geliefde lectuur moeten zijn geweest. Vind ik
sommige werken van Augustinus en Hieronymus, van
Seneca en BoEthius,van Petrus de Aliaco en Johannes
Gerson ruim vertegenwoordigd, dan is het mij eene
aanwijzing, dat zij veel werden gelezen. De talrijke
drukken van den c Tractatus de expositione missae * door Guilielmus de Gouda, van de « Stella
clericorum » en de « Summe le roy of des conincs
summe » verplaatsen mij in de binnenkamers der
priesters, en de talrijke « Sermones » zie ik in de
handen van hen, die zelven als predikers moesten
optreden voor het yolk. Maar bovenal die overvloed
van stichtelijke lectuur heeft mij veel to verhalen ;
die Getijdenboeken. die Levens van Jezus, die
Epistelen en Evangeli6n met de sermoenen voor
het gansche jaar, die Zielentroost en die Spiegels
van allerlei soort, zij doers het voorgeslacht in al
zijne vroomheid voor mij herleven, die mannen
en vrouwen in stille overdenking met « suverlike
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boexkens » in de gevouwen hand. Neen, de
« Annales » zijn niet dood, maar zij lever), als de
mensch maar leeft, die ze leest. »
Aldus Prof. Acquoy (1), die, zelf groot boekeneter, boekenkenner en boekenliefhebber, beter dan
iemand bevoegd was om zulk een gewrocht te
beoordeelen en naar waarde te schatten.
Wie thans een dergelijk werk wilde samenstellen,
zou Campbell in sommige opzichten kunnen overtreffen : nog meer accuratesse is denkbaar en ook
reeds lang gebruikelijk in 't beschrijven van een
boek dan er bij .hem te vinden is ; men zou het nu
ongetwijfeld nuttig achten, alle bekende exemplaren te vermelden , waarschijnlijk zou men er thans
voor terugdeinzen een beschrijving te geven van een
gefingeerd compleet boek, terwijl er slechts enkele
bladen van over zijn ; niemand zou het nu durven,
althans niet mogen wagen een dergelijken arbeid te.
voltooien zonder scherpe aandacht te schenken aan
de watermerken van het papier, waaruit voor de
dateering der incunabelen zooveel nut te trekken
is ; maar hem overtreffen in dat dateeren of in
het toekennen van een druksel aan die of die pers,
zou zeker niemand. Toevalligerwijs ben ik kort
geleden in de gelegenheid geweest de proef op de
som te maken.
Toen ik de uitgave der fragmenten van de

(I) Zie zijn bovenvermeld Levensbericht, blz. 25 vlg.
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door Jan Brito gedrukte Disticha Catonis met een
Nederlandsche vertaling er bij, bewerkte, kon ik
er natuurlijk niet buiten, onderzoek te doen naar
het tijdstip waarop het boekje verschenen was.
Campbell beschouwde de voortbrengselen van Brito's
pers als gedrukt omstreeks de jaren 1477-1481;
op welke gronden zijn gevoelen steunde, heeft hij,
zooals gewoonlijk, niet gezegd. Daarentegen heeft
de heer Gilliodts - van Severen in zijn welbekend
werk : L'ceuvre de jean Brito, prototypographe
brugeois, trachten te bewijzen dat diens boeken
een goede t wiling jaar vroeger gedrukt zijn. De
meeste zekerheid in dezen is alleen te verkrijgen
door een nauwgezet onderzoek van de watermerken
die in het door Jan Brito gebruikte papier voorkomen, en nu bracht dit onderzoek. zonder eenige
vooringenomenheid ondernomen, mij tot diezelfde
jaren, die door Campbell genoemd waren (1). Wel
een bewijs voor de betrouwbaarheid van zijn oordeel
en van zijn wetenschap.
Die dagelijksche, gestadige omgang met zoovele en zoo verschillende incunabelen heeft intusschen nog andere vruchten afgeworpen dan de
Annales. 1k bedoel Campbell's zelfstandig oordeel
over het probleem van de uitvinding der boek-

(i) Zie het Tidschrzft voor Nederlandsche Taal- en
Letterkunde, 19, 275 vigg.
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drukkunst. Nadat Dr. Van der Linde zijn bekende

Haarlemsche Costerlegende had geschreven, daartoe opgewekt door Holtrop en Campbell, deed
hij nog een stap verder, en gaf in 1878 zijn werk
uit : Gutenberg, Geschichte and Erdichtung aus
den Quellen nachgewiesen, dat het bewijs moest
leveren, dat aan Gutenberg werkelijk de eer der
uitvinding toekomt. Zoozeer Campbell ingenomen
was met het eerst genoemde werk (i), zoo weinig
was hij het met het tweede : naar zijn oordeel
beweerde de bestrijder der Costerlegende thans
veel meer bewezen te hebben, dan men bewijTen
kon. En dat was ook het oordeel van andere
bevoegde mannen, die tot dan toe met Van der
Linde waren medegegaan. Zoo schreef nu de bibliothecaris der hoogeschool te Cambridge, Dr. Hessels,
die vroeger de Costerlegende in het Engelsch vertaald had, op zijn beurt een dergelijk werkje :
Gutenberg, was he the inventor of printing? (1882)
Toen Van der Linde's derde werk, de Geschichte
der Erfindung der Buchdruckunst verscheen, greep
Hessels weer naar de pen, en trachtte in een

(t) Dit bliikt niet alleen uit zijne uitlatingen in de voorrede zijner Annales, waarover beneden nader, maar ook uit
de volgende il tisnede uit een zijner brieven aan den heer
F. VANDER HAEGHEN, gedateerd 5 Juni 1870: . A mon
Avis les conclusions de Mr. Van der Linde sont fort concluantes et it ne nous reste qu'a descendre de son plêclestal Laurens
Jansz Coster.

- 1.89 -

reeks artikelen in de Academy, weldra afzonderlijk uitgegeven als : Haarlem the birthplace of
printing, not MainT, het bewijs te leveren, dat
Haarlem wezenlijk de bakermat der boekdrukkunst
is geweest. Naar gelang deze artikelen verschenen,
gaf Campbell er in den Nederlandschen Spectator
verslag van, maar aan het einde moest de bekentenis
hem van het hart, dat thans de overtuiging van Hessels, evenmin als vroeger die van Vander Linde, in
hem was overgegaan ; dat hij < voor de raadsels van
de boekdrukkunst-geschiedenis (bleef) staan » ; dat
die geschiedenis voor hem nog steeds een sphinx
was, c tot zijn groot leedwezen ; hij beloofde ten
slotte in een allerlaatste artikel zijn eigen meening
te zeggen.
Campbell heeft dat dan gedaan op eene wijze,
waardoor hij ziclizelve grootelijks vereerde : niet
alleen als een fatsoenlijk man, hartstochteloos, zonder
personaliteiten, al scholden Van der Linde en Hessels, teleurgesteld als zij waren omdat zij hem op
hunne hand niet konden krijgen, hem elk om het
meest, de eene voor een « vagebond a, de ander voor
een « knoeier », — maar daarenboven als een
echt wetenschappelijk man, vrij van alle vooroordeel, wien het boven alles om de waarheid te
doen is.
Om dit in het licht te stellen, moeten we even
een stap achteruit doen.
In de voorrede zijner Annales had Campbell
voor het eerst zijn meening gezegd over die groep
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van vijf en veertig boekjes en boeken welke men
tot 187o vrij algemeen beschouwde als te Haarlem
door Laurens Coster gedrukt, en die sedert door
Hessels Costeriana zijn genoemd. Niet te Haarlem,
maar te Utrecht zou de oudste drukkerij in de Nederlanden gevestigd zijn geweest. Maar die meening
steunde toch op zeer zwakke gronden. Jan Veldener,
die uit Leuven naar Utrecht gekomen was en daar
van 1478 tot 1481 drukte, gebruikte daar voor zijne
uitgave van de Epistelen ende Evangelien, in 1481
verschenen, een reeks houtsneden die ook gebruikt
waren geweest voor het Speculum humanae Salvationis, en zulks zoowel voor de twee Nederlandsche als voor de twee Latijnsche uitgaven ;
maar die houtsneden waren thans, in 148!, in
tweeen gezaagd. Daaruit besloot Campbell, dat
Veldener de houtsneden in hun geheel te Utrecht
zou hebben gekocht, en giste, op grond dAirvan,
dat het Speculum, en daarmede alle overige Costeriana, niet te Haarlem, maar te Utrecht zouden
zijn gedrukt.
Op hechte grondslagen bouwde Campbell dus
niet, zooals men ziet. Toch heeft hij jarenlang aan
die meening vastgehouden, daar er tot twee maal toe
vondsten werden gedaan, die haar zeer versterkten.
Vooreerst ontdekte de Utrechtsche blbliothecaris P. A. Tiele in 188o in een foliant, in zijn
oorspronkelijken band gebonden, met al de kenteekenen dat die band nimmer uit elkander is
geweest, afkomstig uit het Regulierenklooster dier

/9/
stad en berustende in de Universiteitsbibliotheek,
een blad dat gedrukt is met de zoo kennelijke
groote lettersoort van de Singularia juris van
Ludovicus de Roma, welk boek een der zoogenaarnde Costeriana is. Tiele liet natuurlijk niet
na er zijn vriend op te wijzen dat zijn meening
door deze ontdekking bevestigd werd, en Campbell
kon niet van lichtvaardig oordeel beschuldigd worden, toen hij dat beaamde en er door in zijn gevoelen
versterkt werd, ook al deed zich het vreemde ver,schijnsel voor, dat het gevonden blad in de Singularia juris niet te vinden is (1). Hoe toch
anders te verklaren, dat atval eener drukkerij,
elders dan te Utrecht gevestigd, zich bevindt in een
te Utrecht gebonden boek ?
Nog belangrijker was echter een andere vondst,
die de bekende Utrechtsche archivaris S. Muller
in r886 deed.
Deze ontdekte een paar bladen van een der
beste bekende Costeriana, t. w van de Ars Minor
van Donatus in het Fransch, als schutbladen in een
boek, dat stukken aangaande het Sint-Cecilienklooster te Utrecht bevatte De ontdekker haastte zich,
zijn verrassenden vond ter beschikking van Campbell te stellen, die de kostbare fragmenten eerst in

(r) Zie CAMPBELL'S opstel De oudst bekende Nederlandsche
Boekdrukkerij, in de Bzbliographische Adversaria, dl. 4, blz.
197 vlgg.
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den Spectator (I), later in zijn derde supplement (2)besprak; sterker dan ooit was nu zijn overtuiging,.
dat te Utrecht de eerste boekdrukkerij had gestaan.
Zoo stonden de zaken, toen Hessels zijn bovengenoemde artikelen in het Licht gaf. Al kon Campbell,
zooals we gezien hebben, niet in alles met hems
medegaan, het was er verre van af, dat hij diens
tegenwerpingen tegen zijn eigen stelling in den
wind zou slaan. Integendeel ; Campbell gaf zijne
geliefkoosde meening geheel prijs, en de vraag naar
den oorsprong der boekdrukkunst beantwoordde hij
thans aldus :
« Wij zouden niet ongeneigd wezen om - hier
aan iets zeer bizonders, namelijk aan eene gelijktijdige of eene na-uitvinding (co- of postinventio) te
denken. Men verbeelde zich dat, in tegenstelling
met wat de Keulsche Kroniek getuigt, iemand
in Nederland zich veel bezig hield met boeken
en het vermenigvuldigen er van door afschrijven
of door de houtsneékunst (er bestaan meerdere xylografische Donaten); die man heeft de te Ments
gedrukte werken gezien en bewonderd, hij heeft ook,
zoo langzamerhand, van de Mentsers die in 1462
hunne stad hebben moeten verlaten, vernomen hoe,
ongeveer, het inrichten van een boekdrukkerij daar

(1) Mt de eerste Nederlandsche Boekdrukker , in den
Nederlandschen Spectator 1886, 64 vlg.

(2) Onder nr 615a.
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in zijn werk was gegaan en, geholpen door zulk een
deskundige, heeft hij den arbeid aanvaard om, voor
Nederland en met Nederlandsche letters, de noodige
werktuigen bijeen te brengen en boeken te drukken.
Dat hij daarna bij zijne tijdgenooten, die noch niet
zooveel van de Duitsche typografie vernomen hadden, voor een uitvinder gehouden werd, is minder te
verwonderen omdat hij, op zijne beurt, weder een
zekere geheimzinnigheid bij zijn arbeid zal in acht
genomen hebben ) (1).
Campbell \\ tis aldus gekomen tot een vermoeden, dat reeds zeventien jaren vroeger opgekomen
was bij niemand minder dan Fruin, die het
destijds in een brief aan Dr. Van de Linde aan
de hand had gedaan (2).
Campbell wist natuurlijk heel goed dat hetgeen hij zeide niets anders was dan een bloote
onderstelling, waarvoor rnenigeen glimlachend de
schouders zou ophalen. Om te toonen dat zulk
eene toedracht van zaken volstrekt niet onmogelijk was, deelde hij een dergelijk geval mede,
dat zich kort na het jaar 184.0 voorgedaan had.
e In de allereerste jaren na 184.0 », aldus vertelt Campbell, « kwam ... Holtrop ... op het denkbeeld een supplement uit te geven op het schoone

(I) Bet raadsel van de urtvindzng der boekdrukkunst, in
den Nederlandschen Spectator, 1887, biz. 294 vlgg.
(2) Zie nl. FRUIN 'S Verspreide Geschriften, I, 190, foot,
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werk, toen nog verschijnend, bekend onder den
titel van « Tresor de numismatique et de glyptique, ou recueil general de medailles, pierres gravees et basreliefs, tarn anciens que modernes ... graves d'apres le procede de M. Ach.
Collas ... (Paris, Rittner et Goupil, 1834-1850,
22 deelen, in fb). Voor dat supplement zou
het materiaal in de allereerste plaats ontleend
worden aan het Koninklijk Kabinet van gesneden
stee p en en penningen te 's Gravenhage; de staatsraad jhr. Mr. J. C. de Jonge was voor het plan
gewonnen en zou de tekst er van schrijven en,
wat wel het moeilijkst was, men had eene vennootschap gevonden die de noodige gelden zou
schieten en de kansen, gelukkige of nadeelige, der
onderneming zou dragen. ... Het kwam er nu op
aan om een knap kunstenaar te vinden die voor
het inwerking brengen van het toestel-Collas zou
zorgdragen, evenals voor het maken der afdrukken
en dezen vond men in den heer J. D. Steuerwald,
een onzer beste lithografen. ... Hij nam de hem
toegedachte taak op zich en men zeide hem ongeveer : Begeef u naar Parijs, koop eene machineCollas en dan gaan we aan het werk.
« Zoo ooit een plan vernuftig uitgedacht was
(het debiet van het werk was als het ware verzekerd,
reeds door de talrijke inteekenaars op het hoofdwerk)
dan was het dit. En toch is er niets van gekomen.

De beer Steuerwald, die de platen iag en bewonderde welke met het procede-Collas vervaardigd
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waren, die zoo van deze en gene vernomen had
hoe dat toestel werkte, kreeg er zin in om, onafhankelijk van den Franschen uitvinder, eene machine
saam te stellen welke dezelfde verdiensten zou
bezitten. Daardoor werd hij post-inventor en met
zoo goed gevolg, dat met zijn werktuig ... verschillende platen, o. a. de titelplaat van den
Delfrschen studentenalmanak, gegraveerd werden.
Hij had echter voor dat na-uitvinden geruimen
tijd noodig gehad en in die tusschenruimte was
reeds de genoemde Maatschappij ontbonden, de
verschillende medewerkers waren ontstemd en van
het geheele werk kvvam niets.
« Hoe dit zij, de post-inventie was gelukt en
op ongeveer gelijke wijze kan de groep van oudNederlandsch drukwerk, kunnen de voortbrengselen
der vaderlandsche prototypografie, in het leven
getreden zijn ».
En waar zou nu deze post-inventie hebben
plaats gehad ? Na alles wat voorafgaat zou men
verwachten, dat Campbell's antwoord geluid heeft :
te Utrecht. Toch niet. Na de onderzoekingen van
Hessels kon hij niet met dezen zeggen : te Haarlem ;
al verklaarde hij het niet met zOOveel woorden,
hij erkende toch impliciter, tegen Hessels niet te
kunnen volhouden : te Utrecht. Met zekere zelfbewuste fierheid klinkt het : « In den laatsten tijd
hebben zich stemmen, en van lieden die hun leven
in het bestudeeren van deze vraagstukken doorbrachten, doen hooren ten voordeele van Utrecht,
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waar door de geleerde scholen, door het hof van
den Aartsbisschop, meer dan elders, behoefte aan
de boekdrukkunst moet bestaan hebben, Utrecht,
waar het eerst met een jaartal een brok van de
houtsneden van den Spieghel onser behoudenisse
gebruikt werd, Utrecht, waar door N. ketelaer en
G. de Leempt het werk gedrukt werd (Petri Comestoris Biblia Scolastica), dat de oudste dagteekening
draagt (1473) die in eenig Nederlandsche boek gevonden words. Wijst de heer Hessels op brokken van
gedrukte Donaten, die uit de kerkboeken te Haarlem
voor den dag zijn gekomen, te Utrecht werd noch
onlangs ... een gedeelte aangetroffen van een in het
Fransch vervatten Donaat, gedrukt met dezelfde
letters waarmede de Spieghel onser behoudenisse
is uitgevoerd, en die juist door die Fransche taal het
vermoeden op zich geladen heeft te Utrecht gedrukt te wezen waar de Franschman David van
Bourgondie als Bisschop zetelde en waar hij voorzeker door tal van Fransche hovelingen omringd
is geweest die, voor zich zelf of voor hun vaderland, het belang er van inzagen, dat men de Latijnsche taal, waarvan die Donaten de spraakkunst
bevatten, in het Fransch zou kunnen leeren, gemakkelijker dan in het Latijn. a
Een blijk bare voorliefde voor Utrecht straalt
in die woorden door, maar verder gaat Campbell
niet. Zijn laatste hoop is gevestigd op de archiefstukken : a de krachtige hand die in onze dagen

aan het bewerken en uitgeven der Nederlandsche
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archieven is, en bij voortduring meer wordt geslagen,
:Hoge weldra er het hare toe bij brengen om
bier licht te verschaffen. Dan zal het ook waarschijnlijk uitgemaakt worden waar de zetel dezer
na-uitvinding gestaan heeft. Voor Haarlem heeft
de Haarlemmer Hessels nu op nieuw eene lans
gebroken, terwijl de Haarlemmer A. van der
Linde in de laatste twintig jaren tegen die eer,
zijn vaderstad toegedacht, zich met hand en tand
heeft verzet. Misschien dat hij zoodanige nadere
inlichtingen eenige andere plaats in Nederland zal
blijken aanspraak op de eer te mogen maken, dat
de Nederlandsche drukkunst binnen hare muren
is ontstaan. ...
« Wellicht ook dat ten slotte de eer wordt toegekend aan eenig oord, waaraan men thans niet kan
denken. Wij zullen afwachten of de Sphinx zich
zal doen hooren.
Dat is Campbell's laatste woord geweest in deze
netelige kwestie. Het is hem nog gegeven geweest,
kennis te mogen nemen van het fraaie Gidsartikel :
« Mainz of Haarlem » van Fruin, en de vreugde te
smaken dat Nederland's eerste historicus het op meer
dan een belangrijk punt met hem eens bleek te zijn.
Wat een genot zou het voor hem geweest zijn,
had hij ook nog het verschijnen der beide werkjes
mogen beleven : L'imprimerie a Avignon en 1444
door Requin (1), en Les origines de l'imprimerie a
1.

(I)

Paris, Alphonse Picard, 1890.
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Avignon, door Duhamel (t), die zeer korten tijd
na zijn dood verschenen, en waardoor ten overvloede
is gebleken, dat Campbell's hoop, dat uit het stof
der a rchieven nog licht zou opgaan over het ontstaan
der boekdrukkunst, niet ijdel was.
Eerbewijzen in menigte, heinde en verre, zijn
Campbell ten deel gevallen. Ook de Koninklijke
Vlaamsche Academie heeft hem gehuldigd door hem
bij hare stichting onmiddellijk onder hare buitenlandsche Eereleden to benoemen. Moge deze korte
herinneringsrede, die op Been oorspronkelijkheid
aanspraak maakt, bewijzen hoezeer die onderscheiding verdiend was !
WILLEM DE VREESE.

(i) Avignon, Seguin frêres, 1890.
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De Visschersboot, lijst van vakwoorden, doorBLt.
Kinderspel, •lust en -lied in Vlaamsch- België, met zangwijzen, door A. DE COCK

en

I. TF.iRLINCE.

Kinderspelen, met zangwijzen, door R. GIIESQUIF.RE .
Geestelijke 'I,4tdekens op de Hoogh - Tilden en voornaamste (Mestdagen
door het jaar, uit ecele Adthedren bij een vergedert en geschreeven door
N , colaui Angward 1, nangrlegt binnen Doccum den 4', December claluccLVlt,
uilge.;even door J.

I51.r.', en

FL. VAN DUYSE.

.,y^
Brieven aan J.-Fr. Willems• toegelicht door J. hots.
Korte staatkundige geschiedenis van het Iereche volk, door Mr. A. FravoNVAN LUVI.EN.

