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UITGAVEN DER KON1NKLIJKE VLAAMSCHE ACADEivin
l e REEKS.
1. Jaarboek van 18A7 tot 1903, leder

2,00

Ii e REEKS.
1. Verslagen en Mededeelingen, van 1887 Vt 1902, iedtr . .

.

4,00

JJJ e PEEKS. — N1 IDDELN EDERLANDSCH UITGAVEN,
1. De Zevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der XV' eeuw, uitgegeven door K. STALLAERT 118871. mu- 116 blz
2,50
2. Woordenlijst voor de Zevenste Bliscap van Maria, opgesteld door
.
. 0,50.
K. STALLAERT (1888), 141 biz. .
3. Woordenlijst op de Alexanders Geesten van JACOB VAN N1AERLANT,
1,00
atlevering (1888), o8 Hz. . .
door L. ROERSCII,
4. Van de vij Vroeden van binnen Rome, bezorgd door K. STA13,00
LAERT (1889), xx-182 blz. . . . • .
5. Het Roermondsch dialect, getoetst aan het Oud-Saksisch en OudSIMONS (1889 ), 62 blz. . .
1,23
Nedertrankisch, door D r
6. Madelghijs' kintsheit, al de gekende fragmenten, bezorgd door
J hr. Mr. NAP. DE PAUW (1889), 208 blz. (wet facsimile's) . . • •
2,30
7. Dit is die Istory van Troyen, bezorgd door Jhr. Mr. NAP. DE PAUW
en EDWARD GAILLIARD , 4 deelen. met facsimiles (1880-1892) .
. . 25,50
8. Middelnederlandache Gedichten en Fragmenten, uitgegeven door
Jhr. Mr. N. DE PAUW 189 3-18 97 ), 3 att., elke
2,00
'o. Kalender en Gezondheidsregels, door P. ALBERDINGK Timm (1893),
.
. . . .
66 blz.
1,25
to. De Keure van Hazebroek, door haw. GAILLIARD (1894-1899), 4 deelen,
(5" en laatste deel ter pets) e k
. .
5,o)
1. Middeln. geneeskundige Recepten en Tractaten, Zegeningen en
Tooverformulen, uitgegeven door D' DE VREESE' 1894), x11-14 4 biz. 2,0C
I2. Beschrijving van Middeln. handschriften die in Engeland bewaard
worden, door K. DE 1' LOU en EDW. GAILLIARD 11895 en 189 6) , 3 bd., elk . 2,00
t3. Beowulf, Angelsa;,sich volksepos, vet taald in statrijrn en met inteiding
en aanteekeningen voorzien, door Dr. L. SIMONS (1896) 355 bl.. . 4,00
1). Hennen van Merchtenen's Cornicke van Brabant (1414), uitgegeven
3,00
door GLUDO GEZELLE 118961, 233 blz.
15. Jehan Froissart's Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten
Franssoyse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de
XV° eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. NAP. DE PAUW
......
11,00
11898), 2 deelen 1252 bladz. (derde deel ters pers)
16. Ypre jeghen Poperinghe, Gedingstukken der X1V • eeuw nopens het
. 4,00
taken, uitgeg. door Jhr. Mr. NAP. DE PAUNV (1899), xt.v1-320 blz.
17. Bouc van der Audiencie (Raad van Vlaanderen), door Jhr. Mr. NAP
•.
5,o6
DE PAUW, Eerste 841k (1901), XXI-OI 2 blz. (2" stoic ter pers).
18. Die bedudinghe naden sinne van Sunte Augustijns Regule, uit3,c
gegeven door K. DE FLOU (19o1), xxii1-277 blz.

IVe REEKS. — UITGAVEN DER COMMISSIE VOOR GESCH1EDKK IS
B10- EN BIBLIOGRAPIII E.
Alphabetische lijst van namen der in Seigle geboren Nederl. schrijvers, dienende tot het samenstellen van de Biographic der Zuidned
schrijvers, door FR. DE POTTER, 324 Hz. Inlet in den hander.
2. Vlaamsche Bibliographie (1830-1890), door Fe. DE POTTER (1893.1902',
t arle ‘ etingen ldecl 1890-1900 t,r pers), leder . . .
..
5,00
. . .
3. Catalogue van de Bibliotheek der K. V1. Academie voor Taal- en
5,00
Letterkunde (1898 ) , door ER. DE POTTER (nieuwe uitgave ttr pers) .
4 . Leven en Werken der Zuidnederlandsche schrijvers I° en 2° alley.)
1,2`
(vcrdcre atleveringen trr pers), elk
5. Korte staatkundige geschiedenis van het lersche y olk, door Mr. A
. . . . 5,01
..
......
PRAYON•VAN ZUYLEN (1902), 504 biz. .
6. Bibliographic van den Vlaamschen Taalstrijd, door Ts. COOPMAN
. 3,5o
en J. BROECKAF.RT (1 78 7-184 4 ), eerste deel, 338 b,z. (2 ' deel ter pers) .
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JANUARI
i'auttle= of 5tueutuntaanb.
—
L. K. Zaterdag g: —
-1) V. M. Zondag
It N. M. Zondag 17. — -2 E. K. Maandag 23.
Besnajdenis des Hceren, ss. Euphrosia,
ss Adelard, Concordws, Aspaas, Macarius
Zaterd,
ss Genoveva, Ctrijn, Florens, Salvatot, Jan
3 Zond.
4 Maand.
ss Gregoor. Phat ahilde, Benedicta, Rigobert
5 Dinsd.
ss Telespnoor, Simeon, Edward, Amata, Januar,
6 Woensd, HH. 3 K.ciingen, ss Balthazar, Kasper. MetchnD
Wittekind, Ren-nond, Poly-ant
7 Donderd ss
ss Gudula, Luciaan, Eiard, Palladius, Aldrik
8 Vrijd.
ss Nh,rcellinus, Benedict,Willem(van Dongelbergl
(_4 Zaterd.
Plechtvheid van HH. 3 Konzizgen, s Agatho
to Zond.
ss Hyginus, Honorata, H ,rtensius, Theodos
it Maand.
12 Dinsd.
ss Ar cadius, Valentiniana, Cesaria, Probus
1 3 Woensd. ss Veronlca, Godfried, Leontius, Remeeuws
14 Donderd. ss Htlarius van Poitiers, Felix (van Nola)
ss Paulus, Maurus, Emebrrt, Isidoor, Ida
15 Vrijd.
Mat cel, Priscilla, Bonus, Habarus
16 Zaterd.
Plechtighezd van den H. Naam 7eTus, s Antoo:
17 Zond.
18 Maand. ss Pleters Stoel to Rome, Prisca, Wolfred
ss Canutus ,, Knuut), Marta van Betanie, Dagobert
19 Dinsd.
20 \Voensd. ss Fabtaan, Sebastiaan, Celidonia
21 Donderd. ss Agnes, Memtaad, Fructuosus, Epiphanes
ss Vincent, Anastaas, Walter, Meinrnad
22 Vrijd.
Trouwdag van Maria, ss Emetentiana, Hildefons
23 Zaterd.
H. Famtlie, ss Timotheus, Babylas, Philo
24 Zond.
Bekeertng van den h. Paulus. s Apollonius
25 Maand.
ss Polycarp, Bathilda, Paula, Alfons, Xenophon.
26 Dinsd.
27 Woensd. ss Joannes-Chrysostomus, Jan Guldemond, Vital
28 Dondetd. ss Cytil, Juliaan, Karel(de Groote), Reinout
ss Frans van Sales. Valeilus, Constant
29 Vrijd.
ss Aldegondis, Martina, Bathilde, Felix kpaus:
3o Zaterd.
Septuagesima, ss Parus-Nolascus, Marcella
31 Zond.
i Vii;d.

2

FEBRUARI
Sprofifiel= of lliegenmaanb.
V. M. Maandag 1. — ({ L. K. Maandag 8. —
• N. M. Dinsdag 16. — )) E. K. Woensdag 24.
1 Maand. ss Ignaas, Sigebert, Eubert, Ephrem
0 L. V. Lichtmis, ss Heracliet, Adelbald
Dinsd.
3 Woensd. ss Blasius, Berlinde, Celsa, Azarias
4 Donderd. ss Andreas-Corsinus,Joanna,Rembert(v.Torhout)
ss Agatha, Adela, Bei tolf, Bertrada
5 Vrijd.
6 Zaterd. ss Amand, Dorothea, Vedast
Sexagesima, ss Romuald, Gonzalf, Theodoor
7 Zond.
8 Maand. ss Joannes van Matha, Werner
g Dinsd.
ss Appolonia, Ansbert, Nicephoor, Hippias
to Woensd. ss Scholastica, Willem, Paschaas
it Donderd. ss Severijn, Desideer, Adolf, Ceciliaan
ss Eulalia, Melitius, Claudiaan
12 Vrijd.
ss Juliaan, Gregoor, Gijsbrecht
i3 Zaterd.
Quinquagesima, ss Valentijn, Puliaan, Claudiaan
14 Zond.
15 Maand. ss Faustijn, Jovita, Melis
ss Juliana, Maxima, Secundus, Isaias
i6 Dinsd.
17 Woensd. Aschdag, ss Evermodus, Donaas, Silvijn, Mariana
i8 Donderd. ss Simeon, Constantia, Zephyrina, Claudius
ss Bonifaas, Gabinius, Beatus
19 Vrijd.
ss Eleutherius, Eucherius, Irenazus
20 Zaterd.
Quadragesima, ss Pepijn van Landen, Vitalius
2/ Zond.
22 Maand. s Pieters Stoel to Antiochie, Margareta van Cortona
ss Petrus-Damianus, Leonora, Martha
23 Dinsd.
24 Woensd. Quatert. ss Mathias (apostel), Marcellina, Modest
25 Donderd. ss Walburgis, Gothard, Adelm, Adeltrudis
Quatert. ss. Porphyrius, Alexander, Leonius
26 Vrijd.
Quatert. ss Leander, Gelaas, Honorina
27 Zaterd.
Reminiscere, ss Romanus, Basilia, Ermina
28 Zond.
29 Maand. s Oswaldus (bisschop)
2

MAART
Tents= of Dorremaanb.
t V. M. Woensdag 2. - C L. K. Woensdag 9. —
E. K. Donderdag 24. —
: N. M. Donderdag 17. —
(1.-D- V. M. Donderdag 3t.

3

1 Dinsd.

ss Albijn, Rower, Sigismond, David

2 Woensd. ss Karel (de Goede), Absolon, Marnan, Sirnplicius

3 Donderd. ss Frederik, Cunegondis, Camilla, Emerit
4. Vrijd.

ss Casimir, Lucius, Archelaus, }Eneas

5 Zaterd.

ss Adriaan, Theophiel, Oliva, Theophania

6 Zond. '

Oculi, ss. Goleta, Fridolijn, Vibiaan, Balrod

7 Maand. ss Thomas (van Aquinen), Victorma
8 Dinsd.

ss Joannes de Deo, Philemon, Herenia

9 Woensd. ss Francisca, Reinhard, Gregoor
to Donderd. de H
11 Vrijd.

40 Martelaren te Sebaste, Himelein

ss Angela van Foligno, Heraclius, Constantijn

12 Zaterd. ss Gregoor (de Groote), Roma, Nestor

13 Zond.

Lcetare, ss Euphrasia, Dionysia, Patricia

14 Maand.

ss Mathildis, Alfried, Frontina, Arnout

15 Dinsd.

ss Longinius, Nicander, Walt., Abraham (her.)

16 Woensd. ss Heribel t, Eusebia, Castor, Cyriacus
17 Donderd. ss Gertrudis, Patricius, Jozef van Arimathea
18 Vrijd.

ss Gabriel (aartsengel), Ingenua, Alexander

19 Zaterd.

ss Jozef, Jozefina, Amant, Sibilla

20 Zond.

PassieTondag, ss Wulfran, Ambi oos, Joachim

21 Maand.

ss Benedictus (t e abt), Amator, Angelica

22 Dinsd.

ss Cathai ma (van Zweden), Etlko, Pauwel

23 Woensd. ss Victor 'anus, Fidelis, Benedict
24 Donderd. ss Simeon, Adhemar, Areteman, Irenieus
25 Vrijd.

O. L. V. Boodschap, ss. Humbert, Einhard

26 Zaterd.

ss Ludger, Emmanuel, Felix

27 Zond.

PalniTondag, ss Rupeitus, Lazarus, Augusta

28 Maand.

ss Sixtus, Malchus, Priscus, Gilbert

29 Dinsd.

ss Gelukz. Eustaas, Berthold, Jonas, Ludolt

3o Woensd. ss Quirijn, Regulus, Liberata
31 Donderd. Witte Donderdag, ss Cornelia, Benjamin

APRIL
iDoster= of Orasinaanb.
L. K. Donderdag 7. — • N. M. Vrijdag t5.
a E. K. Zaterdag 23. — 0 V. M. Vrijdag 29.
Goede Vrijdag, ss Hugo, Alexandra
Vrijd.
2 Zaterd. ss Frans a Paulo, Genoveva
3 Zond.
Paschen, ss Rijkhard, Alexandrina, Tyr°
ss Isidoor, Quintiliaan, Hilzebert
4 Maand.
ss Juliana, Vincent (Ferr.), Silvia, Eva
5 Dinsd,
6 Woensd. ss Celestijn, Sixtus I, Faustina,
7 Donderd. ss Herman-Jozef, Clotarius, Albrecht
ss Walericus, Pet petuus
8 Vrijd.
9 Zaterd.
ss Waldetrudis, Hugo, Dotto (abt)
to Zond.
Quasimodo, ss Mechtildis, Macarius (bisschopi
11 Maand. ss Leo (de Groote), Eliza, Godebesta
ss Julius, Boudewijn, Erkenbod, Sabas
12 Dinsd.
13 Woensd. ss Ida, Hermengildis, Justijn (de Wijsgeer)
14 Donderd. ss Luci wina, Tiburtijn, Valeriaan, Maximus
Vrijd.
ss Anastasia, Petrus-Gonzales, Basilissa
ss Benedictus-Jozef Labre, Jodchtm, Callist
16 Zaterd.
Misericordia, ss Anicetus, Rudolf, Isidora,Steven
17 Zond.
18 Maand. ss Appolonius, Idesbald, Perfectus, Galdijn
19 Dinsd.
ss Emma, Bernaard, Leo (IX), Usmar, Werner
20 Woensd. ss Victor, Sulpittus, Hildegonde, Floribert. Coca
21 Donderd. ss Anselm, Benanus-Simeon, Silvius, IdesbaL
22 Vrijd.
ss Soter, Cajus, Leonidas, Theodoor (Sicea)
ss Gregorius, Geeraard (van 'Foul.), Leont.
23 Zaterd.
24 Zond.
Jubilate, Bescherming van den H. Jozef
25 Maand. ss Marcus, Erminus, Aniaan, Heribald, Morels
0. L. V. van Goeden Raad, ss Cletus, Marcellinus
26 Dinsd.
27 Woensd. ss Petrus Canisius (Gel.), Angela, Anastaas
28 Donderd. ss Vital, Mat cus (evang.), Prudens, Proba
ss Robert, Petrus (mart.), Libert, Gondebert
29 Vrijd.
30 Zaterd. ss Catharina (van Senen), Emiltaan, Rozemond

to

MEI
No g = of Ifflonnemaanb.

L, K. Zaterdag 7. — • N. M. Zondag 13. —
. M. Zondag 29.
:1 E. K. Zondag 22. Jacob. Florina, Blandijn
Cantate, ss
Zond
ss Athanaas (de Groote ,,, Patientia, WalbrecEt
Maard.
H. Kruisvinding. ss Juveneal, Antonia, Waitcr
3 Dinsd,
4 Woensu. ss Monica, Floriaan, Silvaan, Pacificus
Donderd, ss Pius V, Angelus, Irena, Hilaar, Maniont
ss Joannes in de olie, Victoriana, Judith, Ead'ot76 Vri j d.
ss Stanislaus, Justiniaan, I3enedikt II
Zd.
ate i
Vocem, ss Michaels verschi j ning. Ita
8 Zond.
Kruisdag-.ssGregoor,Mac.aar
Maand.
Ar toon , van Flor. Job,Gordiaa'dem, ss
Dinsd.
ii Woensd. 'dem, ss Frans van Hteronymo, Eleonora
12 Donderd. 0. H. Hemelvaart. ss Pancratius, Nei eus, Nenaafss Servaas, Dominica, Notalis, Agrippa
13 Vrijd.
ss Bonifaas, Pacomius, Paschalis, Erembert
14 Zaterd.
Exaudz, ss Dimphna. Gerebetn, Sidroon
15 Zond.
ss Joannes-Nepomucenus, Ubald, Hippolita
i6 Maand.
ss Paschalis, Givelbrecht, Fabius
17 Dinsd.
18 Woensd. ss Venantius, Felix van Cant., Hippolyt,
19 Donderd. ss Petrus-CeIestinus, Ivo, Prudenttana
ss Bei nal di j n (van Senen), Goowald
20 Vrijd.
ss Pelyeuctus. Valens, Idesberpa, Constant
21 Zaterd.
Sinksen, ss Julia, Melts, Gabriella, Adam, Rita
22 Zond.
ss Gerlacus, Desi,it r.tis. Emilia, Wilbert
23 Maand.
0. L V. liulp der Christenen, s Joanna
24 Dinsd.
25 Woensd. Quatert. ss Gc et.;( or \ II, Lrba in
26 Donderd. as Philippus-Netius, Theo door, Eleuther ,,pans)
Quatert. as Marla-Magdalena E van Pazzi)
27 Vrijd.
Quatert ss Gt rmaz- I t an Pariis), Emiel, Caran
Zaterd.
28
H. Drzevuldzghezdsfeest, ss Maximum, Theodosia
29 Zond.
ss Ferdinand I l I, Felix (paus), Walfstan
3o Maand.
ss Petronella, Gerlacus, Amelia, Roeland
31 Dinsd.
1

2

JUNI
oiner= liVehr= of rraftfirnaanb.
C L. K. Maandag 6. — • N. M. Maandag 13. —
E. K. Maandag 20. V. M. Maandag 27.

0

1 Woensd. ss Pan-Thaws, Octaaf, Dreboud
Donderd. H. Sacramentsdag, ss Marcellijn, Eugeen, Raas
3 Vrijd.
ss Clotildis, Adelbrecht, Genesrus, Cecilius
4 Zaterd.
ss Fr ans (van Caracciolo), Antonia
5 Zond.
Plechrigh. v. h. H. Sacrament, ss Bonifaas, Valeria
6 Maand.
ss Nor bert, Paulina, Delphina, Aldnk
7 Dinsd.
ss Robert, Landolf, Godschalk
8 Woensd. ss Medard, Gildard, Wilhelmina, Calliopa
9 Donderd. ss Primus, Feliciaan, Pelagia
ro Vrijd.
H. Hart van yerus, ss Margareta, Landrrk
ri Zaterd.
ss Barnabas, Amabilis, Rozelina, Adelherd
ss Basilides, Joannes (van Sairagun), Mai ijn
12 Zond.
ss Antoon (van Padua), Roderik, Adolf
13 Maand.
14 Dinsd.
ss Balsilius (de Groote), Quintiaan
15 Woensd. ss Isfridus, Vitus, Modest, Landeliju, Hilariaan
16 Donderd. ss Lutgaidis, Quirijn, Aureliaan
ss Odulphus, Alena, Reinier
17 Vrijd.
ss Mar cus, Margellijn, Fortunaat, Geerland
18 Zaterd.
ss Juliana, Gervaas, Protaas, Razo, Odo, Alena
19 Zond.
ss Silver rus, Florentina, Ida, Benigna
20 Maand.
ss Aloisius van Gonzaga, Reimund, Dernetria
21 Dinsd.
22 Woensd. ss Paulijn, Everhard, Albaan, Annibal
23 Donderd. ss Ediltrudis, Aggrippina, Maria van Oignies
24 Vrijd.
ss Joannes-Baptista, Iwan, Simplicius
25 Zaterd. ss Willem, Elooi's verheffing, Prosper
ss Joannes en Paulus, Maxentius, Deodaat
26 Zond.
27 Maand. ss Ladislaus, Liebwin, Stephania
28 Dinsd.
ss Leo II, Ireneus, Plutarchus
29 Woensd. ss Petrus en Paulus, Beata, Alexia, Aletha
3o Donderd. Gedachtenis van s Paulus, ss Achim, Amilrana
2

JULI
lijooimaanb.
L. K.

Dinsdag 5. — • N. M. Woensdag 13. —

y E. K. Dinsdag 19. — (:)V. M. Woensdag 27.
1 Vrijd.
ss Rumold, Rombout, Guthago, Esther
Zaterd.
0. L V. Bezoeking, ss Otho, Marciaan
3 Zond.
Plechtigheid van ss Petrus en Paulus, s Hyacinth
4 Maand.
ss Bertha, Ulrik, Marten, Flaviaan, Flavia
5 Dinsd.
ss Cyrillus en Methodius, Leoutina, Zenais
6 Woensd. ss Godelieva, Isaias, Goard, Tranquillijn
7 Donderd. ss Willibald, Wibo, Odo, Edelberga
8 Vrijd.
ss Elizabeth (van Portugal), Kiliaan
9 Zaterd.
ss Adriaan en Jacob, martelaren van Gorcum
to Zond.
ss Amelberga, Hilibert, Rufina, Secunda
i 1 Maand.
ss Norbert, Pius I. Benedictus' verheff., Hiidof
ss joannes-Gualbe . tus, Jason, Nabor, Felix
12 Dinsd.
13 Woensd. ss Anacletus, Hendrik-Dionijs, Mildrada
14 Donderd. ss Bonaventara, Izabella van Portugal, Vincent
ss Hendrik, Bernhard van Baden, Zosima
15 Vrijd.
0. L. V. (van Carmelus), ss Reinhild, Fulrad
16 Zaterd.
ss Alexius, Arnout, Odilia, Leo (IV)
17 Zond.
ss Camillus van Lelis, H. Sacrament van n-i rakel
i8 Maand.
ss Vincent a Paulo, Arseen, Justa, Aureha
19 Dinsd.
20 Woensd. ss Hieronymus-Emilimus, Margriete
21 Donderd. ss Praxedis, Daneel, FastraJa, Victor
ss Maria-Magdalena, Wandregisil, Platos
22 Vrijd.
ss Appolinaris, Liboor, Paschier, Romula
23 Zaterd.
ss Christina, Nicetas, Aquilina, Anglibert
24 Zond.
ss Jacob, Clodesinda, Christoffel
25 Maand.
ss Anna, No6la, Exuperia, Olympus
26 Dinsd.
27 Woensd. ss Pantaleo, de 7 Slapers gebroedtrs, Constanujn
28 Donderd. ss Nazarius, Celsus, Innocent, Victor
ss Mar tha, Seraphina, Beatrijs, Callinicus, Odolf
29 Vrijd.
ss Abdo, Sennen, Rufijn, Donatilla, Ursijn
3o Zaterd.
ss Ignaas (van Loyola), Gtrmaan (van Auxerre)
31 Zond.
2

AUGUSTUS
opt= of 13outumaanb.
C

K. Donderdag 4. —
E. K. Donderdag 18

N. M. Donderdag a I.
V. V.
M. Vrijdag 26.

4

Maan,!.
S. Pieters' banden, s Eleazar, s Bavo's verheffin,:z
Dinsd.
Portiuncula, ss Alphohs de Lig., Gustaaf
3 Woensd. ss Stephanus' vinding, Nicodemus, Gamaliel
Euphroon
4 Donderd. ss Dominicus, Aristnrch,
0. L. V. ter Sneeuw, ss Abel, Cassianus, Oswald
5 Vriji.
Gedaanteverandering van Jezus, ss Justus, Pasto
6 Zaterd.
ss Donaas, Cajetan, Albrecht
7 Zond.
ss Cyriacus. Joannes (de Aalm.), Hormisdas
8 Maand.
ss Roiminus, justija (van Alex.), Veriaan
9 Dinsd.
o Woensd. ss Laurens, Asteria, Sara, Myron
a a Donderd. ss Tiburtius, Tibert, Suz inna, Phalomena, Goorlk
ss Clara. Hilaria, Poi chaar, Florimond
12 Vrijd.
ss Gertrudis, Joannes Berchmans, Hippoliet
13 Zaterd.
ss Eusibeus, Athanaas, Marcel, Werenfried
14 Zond.
15 Maand. 0. L. V. Hemelvaart, ss Napoleon, Arnout
ss Rochus, Hyacinth, Arnout, Arsacius
16 Dinsd.
17 Woensd. ss Mamas, Benedicta, Bertrand van Cominge
i8 Donderd. ss Helena, Agapiet, Clara (van Monte-Falco)
ss Lodewijk, Flores, Julius, Magnus
19 Vrijd.
ss Bernaard, Samuel, Christoffel, Oswijn
20 Zaterd.
ss Joanna van Chantal, Privaat, Euprepius
21 Zond.
22 Maand. ss Timotheus, Joachim (vader van 0. L. V.)
ss Philip-Benitius, Lupus, Sidoon, Zacheus
23 Dinsd.
24 Woensd. ss Bartholorneus, Georgius-Limniota, Talionus
25 Donderd. ss Lodewijk, Genesius, Hunegonda, Hermes
ss Zephyrijn, Adriaan, Ebbo, Abund
26
ss Jozef-Calasanctius, Euthala, Cesar
27 Zaterd.
ss Augustijn, Hermes, Babiaan, Juliaan
28 Zond.
29 Maand. Onthoofiang van den h. Joannes, s Sabina
ss Roza van Lima, Fiacrius, Stentor, Felix (matt.)
Dinsd.
31 Woensd. ss Reimond Nonnatus, Izabella, Amaat
1

2

SEPTEMBER
jevfst= (Fume- Xvuit= of Viefinaanb.
'r- L. K. Zaterdag 3. — • N. M. Vrijdag Q. —
D E. K. Vrijdag 16. — C), V. M. Zaterdag 24.
1 Donderd. ss Gillis, Gedeon, Nivard, Ammon, Melis
ss Stephanus, Bodeslaas, Agricola
Vrijd.
ss Remaclus, Seraphia, Erasma, Agulf, Thecla
3 Zaterd.
ss Rozalia, Candida, Hirmingarde, Mozes
4 Zond.
ss Laurens-Justimaan, Bertijn, Alton
5 Maand.
ss Onesiphorus, Begga, Engelen Bewaarders
6 Dinsd.
7 Woensd. ss Regina, HiEduard, Clodoald, \Villibrord
8 Donderd. 0. L. V. Geboorte. ss A.driaan, Corbiniaan
ss Gorgonius, Omaar, Dorotheus, Stratonus
9 Vrijd.
s Nicolaas van Tolentijn, Pulcheria, Daviet
io Zaterd.
H Naam van Maria, ss Protus, Hyacinth
i i Zond.
12 Maand. ss Guido, Albeus, \Vonedulf
ss Amaat, Flederijk, Mauril:us, Lidoor, Franco
13 Dinsd.
14 Woensd. H. Kruisverheffing, ss Maternus, Rosula
15 Donderd. ss Nicomedes, Carolina
ss Cornelius, Cypriaan, Euphemia, Eudita
16 Vrijd.
ss Lambert, H ildegaard, Colomba, Camilla
17 Zaterd.
0. L. V. van VII Weeen, s Joseph a Cupertino
18 Zond.
ss Januarius en gezellen, martelaars
19 Maand.
ss Eustaas, Philippa, Suzanna, Agapit
20 Dinsd.
21 Woensd. Quatert. ss Mattheus (apostel en ev.), Geroif
22 Donderd. ss Thomas van Villanova, Maurits en 19,000 matt,
Quatert. ss. Tecla, Linus, Polyxen, Soxius
23 Vrijd.
Quatert. 0. L. V. der Slaven. s. Geeraard
24 Zaterd.
ss Firmijn, Cleophas, Scipio, Herculaan
25 Zond.
ss Cypriain, Justina, Eusebius, Albaan, Nilus
26 Maand.
ss Cosmas, Damianus, Hildetrude, Epicharis
27 Dinsd.
28 Woensd. ss Wenceslaus, Chariton, Cyraan, Exuperius
29 Donderd. ss Michael (aartsengel), Quiriacus, Euphonia
ss Hieronymus, Jeroom, Honorius, Karloman
3o Vrijd.
2

OCTOBER
Rijn-Soler- of 3aaiinaani.
C L. K. Zondag 2. - • N. M. Zondag. 9. — )) E. K. Zondag i6. --C) V. M. Maandag 24. - L. K. Maandag 31.
ss Remigius, Bavo, Piat, Ananias
1 Zaterd.
0. L. V. van den H. Ro'enkrans. s Gertjn
Zond.
3 Maand. ss Geeraard, Gijbert, Maximiaan, Cypriaan
4 Dinsd.
ss Frans van Assisie, Petronius, Edwijn
5 Woensd. ss Placidius en gezellen, Flavia, Flaviana, Galla
6 Donderd. ss Bruno, JEgidia, Fidea, Castus, Fides
7 Vrijd.
ss Marcus (paus), August, Sergius
8 Zaterd.
ss Brigitta, Albertina, Thais, Demetrius
9 Zond.
Maria's p,oidelijke moederschap, s Dionijs
10 Maand. ss Frans de Borgia, Paulijn, Clarus
ss Gummar, Zenaida, Nicaas
ii Dinsd.
12 Woensd. ss Maximiliaan, Wilfried, Harlinde, Relinde
i3 Donderd. ss Eduard, Gerald, Colman
14 Vrijd.
ss Calixtus, Donatiaan, Fortunatfi, liuchard
ss Theresia, Longina, Debora, Agileus
15 Zaterd.
16 Zond.
ss Florentijn, Seraphijn, Gallus, Balderik
17 Maand.
ss Hedwigis, Oseus, Florentijn, Andries
18 Dinsd.
ss Lucas, evangelist, Justus, Triph.
19 Woensd. ss Petrus van Alcantara, Ptoloma2us,Vredeswinde
20 Donderd. ss Joannes Cantius, Capracius, Wendelijn
ss Ursula en gezellinnen, Hilarion, Oscar
21 Vrijd.
ss Cordula, Philip (van Heraclad), Elodia
22 Zaterd.
ss Joannes Capistranus, Severijn, Servandus
23 Zond.
ss Raphael (aartsengel), Evarist, Magloor
24 Maand.
ss Crispijn, Crispiniaan, Marciaan
25 Dinsd
26 Woensd, ss Evarist, 13,...raward, R ^ gatiaan, Luciaan
27 Donderd. ss Florens, Frumes, Elesbaan
ss Simeon, Judas, Anastasia, Faro
28 Vrijd.
ss Ermelindis, Narcis, Gaudens, Maximiliaan
29 Zaterd.
3o Zond. _ as Germanus (van Capua), Zenohia, Aurelia
ss Wolfgang, Kwintijn, Lucilla, Foillan
3i Maand.
2

NOVEMBER
5car1t- of

roeftnaanb.

• N. M. Maandag 7. — .a E. K. Dinsiag 15. —
---f) V. M. Woensdag 23. — (7- L. K. Woens lag 3o.
Allerheiligen. ss Cesar, Benignus, Marcel
1 Dinsd.
Woensd. A IlenTielendag. ss Theodoor. Tobias
3 Donderd. ss Huibrecht, Malachias, Pyrmijn, Sylvia
ss Carolus-Borromeus, Modesta, Emerik
4 Vrijd.
ss 0.1rada, Z-ichatius, Epistemis
5 Zaterd.
Bescherming van Maria. cs Leonard, Winok
6 Zond.
ss Willibrord, Amarant, Engelbrecht
7 Maand.
ss Godfried, Maurus, Govaart
8 Dinsd.
9 Woensd. ss Theodoor (Tiro), Mathurijn, Estella
to Donderd. ss Andreas (Avellinus), Triphon, Justus
ss Martijn, Theodoor (Studites), Emiliaqn
11 Vrijd.
S. Lieven, patroon van Gent, s Cunibert
12 Zaterd.
Kerkwijd. ss Stanislas (Kostka), Didacus
13 Zond.
ss Alberik, Veneranda, Jocundus
14 Maand.
ss Leopold, Maclovius, Machuit
15 Dinsd.
i6 Woensd. ss Edmond (van Kantelb.), Eucherius, Otmar
17 Donderd. ss Gregoor Thaumaturgus, Siardus, Zacheus
ss Romani's, Odo, Basilica, Hesychlus, Hilda
i8 Vrijd.
19 Zaterd.
ss Elizabeth van Hongarie, Pontiaan, Abdias
ss Felix (van Valois), Agapias, Philemon
20 Zond.
Opdracht van 0. L. V. ss Albrecht, Columbaan
21 Maand.
ss Cecilia, Alfons, Appias, Philemon
22 Dinsd.
23 Woensd. ss Clemens, Aiela (van Diestl, Lucretia, Trudo
24 Donderd. ss Joannes (van 't Kruis), Flora, Firmina
ss Catharina, Erasmus, Jucunda
25 Vrijd.
ss Petrus (van Alexandria), Koent aal
26 Zaterd.
Advent. s Leonard a Portu-Mauritis
27 Zond.
28 Maand. ss Sosthenes, Mansuetus, Amedeus, Josaphat
ss Saturnius, Radboud, Philomeen, Brando
29 Dinsd.
3o Woensd. ss Andreas, Zoziem, Castul, Troiaan
2

DECEMBER
Joel-

inter- of Verstmaanb.

AO N. M. Woensdag 7. — "I‘ E. K. Woensdag 14.
-13 V. M. Donderda 22 . - y L. K. Donderdag
Donderd. ss Elooi, .genus, Olympiades, Proculus
ss Paulina, Bibiana, Latalia, Guldwald, Adria
Vrijd.
ss Frans Xaveei , Salerno, Hilario
3 Zaterd.
ss Barbara, Pieter (Chrysologus), Hortensia
4 Zond.
ss Sabbas, Crispina, Dalmatius. Pelinus
5 Maand.
6 Dinsd.
ss Nicolaus, Petrus, Pascalis, Dionysia, Leontina
7 Woens.i. ss Ambroos, Phara, Eutrapius, Geneboud
8 Donderd. O. L. V. Onbevlekte Ontvang-enis, s Thiboud
9 Vrijd.
ss LeocaAia, Philoteus, Gorgonia, Bassiaan
ss Eulalia, Melgiades, Fulgens
io Zaterd.
ss Larnasus, Basilaan, Eutychius
Zond.
ss Coustantijn, Waldemir, Heraclius, Justijn
12 Maand.
ss Lucia, Joost, Otbilia, Aubert, Lucretia
13 Dinsd.
14 Woensd. Quatert. Gulden Mss, ss Nicasius, Eutropia
15 Donderd. ss Maximinus, Candidus, Philote, Thalia
Quatert. ss Eusebius, Adelheid, Albina, Ever hard
16 Vrijd.
Quatert. ss Begga, Wivina, Olympiada, Yolenda
17 Zaterd.
Verwachting der Geboorte Christi. s Gratiaan
18 Zond.
19 Maand. ss Fausta, Nemeseus, Winiboud, Noe, Gregoor
ss Philogoon, Arnmiaan, Dominiek (van Syloe,
20 Dinsd.
21 Woensd. ss Thomas (Didymus), Glycerius. Severijn
22 Donderd. ss Hunger, Florus, Virgina, Flaviaan, Zeno
ss Victoria, Servulus, Cleomenes, Dagobert
23 Vrijd.
ss Adela, Gregoor (van Spoleta), Irmma, Delphina
24 Zaterd.
Kerstdag. ss. Eugenia, Anastasia, Adalsende
25 Zond.
26 Maand. ss Stever, diak. en l e martel., Theophanes
ss Joannes, apostel en evangelist, Nicerata
27 Dinsd.
Onnowle Kinderen. s. Theophila
28 Woensd.
29 Donderd. ss Thomas van Kantelberg, Polydoor, Crescens
ss Eugeen, David, Regnrr, Sabijn, Anysia
3o Vrijd.
ss Silvester, Melania, Columba, Potentiaan
31 Zaterd.
2

Koninklijke Familie van Belgie.
Z. M. LEOPOLD I I, LODEWIJK- PHILIP- M ARIA-VICTOR,
Koning der Belgen, Souverein van den Onafhankelijken
Congo-Staat, Hertog van Saksen-Coburg-Gotha, geboren te
Brussel den 9 April i835, zoon van Leopold I, Koning
der Belgen, overleden te Laken den to December 1865, en
van Louisa-Maria Theresia-Charlotta-Izabella, Prinses van
Orleans, overleden te Oostende den i1 October 185o, ingehuldigd en den grondwettelijken eed afgelegd hebbende te
Laken den 17 December 1865; gehuwd den 22 Augustus 1853
met H. K. en K. H. MAR1A-HENDRIKA-ANNA, Aartshertogin
van Oostenrijk, Koningin der Belgen, geboren te Pesth den
23 Augustus 1836, derde dochter van Aartshertog Jozef en
van Prinses Maria van Wurtemburg, overleden te Spa, den
19 September 1902.

Hunne kinderen :
LOUISA-MARIA-A MELIA, prinses van Belgie, geboren te
Brussel den 18 Februari 1858, gehuwd den 4 Februari 1875
met H ertog FERDINAND- PHILIP- M ARIA-AUGUST-RAPHAEL, hertog
van Saksen, prins van Saksen--Coburg-Gotha.
LEOPOLD- FERDINAND-ELIAS-VICTOR-ALBRECHT- M ARIA, Hertog

van Brabant en Graaf van Henegouw, geboren te Laken den
12 jllni 1859, prins van Belgie, overleden den 22 Januari 1869.
STEPHANIA - CLOTILDA - LOUISA - HERMINA - M ARIA- CHARLOTTA ,
geboren te Laken den 21 Mei 1864, prinses van Belgie,
gehuwd den to Met 1881 met Z. K. en K. H. Aartshertog
RODOLF-FRANS-KAREL-J OZEF van Oostenrijk, Erfprins van het
Ketzerrijk, Koninklijke Prins van Hongarie en Bohemen,
overleden den 3o Januari 1889.
CLEMENTINA - ALBERTINA - MARIA - LEOPOLDINA , prinses van
Belgie, geboren te Laken den 3o Juli 1872.

Broeder des Konings.
Z. K. H.

PHILIP - EUGEEN - FERDINAND - MARIA - CLEMENS -

graaf van Vlaanderen, hertog van
Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, geboren te Laken
den 24 Maart 1837, gehuwd te Berlijn den 25 April 1867
met H. H. MARIA-LOUISA-ALEXANDRINA-CAROLINA, prinses van
Hohenzollern-Sigmaringen, geboren den 17 November 1845.
BOUDEWIJN- LEOPOLD-I ORIS,
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Hunne kinderen
Prins BOUDEWIJN- LEOPOLD - PHILIP- M ARIA- KAREL-ANTOON JozEF, geboren te Brussel den 3 Juni 1869, aldaar overleden den 23 Januari 189 t.
Prinses HENDRIKA-MARIA-CHARLOTTA-ANTONIA, geboren te
Brussel den 3o November 1870, gehuwd den 12 Februari 1896
met Prins PHILIP - EMMANUEL - M AXIMILIAAN - MARIA - EUDES van
Orleans, hertog vao Vendome.
Prinses JOSEPHINA-M ARIA-STEFANIA-VICTORIA, geboren te
Brussel den 3o November 1870, aldaar overleden den
18 Januar' 1871.
Prinses jOSEPHINA-CAROLA-M ARIA-ALBERTINA , geboren te
Brussel den 18 October 1872, gehuwd den 28 Mei 1894
met Prins KAREL - ANTOON - FREDERIK -WILLEM - LODEWIJK van
Hohenzollern.
Prins ALBS ECHT- LEOPOLD-CLEMENS- M ARIA- M EINRAD, geboren te Brussel den 8 April 1875, gehuwd den 2 October Iwo met Prinses ELIZABETH in Beieren, geboren te
Possenhoffen den 2 4 Juli 1876. Uit dot huwelijk :
Z. K. H. Pt ins LEOPOLD- PHILIP- KAREL-ALBRECHT- M EINRADHUBERT- MARIA- M IGUEL, PI ins van Belgie, geboren te Bi ussel,
den 3 November 1901.
Z. K. H. Prins K AREL-THEODOOR- H. ENDRIK-ANTOON-M aINRAD ,
geboten te Brussel den to October 1903.

Zuster des Konings.
Prinses

M ARIA- CHARLOTTA- AMELIA-AUGUSTA-VICTORIA-CLE-

geboren te Laken den 7 Juni 1840,
gehuwd den 27 Juli 1857 met Z. K. H. aartshertog
FERDINAND- M AXIMILIAAN van Oostenrijk, gebot en den 6 Juli 1832,
broeder van keizer Frans-Jozef van Oostenrijk, keizer van
Mexico, doodgeschoten te Queretaro den 19 Juni 1867.

MENTINA- LEOPOLDINA,

Vaderlandsche gedenkdagen.
9 April. — Verjaardag van Z. M. Leopold II.
21 Juli. — Inhuldiging van Z. M. Leopold I, varier des
Konings, te Brussel.
15 November. — Naamdag van Z. M. den Koning,
17 December. -- Troonbeklimming van Z. M. Leopold II.

INSTELLING
DER

KONINKLUKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE

MIN ISTERIE 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 benaming
van Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en.
Letterkunde, een genootschap ingericht van letterkundigen en geleerden, dat de studie en de beoefening
der Nederlandsche Taal- en letterkunde tot voorwerp
zijner werkzaamheden zal hebben.
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Art. 2. De Koning is de Beschermheer deze
Academie.
Art. 3. De Academie bestaat uit : I° werkende
leden ; 2° inlandsche en uitheemsche eereleden ,
30 inlandsche briefwisselende leden.
De titel van eerelid kan vergund worden :
A. Aan werkende leden, welke door hunnen
ouderdom of door andere oorzaken zich in de onmogelijkheid zouden bevinden aan de werkzaamheden
der Academie te blijven deelnemen, of welke, na
hunne benoeming, zouden ophouden in Belgi
gehuisvest te zijn.
B. Aan buitenlandsche geleerden, die zich hebben doen kennen door belangrijke werken.
Art. 4. Er zijn vijf en twintig werkende leden;
twintig dezer leden rnoeten Belgen zijn en in Belgie
gehuisvest, de vijf andere kunnen worden gekozen
onder Noord-Nederlandsche letterkundigen en geleerden, in Belgi6 woonachtig.
Art. 5. De achttien eerste benoemingen van
werkende leden zullen worden gedaan door Ons.
De verdere benoemingen van werkende leden, de
benoemingen der eere- en die der briefwisselende
leden worden door de werkende leden gedaan en
aan de Koninklijke goedkeu ring onderworpen.
Art. 6. De werkende leden vereenigen zich
maandelijks in gesloten zittingen, eenmaals 's jaars
in openbare vergadering.
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De eereleden en de briefwisselende leden kunnen
aan de beraadslagingen over wetenschappelijke zaken
deelnemen met stemrecht.
Art. 7. De benoemingen voor openstaande plaatsen worden gedaan in de maandelijksche zitting
volgende op die, waarin kennis werd genomen
van het openvallen dier plaatsen.
Art. 8. Het bureel der Academie bestaat uit
eenen Bestuurder, eenen Onder-Bestuurder en eenen
Bestendigen Secretaris, alien gekozen onder de werkende leden.
Art. 9. Het eerste bureel der Academie zal
benoemd worden door Ons.
Art. 1 o Te beginnen met het tweede jaar
van haar bestaan zal de Academie jaarlijks haren
Bestuurder en haren Onder-Bestuurder benoemen.
Art. i 1. De Bestuurder en de Onder-Bestuurder
kunnen niet onmiddellijk in dezelfde hoedanigheid
herkozen worden.
De benoemingen van den Bestuurder en van
den Onder-Bestuurder worden aan de goedkeuririg
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 verschillendepunten, welke
in de bevoegdheid vallen van de Academie; hij zamelt.
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de stemmen in, door de leden uitgebracht, en spreekt
de beslissingen uit, welke met meerderheid van stemmen genomen zijn.
In geval van ontstentenis wordt hij door den
Onder-Bestuurder vervangen.
Art. 13. De eerste benoeming uitgezonderd,
wordt de Bestendige Secretaris benoemd door den.
Koning op eene dubbele lijst van voorstelling, opgemaakt door de Academie, bij geheime stemming en
bij volstrekte meerderheid der stemmen, in eene
zitting waar ten minste de twee derden der werkende
leden aanwezig zijn.
Art. 14. De Bestendige Secretaris houdt het
boek der beraadslagingen : hij onderteekent met den
Bestuurder de genomen beslissingen; hij levert de
bewijsschriften van goedkeuring en andere getuigschriften af; hij ontvangt de brieven en de memorien
aan de Academie gezonden.
Hij is gelast met de briefwisseling en met de
bewaring der archieven en der bibliotheek.
Hij is daarenboven gelast met den rekendienst
der Academie.
Art. 15. Wanneer, door ziekte of eenig ander
wettig beletsel, de Bestendige Secretaris zich in de
onmogelijkheid bevindt de zittingen bij to wonen,
kan hij, naar eigen keuze, zich doen vervangen door
een werkend lid.
Art 16. De Academie stelt haar reglement van

-25-inwendige orde vast, dat aan de Koninklijke goed keuring 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 verbli)fkosten, waarvan het
bedrag door Ons zal worden bepaald, kunnen aan
de leden worden toegekend.
Art. 18. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken is gelast met de ultvoering
van het tegenwoordig besluit.
Gegeven to Brussel, den 8" Juli 1886.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege
De Minister van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Wei ken,
Ridder DE

MOREAU.
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WIJZIGING VAN HET VOORGAANDE 17 6 ARTIKEL,

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

vk

WETTEN
DER

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE.

WETTEN (I).
I.

De werkzaamheden der KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE bevatten al de vakken der Nederlandsche taal- en letterkunde.
2.

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

De kiezingen voor werkende leden geschieden in
de maandelijksche zitting na die, waarin kennis
genomen is van het openvallen der plaatsen.
Eere- en briefwisselende leden worden gekozen
dens in het jaar, in de gewone zitting voor de
jaarlijksche openbare vergadering.

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

De uitnoodiging tot het bijwonen der zittingen
wordt 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 woven, behalve wanneer de Academie geheime zitting houdt. Zij kunnen
aan de beraadslaging over wetenschappelijke zaken
deel nemen met stemrecht.
7.

Aan de geheime zittingen nemen geene andere
dan werkende leden deel.
De geheime zitting is verplichtend, telkens als
de Academie vergadert tot :
1° het voorstellen en kiezen tot de openstaande
plaatsen in de Academie of in de Commission;
2° het beraadslagen over wijzigingen, toe te
,brengen aan de Wetten :
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3° het opstellen der prijsvragen;
4° het beoordeelen der ingezondene stukken.
Worden even wel tot de geheime zitting, voorzien bij 4°, toegelaten, de eere- en briefwisselende
leden, die van den keurraad deel maken.

8.
De zitting begint stipt op het uur, bij den
uitnoodigingsbrief aangeduid, welk ook het getal
zij der aanwezige leden.
De zitting vangt aan met de lezing des verslags
over de vorige zitting en met de mededeeling der
ontvangen brieven.
Het is verboden, gedurende die lezing, den
Secretaris in de rede to vallen.
9.

Bij afwezigheid van den Bestuurder wordt zijne
plaats waargenomen door den Onder-Bestuurder.
Bij afwezigheid van den Bestuurder en van den
Onder-Bestuurder leidt het oudstbenoemde der aanwezige werkende leden, naar de volgorde der lijst
van het Jaarboek, de zitting.
IO.
De Bestuurder leest de dagorde, onmiddellijk
na de lezing en vaststelling des verslags.
De dagorde, wat betreft de ingezondene verhandelingen, wordt geregeld volgens de dagteekening
van ontvangst bij den Bestendigen Secretaris.

— 32 A116en afgewerkte en op de dagorde vermelde
stukken worden in de zitting voorgelezen.
De dagorde wordt door het Bestuur vastgesteld.
Een voorstel, door minstens vijf leden schriftelijk
aan het Bestuur gedaan, veertien dagen vOOr de
zitting, wordt op de dagorde gebracht.
II.

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

In de gewone zitting 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.

3 3 ____

Bestendige en tijdeiijke Commissien.

14.

Eerie bestendige Commissie van tien leden is
gelast met het bevorderen van de studie der Oudgermaansche en Middelnederlandsche tales, met het
uitgeven van Middelnederlandsche werken, en met
het bevorderen van de studie der gevvestspraken.
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 studiEn.
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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.
'9.

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

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

Kiezingen.
21.

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

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

Wanneer verscheidene 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, gezamenlijk met het
Bestuur, voor elke dezer plaatsen twee candidaten
voorstelt.
De namen der candidaten en de titels hunner
werken worden, gedrukt, aan de werkende leden
gezonden, en in de Mei-zitting besproken.
25.

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

De voorgaande bepalingen zijn niet toepasselijk
op de benoeming der eerste 10 briefwisselende leden,
de eerste 25 eereleden en der eerste 10 leden van de
bestendige Commissie.
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27.

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

De Bestuurder en de Onder-Bestuurder worden,
gekozen in de zitting der maand November. Zij
treden den eersten Januari in bediening.
teen 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.
30.
De prijsvragen worden twee jaar op voorhand
vastges teld .
In de zitting van Juli benoemd de Academie
eene Commissie van vijf leden om tien prijsvragen,
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voor te stellen. In de zitting van Augustus duet de
Commissie verslag. De Academie kiest eenige der
voorgestelde prijsvragen, en bepaalt daarbij de
waarde der toe te kennen prijzen.
3i.
Februari
De antwoorden moeten voor den
ingezonden zijn.
In de zitting dezer maand worden de keurraden
benoemd. De leden, die eene prijsvraag opgegeven
hebben, maken van rechtswege deel van den keurraad, en bieden er schriftelijk een omstandig verslag
over aan, hetwelk, met de verslagen der andere keurders, in de zitting van Mei gelezen wordt.
Op deze verslagen, die gedrukt en aan de werkende leden gezonden worden stemt men in Juni.
Het al of niet bekronen wordt beslist bij meerderheid van stemmen der aanwezige werkende leden.
Dc prijswerken blijven ter inzage van de leden
tot den dag op welken de brieven der inzenders
geopend worden.
T eri

32.

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

De werkende leden mogen aan de Academische
wedstrijden geen deel nemen.
35.
De verhandelingen, ten wedstrijde bestemd,
moeten in de Nederlandsche taal geschreven, binnen
het bepaalde tijdvak aan den Bestendigen Secretaris.
gezonden worden.

Drukwerken.
36.
De drukwerken der KONINKLIJKE VLAAMSCHE
bestaan uit :

ACADEMIE

1° de Verslagen en Mededeelingen;
20 het Jaarboek;
3° de Verhandelingen en bijdragen;
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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
de eerstvolgende zitting, aan de leden gezonden.
Het Jaarboek verschijnt in de maand Januari.
38.
De Verslagen en Mededeelingen vermelden de
gedane mededeelingen en de gelezene verhandelingen.
tenzij de meerderheid der aanwezige leden beslisse,
dat deze niet gedrukt, of dat ze in de Verhandelingen en Bijdragen zullen opgenomen worden.
39.

De bestendige Secretaris is gemachtigd tot eene
volgende aflevering der Verslagen en Mededeelingen
de onleesbare verhandelingen uit to stellen, alsook de
stukken, waarvan het zetten of het op Steen brengen
de uitgave vertragen mocht.
40

Het Bestuur beslist welke verhandelingen het
eerst zullen gedrukt worden. Daarbij wordt gelet :
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i° op het tijdstip van de aarlvaarding des
werks door de Academie :
2° op de kosten der uitgave.
41.

Verhandelingen, aan de Academie ter uitgave
medegedeeld, worden onderworpen aan de beoordeeling eener Commissie van drie leden.
De verslagen der beoordeelaars over de verhandelingen der werkende leden worden niet 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 versiag over de verhandelingen van andere
leden of geleerden wordt in de Verslagen en Mededeelingen gedruk t.
42.

De Bestendige Secretaris mag de verhandelingen, die voor den druk aangenomen zijn, aan de
schrijvers ter noodige verbetering terugbestellen. Zijn
echter deze schriften aanmerkelijk gewijzigd of vermeerderd, dan is hij verplicht ze opnieuw aan 't
onderzoek der beoordeelaars to onderwerpen.
43.
In geen geval mag men den schrijver het handschrift der bekroonde verhandeling teruggeven.
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De wijzigingen, gebracht in werken, die eenen
prijs of eene eervolle melding bekwamen, en die het
drukken waardig gekeurd zijn, zullen als aanteekeningen onder aan de bladzijde of als bijvoegsels
achter de verhandelingen gedrukt worden.
44.

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

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

Geeft plaatwerk aanleiding tot buitengewone
kosten, of is 't noodig dat eene verhandeling voorzien zij van verscheidene platen, dan wordt de
uitgave verdaagd, en de Bestendige Secretaris maakt
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tegen de eerstvolgende zitting het bestek op der
kosten, die het plaatwerk zal veroorzaken.
47-

De opstellers der schriften, gedrukt in de
Verslagen en Mededeelingen, hebben recht op vijftig
afdrukken van hun werk, met bijzonder bladmerk.
Honderd afdrukken worden gegeven aan den
schrijver van een werk dat in de Verhandelingen
opgenomen is.
Verder hebben de schrijvers recht op een
grooter getal, mits den drukker daarvoor eene vergoeding te geven van 4 centiemen het vel.
Voor zetkosten en buitengewone titelbladen
betaalt men 3 fr. het honderd ; druk, als voor de
schrijvers-exemplaren, 4 centiemen het vel.
Ongedrukte omslag, de honderd exemplaren, fr. 1,5o
a
a
» 3,00
a
a
Gedrukte
» 3,00
Innaaien, met platen, min dan 5 vellen
a
» 4,00
a
a
a
meer » a
48.

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

Het heen en terugzenden der proefbladen
geschiedt door bemiddeling van den Bestendigen
Secretaris.
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So.

De kosten van groote wijzigingen tijdens het
proefverbeteren zijn ten laste van hen, die ze veroorzaakt hebben.
5'.

De uitgaven der Academie worden getrokken
op minstens 3oo afdrukken en aan al de in Belgi6
wonende leden gezonden. De buitenlandsche leden
hebben recht op deze uitgaven, mits zij in Belgi6
iemand aanduiden, die gelast zij hun de werken
te zenden.

Geidmiddelen.
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.

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 boekenverzameling staat onder toezicht van
het Bestuur. De bewaring der boeken en handvesten
is toevertrouwd aan den Bestendigen Secretaris.
56.
De geschriften, titels en papieren aangaande de
Academie blijven altijd in handers 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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Eike uitleening van boeken, der Academie
behoorende, geschiedt tegen onderteekend ontvangbewijs van den vrager.
59.
De boeken en andere stukken worden voor met
langer dan . eene maand uitgeleend. Zijn, in den loop
van dien tijd, de uitg-eleende boeken niet gevraagd
door andere leden, dan kunnen ze voor eene tweede
maal aan hetzelfde lid te leen gegeven worden.
6o.
Het bestuur mag te alien tijde de uitgeleende
boeken terugeischen.
6i.
De dagteekening van het uitleenen en terugsturen der boeken en de naam des vragers worden
in een bijzonder register aangeteekend. Daarbij wordt
vermeld, in 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
barer leden gelasten met eene letterkundige of eene
wetenschappelijke zending. Wordt daartoe besloten,
dan ontvangen die leden van de Academie de noodige
inlichtingen betreffende hunne zending.
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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 15 Maart 1887, n r 44.5.
(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
Dpenbaar Onclerwijs.

Bestuur van Wetenschappen, Letteren en Schoone
Kunsten.
LEOPOLD II, Koning der tleIgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekornenden, HEIL,
Gezien Ons Besluit van 8 n Juli 1886, waarbij
eene Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde ingesteld wordt en namelijk het
artikel 16 van dit Besluit :
Herzien ons Besluit van 15 n Maart 1887,
waarbij het Reglement van inwendige orde der
KoninklijkeVlaamsche Academie wordt goedgekeurd,
en namelijk de eindparagraaf van artikel 65 van dit
Reglement, luidende : « Elke wijziging wordtt aan
« de goedkeuring des Konings onderworpen. D
Gezien het artikel 4 van dit Reglement :
In aanmerking nemende dat, in zitting van
29n December 1890, de Koninklijke Vlaamsche
Academie met algetneene ,stemmen bet voorstel heeft
goedgekeurd, dat in zitting van 1 9n November
gedaan werd, ten einde de jaarlijksche openbare
zitting van December te verschuiven tot op Juni
en de tot deze zitting betrekking hebbende werkzaamheden tevens ook zes maanden uit te stellen;
Op voorstel van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs;
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Wij besloten en Wij besluiten :
Artikel i. Het artikel 4 van het reglement
van inwendige orde der Koninklijke Vlaamsche
Academie, luidende :
u Artikel 4. De Academie vergadert in gewone
u zitting eenmaal ter maand en houdt jaarlijks eene
u openbare vergadering in de maand December na
0 de gewone zitting dier maand »
wordt gewijzigd als volgt :
- Artikel 4. De Academie vergadert in gewone
zitting eenmaal ter maand en houdt jaarlijks eene
openbare vergadering in de maand Juni, na de
gewone zitting dier maand.
Het artikel 24 diens Reglements, luidende :
g Artikel 24. Elk jaar in de maand October,
u stelt de Academie het getal openstaande plaatsen
u van eere- en briefwisselende leden vast... De namen
u der candidaten en de titels hunner werken worden
u gedrukt, aan de leden gezonden en in de Novem4 ber-zitting besproken a
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 3r, luidende :
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u Art. ?o. De prijsvragen worden twee jaar
op
voorhand vastgesteld.
•
« 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...
« Artikel 31. De antwoorden moeten voor den
« I n Augustus ingezonden zijn.
« In de zitting dezer maand worden de keur« raden benoemd.
u De leden, die eene pi ijsvraag gegeven hebben, makers van rechtswege deel van den keur« raad en bieden er schriftelijk een omstandig
« verslag over aan, hetwelk met de verslagen der
• andere keurders in de zitting van November gele« zen wordt. Op deze verslagen, die gedrukt en
« aan de werkende leden gezonden worden, stems
« men in December . . »
worden gewijzigd als volgt
— Artikel 3o. De prijsvragen worden twee
Saar 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 cornmissie verslag...
— Art. 3 r. 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 gelezm wordt.
Op deze verslagen, die gedrukt en aan de werkende leden gezonden worden, stemt men in Juni . .
Ten gevolge dezer wijzigingen zil in den loop
deg jaars 189r 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 beslutt.
Gegeven to Brussel, den 23 Maart 189r.
(Geteekend) : LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
(Get.) : J. DE BURLET.

Voor eensluidend af,chrift :
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
(Get.) : J. SAUVEUR.

1
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Werkzaamheden der Academie, voorgeschreven door de Wetten.
Januari.
De in November gekozen Bestuurder en OnderBestuurder treden den 1 Januari in bediening.
Benoeming van drie leden, welke met het
Bestuur de Commissie van rekendienst vormen.
Februari.
De Commissie van rekendienst onderwerpt aan
de goedkeuring der Academie de begrooting van,
het ingetreden dienstjaar.
Benoeming der keurraden voor de prijswerken,
welke voor den eersten 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 plaatssen van eere- en briefwisselende leden.
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trim.

Stemming over de verslagen betreffende de
prijskampen.
Kiezing der eere- en briefwisselende leden.
Openbare zitting der Academie. Afkondiging
van den uitslag der kiezingen. Uareiking der prij,zen, in de wedstriiden behaald.
lull.

Benoeming eener Commissie van vijf
lien prijsvragen voor te stellen.

leden

om

Augustus.

De Commissie, gelast met de voorstelling der
prijsvragen, doet verslag daa rover.
De Academie suit de prijsvragen vast en bepaalt
de waarde der toe ie kennen belooningen.
October.
De Bestendige Secretaris herinnert, schriftelijk,
aan de werkende en briefwisselende leden hunne
verplichting om, zooveel mogelijk, alle drie jaar
een onuitgegeven opstel aan te bieden.

November.

Kiezing van den Bestuurder en 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

rosT

EN DEN TELEGRAAF.

BIJZON DER BEVEL

POST.

Den

Vrzjdom en tegen-teekening.

22

November 1886.

N r 126/113.

Ingevolge een ministeri&l besluit molten, vrii
van briefport, in het koninkrijk verzonden worden
de dienst-correspondenti6n, onder banden, door
den Bestuurder en den Bestendigen Secretaris der
Koninklyke Vlaanzsche 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 brieven, drukproeven, boeken enz.
vrijstelling genieters van port, moeten zij onder kruisband
verzonden worden can het adtes van den Bestuurder of van
den Bestendigen Secretaris, en voorzien met de handteekemng
van het weekend, Brietwisselend of Eerelid, als verzender.
Daarenboven moet het verzondene aazz het postburecl worden
afgegeven. Vrijstelling van port bestaat met voor papieren
onder omslag; of eenvoudzg in de posebus geworpen,
Model voor de verzending.
1111111111111111■13

Den Heere Bestendigen Secretaris
der Koninklzjke Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde.
Gent.
Het Lid,
•

NEMEMENIESOL
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BESTENDIGE COMMISSIEN,

Middelnederlandsche Letteren.
Bestendige Commissie belast 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.)

LED EN

de heeren Broeckaert
de Flou
jhr. de Gheldere
jhr. de Pauw
de Potter
Gailliard
Hansen
van Even
de Vreese
.
(De Commissie vergadert op onbepaalde tijdstippen),
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Nieuwere Taal en Letteren.
Bestendige Commissie, belast 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 Bloemlezing uit de
werken onzer XVII' 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 XIV e eeuw.
(Beslissing der Acadenzie van 15 Mei 1889.)
LED EN :

de heer Claeys
Coopman
de Vos
de Vreese
Hansen
Obrie
Prayon-van Zuylen
Snieders
Mac Leod
Teirlinc k
De zittingen der Commissie zijn vastgesteld op
den dag der maandeli)ksche vergadering in Februari,
April, Juni, Augustus, October en December.
( Beslissing der Academie van 21 Augustus- 1889.
Gewlzigd door beslissing van 20 September 1893.)
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Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
Bestendige Commissie, belast met de studie
der Vaderlandsche geschiedenis en der Vlaamsche kunst; met de uitgave der algemeene
Levensbeschrijving der in Belgie geboren Nederlandsche schrijvers ; der algemeene Vlaamsche Bibliographie en van oude Vlaamsche
geschiedschrijvers.
(Beslissing der Academie van 15 Mei 1889).
LEDEN :

de heeren Bols
Broeckaert
de Flou
jhr. de Gheldere
jhr. de Pauw
de Potter
Gailliard
Sermon
van Even.
De Cornmissie v:!rgadert ten dage der maandelijksche vorgadering in 7anuari, Maart, Mei,
7111i, September en November.
( Beslissinf; der Acadenzie van 21 Au,,; , tstur I88Q.
Gezqzigd door beslissin,o, van 20 September 18934.

*
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Commissie voor het Onderwijs in en
door het Nederlandsch.
(Beslissing der Academie van 18 Juli 1900.)
LEDEN

de heeren Bois
Claes
de Ceuleneer
de Vreese
Mac Leod
Muyldermans
Obrie
Segers
Sermon.
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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 Onderw ijs
(Vitt, eksel.)

Art. T. - Elke Commissie benoemt in haar
midden een bureel, dat btstaat 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, nosh de Voorzitter
tot Ondervoorzitter benoemd worden. (Toepassing
van art. io en 1 i 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, § 1, der 1Vetten.)
Art. 2. - De openvallende plaatsen worden
door de Academie aangevuld bij kiezing, op voordracht eener dubbele lijst Candidaten, voorgesteld
door de belanghebbende Commissie. (Toepassing
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van art. 15, 21, 22 en 23 en gedeeltelijk van
art. 24 der %Vetten.)
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 van Geschiedenis
in Januari, Maart, Mei, Juli, September en November; de Commissie voor nieuwere Taal- en Letterkunde in Februari, April, Juni, Augustus, October
en December; de Commissie voor het Onderwijs
in Januari, Maart, Mei, Juli, September, November.
Van elke vergadeling 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 Commission.
lir

Commissie van Rekendienst.
De Commissie van Rekendienst voor het jaar
1904 bestaat uit de Leden van het Bestuur : de heeren
Sermon, Segers, de Pottzr, en de heeren Claeys,
de Ceuleneer en jhr. de Pauw.

4
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Commissie voor het Woordenboek der
Nederlandsche Taal.
(ingesteld den 18 Februari 1891.)
LEDEN :

de heeren de Vreese,
Obrie,
Coopman, secretaris.

Commissie voor de studie der Plaatsnamen.
(ingesteld den 1 7 januari
de beer Coremans,
de beer Coopman,
Leden : de heeren de Flou,
de Potter,
Gailliard.
VOORZITTER :

SECRETARIS :

i IP

icoo.)

-
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Maandelijksche zittingen in het jaar
1904.
Januari
17 Februari
16 Maart
20 April
18 Mei

20

15 Juni

Juli
3 Augustus
28 September
19 October
16 November
21 December

20

22 Juni, Openbare Zitting

De Academie is gevestigd to Gent in het aloude

Danznzansteen of Huis van Oombergen, Koningstraat, n r 18.
Lokaalbewaarster : Juffr. Maria de Mey.
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Kunstvoorwerpen in de zalen der Kon.
Vlaamsche Academie.
SCHILDERTJEN.

De pot tretten van :
Z. M. Ironing Leopold IL geschilderd door L. Maeterlinck.
Z. K. H. Prins Albrecht, dcor denzelfde.
den heer Staatsminister A. Beernaert, door Juliaan
de Vriendt.
P. Willems, eersten bestuurder der Academie, door
Otto.
Em. Hiel, door Eug. Cogen.
L. de Bo, door De Pondt.
BEELDHOUWWERK.

De marmeren borstbeelden van :
Jacob van Maerlant, gebeiteld door Em. Jespers.
:roost van den Vondel, door Alfons Gilis.
Jacob Cats, door Emile Cantillon.
Willem Bilderdijk, door Alfons Gilis.
jan-Frans Willems, door G. Kasteleyn.
Jan David, naar F. de Vriendt, door D. van den
Bossche.
F.-A. Snellaert, naar Isid. du Brucq, door G. Kasteleyn.
K.-L. Ledeganck, door Duwaerts.
Prud. van Duyse, door Al. de Beule.
H. Conscience, door denzelfde.
j.-M. Dautzenberg, door Hambresin.
Mark van Vaernewijck, door Comein.
Theodoor van Ryswyck, door de Vriendt.
Ph. Blommaert, door F. Deckers.

- 64 Maria Doolaeghe, door Braecke.
Des. Delcroix, door Hambresin.
J. Nolet de Brauwere, door Namur.
Eug. Stroobant, door Samain.
J. de Laet, door F. Deckers.
L. Schuermans, door Duwaerts.
J. Dodd, door G. Kasteleyn.
P. Genard, door Dupuis.
P. Willems, door Comein.
Borstbeeld (in pleister) van Z. M. Koning Leopold II,
naar Th. Vincotte.
Idem van K.L. Ledeganck, door Karel Smitz.
Pleisteren medaillon, voorstellende V.-H. Delecour
(Van den Hove), naar Leop. Wiener.
Idem voorstellende P. Geiregat, door Ant. van Eenaeme.
Idem van B. Boucquillon, door F. Deckers.
Idem van H. van Peene, door Ant. van Eenaeme.
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Stichtingen
in

de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Boury-Stichting, met een kapitaal van 10,000
frank, in Belgische rent aan 2 1 2 ten honderd, aanvang
nemende na het overlijden der Juffrouwen Sophia en
Maria Boury, to Brugge, « tot uitbreiding der Vlaamsche
taal en zeden, namelijk door het aanmoedigen van het
dichten en verspreiden van Vlaamsche liederen, op
eenvoudige, gemakkelijke en zangerige wijzen. »
(Goedgekeurd bij Roninkliik Beslurt van g October 1895).

Van de Ven-Heremans-Stichting, met eene
nominale hoofdsom van 20,000 frank, rent drie ten
honderd. « De interesten dezer som zullen uitsluitend
o der Nederlandsche
r5
g ebruikt worden tot bevordering
taal en wetenschap, inzonderheid door het uitgeven
in deze taal van nieuwe werken over natuur- of geneeskundige wetenschappen, over rechtsgeleerdheid en over
het vak van den ingenieur. »
( Goedsekeurd by Koninklijk Besluit van zo Jlaart 1903).
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Gedenkdagen der Koninklijke
Vlaamsche Academie.
8 Juli x886.

Instelling, bij Koninklijk besluit, der Kon. Vlaamsche
Academie.
xo October x886.

Plechtige openingszitting der Academie in de promotiezaal der Hoogeschool to Gent.
27 October x886.

Eerste gewone maandelijksche vergadering.
x Maart 1888.

De Academie neemt in huur van Mev. Esther de
Kerchove, wed. van den beer Cam. van Pottelsberghe de la Potterie, het gebouw op den hoer
der Vlasmarkt en Koningstraat, vroeger deel nitmakende van het oude Dammansteen.
2 October 1888.

Koninklijk besluit, waarbij aan de Kon. Vlaamsche Academie de beoordeeling wordt toevertrouwd van de
stukken, mededingende in den driejaarlijkschen
Staatsprijskainp voor Tooneelletterkunde.
15 Mei 1889.

Instelling der Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal
en Letteren en der Bestendige Commissie voor
Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
14 October x889.

Koninklijk besluit, waarbij aan de Kon. Vlaamsche
Academic de beoordeeling wordt toevertrouwd der
werken, mededingende naar den vijfjaarlijkschen
prijs voor Vlaamsche letterkunde.

28 Maart 1892.

Aankoop, door de Regeering-, van het aloud Dammansteen in de Koningstraat om tot lokaal to dienen
voor de Academie.
22 Juni 1892.

Inbezitneming van het nieuw lokaal der Academie.
18 October 1896.

Eerste tienjarig jubelfeest der Academie.
Plechtig bezoek van Z. Koninklijke Hoogheid Puns
Albrecht.
De prins beantwoordt de hem toegestuurde verwelkomrede in het Nederlandsch.
17 November 1897.

Onthulling van het door de Regeering geschonken
portret van den heer Staatsminister Aug. Beernaert,
stichter der Koninklijke Vlaamsche Academie.
18 Juli 1900.

Instelling der Bcstendige Commissie voor het Underwijs in en door het Nederlandsch.

-68--

LUST VAN DE LEDEN DER ACADEMIE.

Z. M. de Koninob, Beschermheer.
WERKENDE LEDEN
benoemd bij Koninklijk besluit van 8 Juli 1886.De Heeren :
Claeys (Dr Hendrik)
te Gent ;
de Pauw (jhr. M r Napoleon)
te Gent ;
de Potter (Frans) 0. >, Bestendige Secretarzs, te Gent ;
Gailliard (Edward), 4., te Antwerpen ;
Snieders (Dr August) 0. .14, te Antwerpen ;

Hansen (D" C.-J.)
te Antwerpen,
Gent, 27 Oct. 1886.
»
»
Obrie (M" Julius),
te Gent.
Coopman (Theophiel)
» 15 Dec. 1886te Schaarbeek.
)) ))
de Vos (D" Amand), te Gent.
Broeckaert (J -B.) +, te Dendermonde.
» 16 A ug. 1888.
van Even (E.) 0.
te Loven.
» 24 Dec. »
Coremans (M r Edw.), 0., te Antwerpen.
» 15 Juli 1891.
Sermon (Hendr.)
»
» 21 Oct. »
Bois (Jan)
» 16 Dec. A
te Alsemberg.
de Flou (Karel) +, te Brugge.
1,21Aug.1893.
Claes (D.)
te Namen.
»21Ai.g.1895.
Janssens (A.) 4, te St.-Nicolaas.
» 15 Tun. 1898.
de Gheldere (Dr jhr. K.), +, te Koekelare.
n 19 Apr. 1899.
Prayon-van Zuylen (Mr. A.), te Ledeber g. » 1 7 Mei 1899.
Simons (D r L.)
te Schaarbeek.
» 18 Oct. 1899.
de Ceuleneer (Ad.)
te Gent.
• 17 Jan. igoo.
Segers (Gustaaf), te Antwerpen.
» 21 Nov. 1900.
de Vreese (D r Willem), te Gent.
» 16 Juli 1902.
Muyldermans (J.), te Mechelen.
» 3o Sept. 1903.
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BINNENLAN 'DSCH EERELID.
de Heer :
Nan der Haeghen (D r Jhr. Ferri.) C. 4., te St.-Denijs-Westrem.

+
BRIEFWISSELENDE LEDEN.
de Heeren :

flaerynck (Hippoliet), GekoTen den 16 Nov. 1887.
de la Montagne (Victor), te Antwerpen. Gek. den 29 Dec. 1889
»
15 7unz 1898.
de Koninck (L.), te Rethi
12 )) 1900.
de Corswarem (Ridder A.), te Hasselt »
0
»
Van Spilbeeck (Waltman), te Tongerloo ))
0
n
n
Mac Leod (Julius) ).(,.., te Gent
a
M
Teirlinck(Isidoor), te St.-Jans-Molenbeek »
.»
19 » 1901.
Joos (Amaat), te St.-Nicolaas.
»
17 a 1903.
Boucherij (J.), >. te Antwerpen.
OOOOO . .

+
BUITENLANDSCHE EEPELEDEN.
de heeren :
Baumgartner (Alex.), letterkundige, Bellevue, Limpertsberg,
te Luxemburg.
Beets (Dr A.), letterkundige, Oude Rijn, 7, te Leiden.
Boekenoogen (Dr G.-J.), letterkundige, te Leiden,
Bohi (M r Joan.), +, letterkundige, Keizergracht, 225, te Amsterdam.
Franck (Dr J.), hoogleeraar, Endenicher Allee, 14, te Bonn ;
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Gal lee (D r J.-H.), hoogleetaar te Utrecht;
Heyne (Dr Moritz), hoogleeraar, te Goettingen;
Kern (D r J.-H.-J.), hoogleeraar aan de Rijkshooaeschool,
te Leiden;
Kluyver (D r A.), taal- en letterkundige, Utrechtsche veer, to,
te Leiden ;
Looten (Camiel), letterkundige, Ch. de Muyssart-straat, 20, to
Rijsel ;
Martin (Ernst), hoogleeraar, te Straatsburg;
Muller (Dr J.-\\ .), hoogleetaar, Plompetorengracht, 12, te
Utrecht;
Quack (FL-P.-G.), letterkundige, te Amsterdam;
Schimmel (J.-H.), letterkundige te Amsterdam;
Taco H. de Beer, letterkundige, Roemer Visscherstraat, 15,
te Amsterdam;
Tannen (Karel), letterkundige, Proven, 29, te Bremen ;
Tepe van Heemstede (Leo), letterkundige, te Ober-Lahnstein ;
le Winkel (Dr J.), hoogleeraar, te Amsterdam;
Verdam (Dr ' J.), hoogleeraar, te Leiden;
Viotta (H.), bestuurder van het Conservatorium te 's Gravenhage ;
`'Neale (W.-H.-James), 0.
letter- en geschiedkundige te
Londen;
Wenker (Dr Georg.), bewaarder van de Bibliotheek der Kon.
Hoogeschool, te Marburg;
Winkler (Johan), taal- en letterkundige, Leidsche Vaart, go,
te Haarlem ;
Kuyper (Abraham), G. 0. >,}i, letterkundige en Minister van
Binnenlandsche Zaken, te 's Gravenhage;
Symons (B.!, hoogleeraar, te Groningen.
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WOONPLAATS VAN DE BELGECHE LEDEN DER ACADEMIE.

Werkende Leden :
de Heeren :
Bois (Jan), Dorpsplaats, te Alsemberg ;
Broeckaert (J.-B.), Dijkstraat, 48, te Dendermonde ;
Claes (D.), Henri-Blesstiaat. 2, te Namen ;
Claeys (H.). Predikheerenlei, 9, te Gent ;
Coopman (Th ), Daillystraat, 129, te ScLaarbeek ;
Coremans (Ed.), Montebellostraat, te Antwerpen ;
de Ceuleneer (Ad.), Gildestraat, 5, te Gent ;
de Flou (Karel), Beenhouwersstraat, 33, te Brugge ;
de Gheldere (;hr. K.). te Koekelare ;
de Pauw ()hr. Nap.), Lange Violettenstiaat, 276, te Gent ;
de Potter (Fr.), Godshuizendreef, 29, te Gent ;
de Vos (Am.), Coupure, 247, te Vent ;
de Vreese (Willem), Boulevard van t Begijnhof, g5, te Gent ;
Gailliard tEdw.), Nottebohmstraat, 34, te Antwerpen ;
Hansen (C.-J.), RudolfAraat, 35, te Antwerpen ;
Janssens (Alfons), Zamanstraat, 39, te St.-Nicolaas ;
Muyldermans (J ), Van Benedeniti, te Mechelen ;
Obrie (J.), Ketelvest, 44. te Gent ;
Prayon-van Zuylen (Alf.), Brusselsche steenweg, 46, te Ledeberg
Segers (Gust.), Van Dyckstiaat, 8o, te Antwerpen ;
Sermon (Hendrik), Kroonstiaat, 17, te Borgerhout ;
Simons (Lod.), Florisstraat, 14. te Schaal beek ;
Smeders (A.), Turnhoutsche Baan, 13o, te Borgerhout ;
van Even (Edward), van Evensiraat, 6, te Loven.

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

Briefwisselende Leden :
de Heeren
de Koninck (Lodewijk), te Rethi ;
de la Montagne (Victor), Wijngaardstraat, to, te Antwerpen ;
Haerynck (Hippoliet)...
de Corswarem I Ridder A.), lid van de Kamer de r Volksvertegenwoordigers. M, asirichterstraat, te Hasselt ;
van Spilbeeck (Waltman), abdij van Tongerloo ;
Mac Leod (Jul.), Reigeistraat, 3, te Gent ;
Teitlinck (lsidoor), leeraar, de Rosnesstraat, 33, te St.-JansMolenbeek ;
Joos (Amaat), in de Normaalschool te St.-Nicolaas.
Boucherij (J.), Ieeraar, Hopland, 22, te Antwerpen.
.
,.
.
•

.

.

Afgestorven Leden der Academie.
1887. Delcroix (D.), werkend lid,
1888. Snieders (R.), buitenlandsch eerelid.
Nolet de Brauwere van Steeland (J.), werkend lid.
»
Delgeur (L.), briefwisselend lid.
»
,,,,
Dodd (G.-J.), werkend lid.
1889. Stroobant (Eug ), werkend lid.
Alberdingk Thijm (jozef-Alb.), buitenl. eerelid.
»
189o. de Coussemaker (Ig.), buitenlandsch eerelid.
»
*
»
ten Kate (J.-J.-L.1,
»
a
Campbell (M.-F.-A.-G ),
»
1891. de Laet (J.), werkend lid.
Schuermans (L.-W.), werkend lid.
»
»
»
Roersch (L.),
»
1892. Scherpenzeel (J.). buitenlandsch eerelid.
»
*
de Vries (M.),
*
»
»
1893. Habets (Joz.),
»
»
Brouwers (J.-W.),
•
Stallaert (K.', werkend lid.
»
1894. Nuyens (W.-J -Fr.), buitenlandsch eerelid.
1895. Mathot (L.), werkend lid.
»
Moltzer (H -E.), buitenlandsch eerelid.
1896. Willems (Fr.), briefwisselend lid.
»
•
1897. Acquoy (J.-G.-R.),
.
»
a
de Backer (Louis)
Micheels (J -J.-M.), werkend lid.
•
•
•
1898. Willems (P.),
•
»
1899. Genard (P.),
3)
•
•
Arnold (Th.-J.-I.),
•
•
Hiel (Emm.),
»
Fruin (R.), buitenlandsch eerelid.
»
»
•
Cosyn (P.-J.),
»
•
Bouvarlet (A.),
•
•
a
Gezelle (Guido), wet kend lid.
190o. Burgersdijk (L.-A.), buitenlandsch eerelid.
de Maere d'Aertrycke (Baron Aug.), wet kend lid.
•
Everts (\V„), buitenlandsch eerelid.
•
»
»
1901. ten Brink (Jan),
van Droogenbroeck (J. A.), werkend lid.
1902.
1903. Schaepman (H.-J.), buitenlandsch eerelid.
n
n
»
Beets (Nicolaas),
Daems (S.), wet kend lid.
O
1904. Alberdingk Thijm (P.-P .), werkend lid.

- 73 Lijst van de Bestuurders der Academies
de Heeren :
'Villeins (H.(, 1886-1887.
.de Pauw (jhr. N ), 1888.
de Laet (J.), 1889.
Hid (Emm.), 1890.
Snieders (Aug.), 1891.
Micheels (J ), 1892.
-Gênard (P.), 180.
Claeys (H.), 1894.
Hansen (C.-J ), 1893.
,Gailliard (Edw.), 1896.
de Maeie d'Aertrycke (Baron Aug.), 1897.
Alberdingk Thijm (Paul), 1898.
x an Even (Edw.), 0'99.
Daems (S.), 1900
'Coopman (Th.), 1901.
()brie (Julius), 1902.
Prayon-van Zuylen (A.), 1903.
.s ermon (Hendlik:, 1904.

Lijst van de Onderbestuurders
de Heeren :
„de Pauw (jhr. N.), 1887.
de Last (J.), 1888.
Hiel (Emm ). 1889.
Snieders (Aug ), 1890.
Micheels (J.), 1891.
Genard (P.), 1892.
Stallaert (K.), 18q3.
Hansen (C.-J.), 1894.
Gailliard (Edw ), 1893.
de Matre d'Aertrycke (Baron Aug.), 1896.
Alberiingk Thijm (Paul), 1897.
van Even (Edw.i, 1898.
Daems (S ), 1899.
Coopman (Th. ■ , 1900.
Obrie (Julius), 19o1.
van Droogenbroeck (Jan), 1902.
Sermon (Hendrik), 1903.
Segers (Gust.), 1904.
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JAARLI JKSCH E WEDSTR1J DEN
DER

KONINKLUKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
1887.
Gouden eerepenning aan den heer P. H. Nan Moerkerken,
lecraar in de Nederlandsche Taal en Letrerkunde van 'a Rijks
hoogere 13urgerschool te Utr echt, vow zijne ver handeling over
De verbzndwg der volTinnen in het Gotisch.

Vereerende melding aan den heer Dr. L. Simons, leeraar
aan het Koninklijk Athenaeum te Loven, en ' aan de heeren
Prosper de Pelsmaeke re-, te Denderleeuw. en Theodoor Stiller
te Maastricht, beiden stu-denten aan de Hoogeschool te Lover],
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 Middelnedcrlandsche
Bibliographie.

Eerste vereerende melding aan den beer Jan Broeckaert,
briefwisselend lid der Academie, te Wttteren, voor zijn weik
over hetzelfde onderwerp.
Tweede vereer ende inelding,aan den heer P.-H.-F. Bakker,
bestuurder eener opera-are lagere school, te Haarlem.
Gouden eer epenning aan de heeren Jan 13roeckaert,
vooinoemd, en Jan Craeynest, leer aar aan St.-Lodewijksgesticht te Brugge. voor hunne lijst van Onnedetlandsche of
Bastaardwoordezz, met de evenveel beduzdende echt Nederlandsche woorden

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

1889.
Gouden eerepenning aan den beer Hippoliet Meert, leeraar
aan het stedelijk college te Ieperen, voor zijne verhandeling
over het Voornaamwoord Du.
18go.
Gouden eerepenning ran den heer Felix Leviticus, leetaar
te Amsterdam, voor zijne verhandeling over de Klank- en

75 Vormleer van hct Middelnederlandsch dialect der St-Ser y atiuslegende van H ENDRIK VAN VELDEKE.
1891-1892.
Gouden eerepenning aan den heft Ernest Soens, letterkundtge te Loven, voor zijn werk over het onderwerp : De
rol van het booje biginsel, onder den naam van Lziczfer,
Satanas, Smnek-ens, en' op het mzddeleenwsch tooneel. \Vat
Tijn daarvan de algemeene, en, in sommzge werken, de bilronaerste karaktertrekken?
Gouden eerepenning aan den beer Oscar Van flauwaert,
leetaar te Chunai, voor zijn Geschzedkundzg en eritzsch . overTicht van het Vlaamsclz tooneel gedurenae de X V H e eeuw.
Gouden eerepenning aan den heti. J. van de Ven, letterkundige te Loven, voor zi j ne Verhandellng ore , - het gebruzk
der naamvallen, tzjden en wiji-en zn den Helzand.
1893.
Gouden eerepenning aan de heeren \Villern de Vteese, se
Leiden, en Hip. Meeit, te Link, voor hunne verhandeling over
Klank- en vormleer in de werken van Jan van Ruusbroec.
Gouden ecrepenning aan den heer Potie-Got is, te Antwerpen, voor zijne studie over Het huzseluk !even, ae Teden en
gewoonten in eene V laamsche gemeente gedurende de tweede
helft der XV II le etuw.
1894.
Gouden ceiepetining aan den heer Emiel de Neef, student
can de Hoogesehool te Gent, vccr zijne verhandeling : Taalkunaige studze over het rnzdaeleeuwsch gedicht « de VII
Vrocden bznnen Rome ».
Gouden eerepenning aan den heer Willem de Vreese, te
Leiden, voor ziple studre over : Een 'eker getal werkwooraen,
samengesteld op eene burteng,.ewone wifTe, als b. v. : kwikkebeenen, biinddoeken, schuddebollen, watertanden, ens'. gevolgd
door eene volledzge lust azer woorden met aanduzdzng van de
streekspraak, .Trj voorkomen, cote studie over hunne
etymotogie, hun karakter over het algemeen en de geschzedents
van hun ontstaan.
Gouden eerepenning aan den beer Willem de Vreese, voornoemd, en den beer Meert, te Luik, voor hunne Voiledzge lzjst van de huithge, in once taal meest voorkomende
gallzczsmen, met aandurding van de jurrer Nederlandsche
oordschikkingen of zatdrukkingen.
Gouden eerepenning aan den beer Jozef Vuylsttke, te
Brugge, voor zijne Volledtge Kunst- en valovoordenIzjst
over het ambacht van den smid, met de Fransche, floog-aultsche en Engelsche benanungen.
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Gouden eerepenning ,an den heer Pieter Tack, student
le Antwerpen, voor zijne Proeve eerier Nederlandsche Grammatica.
1896.
Gauden eerepenning aan de heeren Alfons van Houcke,
bouwkundig ingenieur, te Laken, en Jortf Sleypen, klerk bij
het Ministerte van Spoorween, Posterijen en Telegrdfzn, te
Brussel, voor hun werk : Vakwoordenlyst over het ambacht
van den Metselaar.
Zilvtren eerepenning aan de heeren Juliaan en Victor van
Keirsbilck, te Brugge, voor hun wet k op hetzelfde onderwerp.
Gouden eerepenning aan de heeren .Juliaanen Victor van
Keirsbilck, voornoemd, voor hunne Vakwoordenlijst over het
ambacht van den Timmerman.
Zilveren eerepenning aan den heer Jozef Vuylsteke, snelschrijver te Brugge (reeds vroeger door de Academic bekroond),
voor der;,ellike Vakwoordenlijst.

1897.
Gouden eerepenning aan den heer Jozef Jacobs, student
te Mechelen, voor zijne Verhandeling over de vormen van
het werkwoord in het Oudfriesch.
Gelijke onderschei.itng aan genoemden heir Jozef Jacobs,
voor zijite Opgave van bewzjsplaatsen sat taalbronnen, voor
elk der woorden, door KILIAAN als vetus Mandl icum a opgegeven.
kt

1898.
Gouden eerepenning aan den heer H. Temmerman,
bestuut der der Staats-Normaalschool voor onderwijzers te
Lier, voor zijne vet handeling : De Moedertaal, eenig doel- en
,redematig voertuig der gedachte an' Opvoeding en Onderwij.
Gouden eerepenning Ban de heeren Jczef Cornelissen,
onderwijzer te St.-Antonius (Wijnegem) en J.-B. VervItet,
letterkundige te Antwet pen, voor hun Idioticon van het Antwerpsch dialect.
Gelijke onderscheiding aan de heeren A. van Heuverswijtr,
professor te Ledeberg, en Th. van Ileuvt.rs,Atjn, hoofionderwijzer te Etne, voor hunne verhandeling : Eene . vreemde
spraak als voertuig van 't onderwijs.
1899.
Gouden eerepenning aan den heer Frans van den Bergh,
leeraar te Mechelen, vuor zijne Geschiedenis der Fransche
overheersching in Belgre (1792-1814).

Zilveren eerepenning aan den beer C. Cortebeeck, Iettukundige te St.-Jans-Molenbetk, voor eene verhandeling over
hetzelfie onderwerp.
1901.
Gouden eerepenning aan de heeren Ern. Snens, 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 Heidenleer.
Gouden eerepenning Ban de heeren A. de Cock, leeraar
te Denderleeuw en Is. Teiilinck, leeraar te Brussel, voor
hunne Verrameling en Beschriiving van de oude en hedendaagsche kmderspelen in Vlazmselz Belgie.

Zilveren eerepenning aan den beer Rem. Ghesquiere, te
Geluwe, voor zijne verhandeling over hetzelfde onderwttp.
Gouden eerepenning aan den heer Frans Bly, ontvanger
der Zeevaartt echten te Antwerpen, voor zitne Beschrijving der
Visschersbooten te Blankenberge, Oostende en aan de Panne.

Gouden eerepenning can den heer Alf. an Houcke,
bouwkundig-ingenieur te Laken, voor zijne Vak- en KunctN

woordenhjst van 't ambacht van den Loodgzeter en Zinkbewerker.

1902.
Gouden eerepenning aan den beer Jozef Genrts, leeraar
aan het St.-Jozefscollege te Ilasselt, voor eene Geschiedems
van het Rzjm.

Gouden eerepenning aan den beer V.-A. Fris, leeraar
aan het Koninkfijk Atheneum te Oostende, voor eene Crttische studie en crztische opgave der verschz/lende geschzedkundzge bronnen van den Gulden Sporenslag.

Gouden eerepenning aan den heer St.-L. Prenau, voor
eene Verhandelzng over het nut van de Tuzvere urtspraak der
Nederlandsche taal.

igo3.
Gouden eerepenning aan den beer Jozef Jacobs, leeraar
te Boom voor eene Vergelijkende klank- en vormleer der
verschillende Mzddelnederlandsche dialecten.

Gouden eerepenning aan den heer Isid. Teirlinck. reeds
vroeger door de Academie bekroond, voor een Idioticon
over het Tuiden van Oost-Vlaanderen.
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STAATSPRUSKAMPEN.
Driejaarlijksche prijskamp voor
Tooneelletterkunde.
LEOPOLD II, Koning der Beigen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden,

HELL.

Gezien het Koninklijk Besluit van 1 on Juli 18'.8,
dat eenen driejaarlijkschen prijs van Viaamsche
tooneelliteratuur inste p , en namelijk artikel 4,
luidende als volgt i
a Art. 4. De beoordeeling is toevertrouwd aan
eene Commissie van ten minste drie Leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingsliist door de Klas van
Letteren der Academie van Belgie opgemaakt ».
Gezien Ons Besluit van 8 Juli 1886, dat, onder
de benaming van a Koninklijke Viaamsche Academie a, eene Academie inricht van letterkundigen
en geleerden, die de studie en het beoefenen der
Nederlandsche Taal- en Letterkunde tot het voo p
-werpbakzmhdnleb,
Aangezien de Koninklijke Vlaamsche Academie
gelast is met de belangen der Viaamsche 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 Bin-.
nenlandsche Zaken en Openbaar Ondervvijs,
Wij hebben besIoten en Wij besluiten :
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Art. T. Het artikel 4 van voormelci Koninklijk
Besluit van to" Juli is gewijzig,1 als volgt :
« Art. 4 De beoordeeling is toevertrouwd aan
eene Commissie van ten minste drie leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingslijst, door de Konjaklijke Vlaamsche Academie opgenzaakt.
Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Gegeven to Brussel, den 2 October 1888.
LEOPOLD.
Vanwege den Koning :
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
J. DE VOLDER.

Verordeningen voor den driejaarlijkschen wedstrijd van N ederlandsche Tooneelletterkunde.
Art. T. Er wordt een driejaarlijksche prijs
uitgeloofd voor de samenstelling van een in het
Vlaamsch geschreven tooneelwerk. De mededingers
hebben voile vrijheid voor de keus des onderwerps,
maar bij gelijke verdienste zal de prijs toegewezen
worden aan het stuk, welks onderwerp aan de
geschiedenis of aan de zeden van het land zat
ontleend zijn.
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Art. 2. Het stuk zal in het land moeten uitgegeven zijn 0), of, in handschrift, gezonden wordery
hetzij aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken,
hetzij aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, vOOr
het einde van het driejaarlijksch tijdvak.
Art. 3. Vertaalde en naar vreemde of vaderlandsche werken geschikte tooneelstukken zullen,
buiten prijskamp blijven.

Driejaarlijksche prijzen sedert het begin van
den wedstrijd.
tijdvak. 1856-1858. Prijs toegewezen a-tn H. van Peene (2),
»
»
0
1859-1861.
D. Sleeckx.
»
»
))
F. x an Geert.
1862-1864.
n
D
))
A.van denKerckhove.1865-1867.
4'
n F. van de Sande.
n
»
1868-1870.
5.
fje
n
n D. Delcroix.
a
1871-1873.
7e
a
a
a
1874-1876.
D. Delcroix.
le

2e
3°

Se
cue

0
»

1880-1882.

to .

a

1883-1885.

1877-1879.

n
»
))

0
),
»

niet toegewejen.

H. Plancquaert.
Nestor de Tiere.
Isidoor Albert.

11 .

n

1886-1888.

a

a

12e

a

1889.1891.

a

a

13°

n

1892-1894.

n

n

14e

a

1895..1897.

a

)1

15 e

D

1898-1900.

n

0

Frans Gittens.
H.-B. Peeters.

niet toegeweren.
D. en J. Mtnnaert.

(i) Volgens Koninklijk besluit van 26 U Augustus 1881
wolden ook tot den prijskamp aangenomen de stukken, door
Belgen geschreven en in den vreemde gedrukt.
(2) De tooneelstukken werden, gedurende de tien eerste
tijdvakken, beoordeeld door eenen keurraad, samengesteld ult
Leden der Koninkl. Academie van Wetenschappen, Letteren en
Schoone Kunsten.
Te bepinnen van het elfde tijdvak wordt de beoordeeling
gedaan door Leden va , ) de Koninkt. Vlaamsche Acaiemie.
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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 frank
ieder, voor de beste werken, welke door Belgische
schrijvers zijn uitgegeven en kunnen gerangschikt
worden in eene der volgende reeksen :
1 0 Zede- en Staatkundige wetenschappen;
2° Fransche Letterkunde;
3'3 Vlaamsche Letterkunde;
4° Natuur- en Wiskunde, en
5° Natuurwetenschappen ;
En namelijk het artikel 2 van dit Besluit,
luidende als volgt :
a Art. 2. De beoordeeling der werken is toevertrouwd aan jury's van zeven leden, door Ons
benoemd op voorstel, to weten voor de drie eerste
reeksen : door de klas der Letteren, en voor de
twee andere reeksen door de klas der Wetenschappen van de Koninklijke Academie van Belgi ».
Herzien Ons Besluit van 3o° December 1882,
regeleude de vijfjaarli;ksche 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 hteratuur
en dat, bijgevolg, de voorstelling eener dubbele
lijst van candidates 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 ' Juli )851 is gewijzigd als volgt :
% Art. 2. De beoordeeling der werken is toevertrouwd aan jury's van zeven leden, door Ons
benoemd op voorstel, te weten : voor de twee eerste
reeksen door de klas der Letteren, voor de twee
laatste reeksen door de klas der Wetenschappen
der Koninklijke Academie van Belgie, en voor de
derde reeks, Vlaamsche Letterkunde, door de
Koninklijke Vlaamsche Academie. »
Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Gegeven te Brussel den 1 4" October 1869.
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 vijfjaarlijkschen wedstrijd.
Het programma van den vijfjaarlijkschen wed-strijd is bepaald als volgt :
a) Dichtstuk (ter uitsluiting van de dramatische
pazie, voor welke een driejaarlijksche wedstrijd
is ingericht).
b) Romans, novellen, en andere 'outer letterkundige voortbrengselen, als levensbeelden, ,zedeschetsen, verzamelingen van gedachten, opstellen
van welsprekendheid.
Art. 12. De nieuwe uitgave van een werk geeft
Been 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 een is, dat,
bij uitsluiting der andere, den vijfjaarlijkschen prijs
-verdient, en hetwelk.
De vraag zal onverdeeld ter stemming gelegd

- 84 en niet bevestigend kunnen opgelost vvorden dah,
door ten minste vier stemmen.
Geen lid zal zich mogen onthouden van te
stemmen.
Art. 16. De vverken 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.

_ 85 _
Vijfjaarlijksche prijzen voor Nederlandsche letterkunde, sedert de opening van den
wedstrijd.
(Beoordeeling, toevcrtrouwd aan Leden der Koninklijke
Academie van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.)
l e tijdvak. ;850-1854, prijs toegekend aan H. Conscience.
2e
»
a
Prud. van Duyse.
1855-1839
a
3e
a
Jcanna Berchmans
1860-1864
(w e Couttmans).
a
»
H. Conscience.
1865-1869
4:‘
),
”
58
1870-1874
Tony Bergmann.
a
a
6e
P. de Mont.
1875-1879
»
a
J. van Beers.
188o-184
76
(Beoot deeling door eenen keurraad, samengesteld uit
Lcden der Kohznklijke Vlaamsche Academie.)
8 c tijdcak. 1885-1889, ptijs, toegekend aan Mathilda Ramboux.
a
a
1890-1894
Virginie Loveling.
cl e
»
»
10'
Guido Gezelle.
1895-1899
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SERVAAS (DOMIEN) DAEMS
WERKEND LID
EN OUL-BESTUURDER DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE

door WALTMAN VAN SPILBEECK
BRIEFWISSELEND LID DERLELFDE INSTELLING.

Den 3o en Juli, 's noenens, bracht onze mede.
broeder, Servaas Daems, ons in herinnering, dat
het de sterfdag was van zijn onvergeten vader. Wel-licht dacht hij, zoomin als wij, dat nog dienzelfdendag die haastige dood zou komen ingevallen, waar
hij sedert lang een voorgevoel van had, maar dies
hij niet vreesde, veeleer boven een anderen verkoos.
Welgemoed had hij den arbeid hervat, toen condom
4 uren de schrijfpen uit zijne vingeren glipte. Hij
begreep het terstond, hij zegde het met overtuiging :
het scheidensuur was nabij. En ja, pas twee uren
daarna, voorbereid tot den overtocht naar het eeuwige, zag de zoon na 32 jaar zijnen vader hierboven
weer. Het Vlaamsche land had eenen zijner verkleefdste vereerders, Tongerloo eenen zijner roemwaardigste zonen, wij een dierbaren medebroeder,
ik, meer bijzonder, een ouden, trouwen vriend
verloren.
Schier nog in twijfeling over de wezenlijkheid,
ternauwernood de diepte beseffend van de wonde,.
vvelke mij trof, ontving ik het vereerend voorstel,
de levensschets van den betreurde to schrijven. Ik
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aarzelde. — Betaamde het niet, dat een bedrevener
kunstenaar het heerlijk beeld schetste? Lieten ambtsbezigheden en werkvermogen mij toe, lets niet al
te onwaardig te leveren?.... Maar anderdeels, ik
was aan de Vlaamsche Academie tol schuldig ,
daarbij, mijn immer dienstvaardige broeder was
niet geheel been ; hij kon nog hulp bieden. Hij
leeft nog in zijne werken; het spoor van al zijne
stappen op aarde vind ik daar, vooral de betrachtingen van zijne edele ziel, de kioppingen van zijn
hart, de voortdurende ontwikkehng en de rijke
vruchten van zijn begaafden geest. Eenige trekkers,
daaraan ontleend, volstaan tot eene levensschets;
en eene schets was gevraagd, geene afgewerkte
schilderij. De hoop van, bij een terugblik op het
verleden, andermaal het genot te smaken van een
meer dan 4ojarig broederlijk samengaan, had ten
slotte elke aarzeling verdreven.

u Den 4 Juny, zynde 2den Sinxendag, ten acht
uren 's morgens, is ons geboren eenen zoon, waervan
peter is geweest den Eerw. beer onderpastoor Jan
B. Heylen, en Livina Heylen (van) Herenthout,
peet. Hij ontving den naam van Dominicus. » Zoo
schreef, ten jare 1838, in zijn Memorieboek, Vitalis
Daems, koster-organist en onderwijzer te Noorderwijk, die terzelfdertijd het ambt vervulde van
secretaris van zijn geboortedorp, het aanpalend

— 88 —
Morkboven. In 1833 in den echt verbonden met
Maria Ceusters, van Antwerpen, had dux hem in
1835 eene dochter geschonken; Dominicus was zijn
tweede kind. \Veduwenaar geworden, hertrouwde
hij, in 1851, met Angelica Vercammen, eener familie
van Grobbendonk, waarvan verscheiden leden uitstekende diensten in het onderwijs bewezen.
Tot tweemaal toe vreesde de vader zijnen
lieveling door een vroegtijdigen dood te verliezen.
Zijn Memorieboek getuigt het : « 1839, 6 October,
Kermiszondag, onzen Dominicus doodelijk ziek ;
het heeft 8 a' io daegen geduerd a; -- andermaal in
1844 : a Onzen Dominique zeer ziek geweest van
vobr Nieuwjaer tot omtrent half february. a Het
werd hem evenwel verg,und zijnen Dominicus te zien
opgroeien en hem te vormen naar zijn eigen beeld.
Vitalis Daems was een voorbeeld van eerlijkheid,
deugd en godsdienstigheid, een nauwgezet, ordelijk
-en naarstig ambtenaar, een uitmuntend huisvader.
Eene meer dan gewone geletterdheid, voor eenen
onderwijzer althans van dien tijd, bewijzen Latiinsche, Fransche en Vlaamsche spreuken, jaarschiften
en ja, een Vlaamsch dichtstuk, opgesteld ter gelegenheid van inhalingen van een nieuwen herder of van
den kasteelheer des dorps. Vier jaar had hij het
Latijn en bijhoorige vakken bestudeerd, deels te
Hulshout, deels te Herenthals, vvanneer verplichtende
soldatendienst hem naar de kazerne riep; maar pas
daar van ontslagen, was hij bij den onderwijzer van
Herenthout verder les gaan nemen in het Fransch

--.4.-- 89 en — zoo teekent hij aan — « in de nieuwe Hollandsche methode der school. n Dienvolgens had hij,
in 1828, te Antwerpen het vereischt examen afgelegd
en het onderwijzersdiploma bekomen. Bij zijne teraardebestelling getuigde een ambtgenoot, dat hij
« gedurende veertig jaren een beschermer, een vetlichter en een vader voor de jeugd was » ; een oud
scholier, thans gegoede pachter, zegde mij onlangs :
« Wie bij hem niet leerde, moest het elders niet
beproeven. »
\Vat de zoon zijnen vader en zijne dierbare, te
vroeg in den Heer ontslapen moeder dankte, getuigde
hij zelf in lateren tijd :
e Met innigen weemoed, maar in erkentelijk
aandenken, zeg ik den Heere dank, dat hij mij een
paar ouders schonk van den echten Vlaamschen
stempel. M One wieg schommelde bij den zang onzer
oude Vlaamsche volks!iederen, mijne kmderspelen
werden er door begeleid ; maar de hev,t moederstem
zweeg reeds in 1849 . Haar herdacht ik, waar ik in
een mijner middeleeuwsche liedekens tong :
Iboe rninnic di, o Dietsc, mijn tale!
Du x8aets, so mire moeder sprat
So soet als diet der nachtegaele,
the singhen up den groenen tac (i)

g Zoodra mijne ride zich begon te ontbolsteren,
leerde mijn vader mij ons Via imsch beminnen :

(1)

0

inyn Dietsc, Gedichten, blz. 18t.

........ 90 ......
mijne eerste boeken, naast van Alphen's Kindergedichtjes, waren %Vat eene moeder lijden kan erk
Hoe men schilder wordt van onzen Hendrik
Conscience. Ik zie nog de mij Coen geschonkery
boekenkast, waarin zich mijne belooningen — de
werken onzer verschillende Vlaamsche schrijvers van
dien tijd — opvolgend naast elkander schaarden
orn slechts enkele te noemen : de eerstelingen van
Lod. Mathot (van Ruckelingen) stonden er naast die
van den wakkeren Snieders en zijn betreurden,
broeder, de gedichten der van Ryswycks naast die
van Ledeganck en van Pr. van Duyse, terwijI David'sTael- en Letterkundige Aenmerkingen er de rot
speelden der strenge schoolmeestersplak.
o Onder de beeltenis van den onvergetelijken
vader, die mij zoo Vlaamschgezind opleidde, schreek
mijn erkentelijk gemoed :
Aan Hem h(b ik, naast God, al wat ik ben te danken,
Al wat ik heb en kan Ztin doorbedreven hand
Heeft nni van kindsbeen of de liefde in 't hart geplant
Voor God en Godes kerk, voor Tail en Vaderland.
Al wat ik goeds bezit, zip !outer kleine spranken
Van 't vuur, dat eenniaal in dees boezem heeft gebrand

(0.

« En waar Ledeganck ons toeroept : « Wees
Vlaamsch van hart! » antwoord ik hem : « God
dank ! dat hebben vader en moeder mij gemaakt » (2).

+
(1) Gedichten, blz. 104.
(2) De Vlaamsche Beweszns-, in het Beifort, 1E92; Sitrokkelingen, blz. 39.
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Vaders bezorgdheid voor zijne kinderen, inzonderheid voor zijn eenig zoontje, bleef niet onbeloond.
Al spoedig was deze een aardje naar zijn vaArtje.
1k heb daar voor mij het Memorieboekje van
Dontinicus Daems, aengelegd den 25 October 1845,
waar de achijarige knaap, naar vaders lessen en
voorbeeld, zijne voornaamste verrichtingen en al
wat zijne aandacht trekt, in aanteekent, zooals de
schijnbaar ordelooze doen zal tot den laatsten
levensdag.
1 k lees daar onder andere : « Op den voornoemden dato ben ik begonst de ()Its te dienen
en fransch te leeren .. 1846, 25 february, aschdag.
Heden de eerste les op de piano genomen by
mynen vader... In den winter van 1848 op 1849
is de Paus wt Roomen gevlugt geweest en heeft
zich omtrent to maanden te Gaeta opgehouden,
wanneer de Franschen Roomen herwonnen hebben...
1849. Op Palmzondag (1 Aptil) heb ik mijne eerste
Communie gedaen en eene nieuwe horlogie gekregen van 38 fr... 29 April, 6 uren 's avonds de
donder op den toren van Morkhoven gevallen,
loch spoedig gedoofd. Ik was er zelf tegenwoordig... »
Des schoolknaaps boeken- en studieliefhebberij,
van zijn vader geerfd, gtoeide met de jaren. Was
er niets meer in de huisbibliotheek, dat hij niet
gelezen had en herlezen, hij zocht elders, bij
geburen en bekenden, of hij trok met zijne spaaroorden naar de vermaarde Sint-Martensjaarmarkt
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te Oolen, oni er te rommelen in den voorraad
van den « bullenkramer » van Herenthals, en, zoo
mogelijk, er zijne gading te vinden (1). Weinige
schriften van de baanbrekers der herlevende Vlaamsche letterkunde, naarmate zij verschenen, ontsnapten aan zijne leeszucht.
Over de geschiktheid ziins zoons voor hooger
onderricht .hoefde wader Daems niet te twijfelen,
en niet zonder zelfvoldoening zal hij aangeteekend
hebben in zijn Meinorieboek, dat in 185o, den
3 en October « Dominique de studie te Herenthals
heeft begonnen. » Met de boeken onder den arm
of in den ransel toog nu iederen morgen de student
daarheen, om 's avonds in het ouderhuis weder
te keeren.
Van geen anderen aard, maar sterker, was de
lucht, die hij in het college te Herenthals ademde,
het geestesvoedsel, dat hem er werd toegediend.
Het ondervvijs was er door en door Vlaamsch,
gelijk nog tegenwoordig : de lessen werden meestendeels gegeven in de moedertaal, het Hoogduitsch
onderwezen door vergelijking met het Vlaamsch,
in beide hoogste klassen meesterwerken, als « Het
waarachtig Goed » van Bilderdijk, de « OverwinLering op Nova-Zembla » van Tollens, bijna zoo
grondig bestudeerd als in eenen leergang der

Vglic. Levensschets van Frans Milems, door S. DAEMS,
tweede uitgaNe, Li(r, 1899, blz. 12.
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hoogeschool; zulks ging sarnen met niet minder
grondige , studie van het Fransch, het Latijn en
bet Grieksch.
Naijver heerschte er onder de knappe studentea,
die met Daems op de schoolbank zaten, en met
zonder hevigen strijd veroverde hij den zegepalrn,
bij 't eindigen der rhetorica. Als primus viel hem
de eer te beurt, bij de openbare prijsuitreiking, het
publiek, veelal bestaande uit ,geesteliiken, het wo-ord
toe te sturen en met het geijkte : Anzplissimi, reverendissirni ornatissimique viri, eene door hem opgestelde Eloquentice comnzendatio voor te dragen.
Van dien tijd dagteekenen Daems' eerste gedrukte pennevruchten : enkele bijdragen namelijk in
den Dijle- en Denzerbode van Diest. Van eene kreeg
ik een afschrift te zien; het is de keizer Karels
legende van de Drie-ooren-kan van Oolen, door den
beginneling in rijm gesteld (1). Het werk beviel den

0) Op het gevaar of van Oolen's Drie-Doren-potlegende voorgoed te ontvleugelen, zij hter aangeteekend, dat de pot met drie
ooren in sommige plaatsen der Kempen eene wettelijk verplichtende maat was. De Keuren, statuten ende ordonnantzen.... van
Mol zeggen : 4: Item, ist gheordineert dat alle brouwers, tappers,
weirdts ofte weirdinnen sullen moeten haer bier uijttappen ende
leveren mette gherechte metaele Bonsche maete deser vooghdije, te
weten potten met drij ooren, haer oude costuijmen. Ende soo de
keurmeesters bevinden dat de maete te kleijn is oft datter potten
sonder drij ooren ghetapt worden, daer sal alien het volck van dien
ghelaghe los uijt den huijze gaen sonder te betaelen, ten waer
de potters d'ooren afgheslaghen oft ghebroken waren. z Du LONGt ,
Coutumes du pays et du duche' de Brabant. Quartier d'Anvers,

t. VII, p.

284.
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Oolenaars niet, krenkte daarentegen hun vaderlandschen trots. Twee betaalden het den guitigen dichter
in spe met gelijke munt : zij lieten aan het weekblad
een eveneens berijmd antwoord geworden, waarin
zij, niet al te boos echter, den man ontmaskerden
die het stuk had onderteekend met den naam
D us Edmas. 't Schijnt echter, dat andere dorpelingen het hem zoo goedkoop niet kwijtscholden ;
zeker is het, dat hij, voor gevoeliger wraakneming
beducht, geraadzaam oordeelde, maanden lang het
grondgebied der gemeente te schuwen.

De toenmalige bestuprder van het Herenthalsch
college hield, bij het einde van ieder schooljaar, voor
de leerlingen der rhetorica eene voordracht, waarin
hij de verschillende wegerl, aantoonde, met al hun
voor en tegen, welke voor hen openlagen, zonder
daarbij de minste voorkeur te later blijken of eenigerwijze op hunne beslissing te drukken. Voor Daems
stond echter het besluit reeds vast. Wie een paar
dichtstukjes kende, een jaar te voren door hem opgedragen aan een studiemakker bij diens intrede en
aanneming van het kloosterhabijt in de abdij van
Tongerloo, kon vermoeden, waarheen hij zijne
stappen zou richten. Vaders Memorieboek getuigt
het, dat in « 1857, Son September, Dominicus vertrokken is otter het klooster van Tongerloo. »
Op Allerheiligendag daaropvolgend werd hem
met het Norbertijner kleed de naam Servatius ge-
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seven ; na twee jaar legde hij de enkele, na drie
andere de plechtige kloostergeloften af. Zoo vast vatt'e
hij wortel op Tongerloo's grond, dat later het leven
hem ondraaglijk scheen daarbuiten ; eenigen tijd,
eene week of twee ja, kon hij elders vertoeven,
voornamelijk als er nuttig werk te verrichten was ,
aan langdurige uithuizigheid gewende hij zich nooit.
Schoon bereid om in alles zich te schikken naar
den wil zijner oversten, in zooverre dat zonder hunne
goedkeuring hij niet eerie taak aanvaarden en met
een brief verzenden, zelfs ternauwernood in tijd van
stilzwijgendheid zonder oorlof een woord spreken
zou, de vrees toch, gegrond of ongegrond, van naar
Engeland te moeten vertrekken, toes de abdij daar
eene missie had gesticht, was een steek in zijn hart.
Eens, dat hij voorloopig een anderen post buitensihuis bekleedde, bekroop hem na pas drie maanden
het heimwee en verzuchtte hij :
0 lindenlaan, o kloostergangen,
0 kerk en celle en boekerii !
Hoe retkhals ik, met droef verlangen,
Naar 't oogenbitk, dat ik weer vrtj
Daar zal hervatten mijne zangen !...
God geve dat het spoedig zu!.. (1)

Na voleinding der proefjaren onder de wiize
leiding van den eerw. heer Thys, heiliger gedachtenis,
kwam frater Servatius onmiddellijker en gestadiger in
betrekking met den prior Ignatius van Spilbeeck ,

0) Lurt en Flurt, b:z. 30.
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die te gelijker tilde de zorg van de bibliotheek waarnam. Nooit vergat kanunnik Daems wat hij dien mante danken had ; voor weinige maanden schreef hij :
4 Wie onder zijn bestuur stand — ik kan bier van
eigen ondervinding spreken — moest zich voor het
leven verknocht gevoelen, door hoogachting, erkentelijkheid en liefde, aan dien weergaloozen raadsman
en geleider. D
Verder van den bibliothecaris gewagend : « In
boekenkennis muntte hij uit tusschen de sterksten in
dit yak, en al wat de bibliotheek der , heringerichte
abdij van -Tongerloo aan goede en kostbare boeken
bevat, heeft zij haast aan hem te danken ; hij was als
haar schepper, en tot het einde zijns 'evens bleef hij
haar verknocht,, zwoegde en zocht en kocht hij voor
haar : zij bleef de zijne, zelfs toen hij haat-• voor
andere bedieningen dan die van bibliothecaris moest
vaarwel zeggen » (1).
Dien voortreffelijken bibliothecaris werd frater
Ser'vatius als medehelper toegevoegd; eenige jaren
daarna volgde hij hem op in dezelfde bediening. Nu
kon hij naar hartelust aan lees- en leerzucht den teugel vieren ; hij maakte zich niet alleen vertrouwd met
bibliographie, zijne hersenkast werd als eene tweede
bibliotheek, waar hij allerlei kennis, mettertijd te
,benuttigen, in verzamelde; hij bekwaamde zich in

(0) Arnatrzes (Michael) van S5i:beeck, in Let H. IV/softer,
1903, Maartnummer, biz. 48.

bet Engelsch, het Duitsch, het Italiaansch, het
Spaansch, het Deensch en het Zweedsch, meer dan
genoeg om de meesterstukken van meest al de talen
van Europa in oorspronkelijken tekst te smaken; hij
had daarbij veel liefhebberij voor natuurkunde en
muziek. Terwijl hij zich zoo toelegde op verscheiden
studievakken van vrije verkiezing, verwaarloosde de
student zijne verplichtende gewijde wetenschappen
niet. Hij gaf er reeds in 186i een bewijs van, toen hij
in het bijzijn van gansch de kloostergemeente eene
Lange reeks godgeleerde stellingen met de grootste
onderscheiding verdedigde. Wat van den leeraar
gezegd is, was ook op den leerling al toepasselijk :
« Hoe.., bij al het werkzame van het kloosterleven
en priesterlijk leeraarsambt, de heer Daems nog den
tijd wist uit te meter, om daarvan de snipperuren te
wijden aan de studie der oude klassieken ; zich op de
hoogte te houden van de middeleeuwsche en moderne
literatuur in hare onderscheidene taalvertakkingen, en
zelf dan nog onze Nederlandsche Letteren met eigen
schepping te verrijken : dat ja, bleef een raadsel voor
hem, die met 's Mans onverzadelijken weetlust en
onvermoeide bedrijvigheid niet bekend ware D (O.
Priester gezalfd den 19 n September 1863, werd
kanunnik Daems in 1865 tot leeraar in de wijsbegeerte aangesteld ; van 1866 tot in 1901 onderwees hij bij afwisseling de H. Godgeleerdheid en de
H. Schrift.

(I ) NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND, in de Wachter, i 880.
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Bij het intreden van het klooster dacht Daems
d
en
droom
zijner jongelingsjaren opgeofferd, de baan
,
der Vlaamsche letteren voor altijd vaarvvel gezegd te
hebben. Prior van Spilbeeck, schoon zeif nicer gesteld op het Fransch dan op het Nederlandsch, en die
in deze taal niets, in gene op ascetisch, geschied- en
oudheidkundig gebied machtig veel schriften naliet (1),
bracht hem terug op den weg.
Vincent-Jozef du Moulin, een letterlievend en
self-made man, stichtte, bij den aanvang van 1863
het weekblad : De Meerhoutenaer, dat na twee jaar
naar Herenthals verhuisde en zijnen titel verwisselde
tegen : Het Kenzpenland. Op zoek naar medewerkers,
klopte de uitgever aan te Tongerloo. De prior stelde
hem in betrekking met den jongen kloosterbroeder,
vs iens aanleg en liefde voor de Vlaamsche letterkunde
hij kende. De nadere kennismaking van du Moulin
met Daems veranderde in wederzijdsche achting, in
innige vriendschap, in algeheele verkleefdheid. Om
zijn hooggeschatten vriend te believen en hem in zijn
pogen te steunen, zou desnoods Daems arbeid noch
moeite sparen. Het weekblad, in de meening van den
kloosteroverste een oefeningsveld, werd feitelijk voor
zijnen onderhoorige de grond waarop geheel zijn
letteroogst voor het grootst aandeel groeide, voor
't overige ontkiemde.

(t) Zie de lijit zijner werken in het Bulletin de l' Academie
royale d' Arche'ologie de Belgique, 1903.
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Onder zijne gewone inedewerkers telde het blad
C.-B. de Ridder, den stichter van de Leuvensche
Analectes pour servir a l'histoire ecclesiastique de
Belgique , en P. Kuyl, den geschiedschrijver van
,Gheel, Hoboken, enz. Naar hun voorbeeld leverde
Daems vooreerst eenige historische bijdragen, uit de
vergetelheid opgehaald, welke hij niet met zijn eigen
naam, maar met de deknamen : D. Maes en Foppens
Major onderteekende (r). Gaf de nederigheid van den
beginneling daireenigszins aanleiding toe, het strookte loch ook met zijne geaardheid; volgaarne deed
hij mede in den onderlingen strijd der vrijwillige
opstellers om elkander te verschalken, en mettertijd
zou hij nog Karel van Loo, Vitaelsen en Peeter Klein
heeten. Hoe nuttig en verdienstelijk werk het ook zij,
vlijtig nagespoorde namen, jaren en gebeurtenissen
aan het licht te brengen, te knellend toch was het
voor eenen geest, waar scheppingsvuur in brandde.
Meer vrijheid gunde de geschiedenis-roman,

Eenige dezer bijdragen werden afzonderlijk gediukt, name: Gevecht van Gheel,27 January 1658; — Brand van Herenthals,
XV° en XVI' eeuw; — Een woord over den oorsprong der gilden ;
— Kaert der Gilde van den Handboog van Herenthals; — lets over
het Landjuweel van Herenthals; — Cornelis De Bie ; — Uit de
geschiedenis van Meerhout ; — Dagverhael van den veldtogt van
Graef Frederik de Merode, in 1830; — Oude Herenthalsche kroniekjes. — Van navolgende bestaan geene losse afdruksels : Proeven
van Kempische overlevering. Legenden, sagen en sprookjes;
Petrus van Herenthals ; — Thomas van Herenthals; — Accoort
tusschen Morckhoven en Noorderwijck; — Over de etymologie
van Kempenland.
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zooals Daems dien met toepassing op de gebeurtenissen dier dagen bewerkt zag door Bresciani,
Franco, Ballerini, enz., in de Civiltei cattolica, destijds bij het bestudeeren van het Italiaansch zijne
geliefkoosde lezing. Men denke echter niet, dat hij
het hoog hield met romanliteratuur. « Om de waarheid te zeggen, » — zoo schreef hij aan pater van
Meurs, in vele opzichten geestverwant met hem
— « ik ook ben stekelig tegen de romans.... Maar
wat wil men? de homeopathie is in dit punt noodzakelijk geworden ». Bij het einde van 1866 ontvingen de lezers van het Kenzpenland als feuilleton het
begin van een verhaal uit het leven der pauselijke
zouaven, getiteld : Voor twee vaders; het was eene
hulde aan de vrijwilligers, meer bepaald aan de
Belgische, wier heldenstrijd ter verdediging van het
erf der Kerk, door de wereld met bewondering aanschouwd werd.
Den schri;ver viel 't nu moeilijker, de regelmatige voortzetting van dat uitgebreider werk,
waarvan bij den aanvang niets dan een algemeen
plan bereid was, te doen samengaan met zijne
drukke ambtsbezigheden. Iederen Donderdag stond
dan ook de bode, die wekelijks de boodschappen der
abdij meedroeg naar Herenthals, ongeduldig te
wachten naar de noodige kopij voor het blad van
den volgenden Zondag.
Het raadsel, svie de ondergeteekende S. was,
klaarde spoedig op voor Daems' medebroeders : in
de namen, de eigenaardige spreek- en doenwijzen,
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sommiger opgevoerde personen : Peer Jan, naar
gelang der omstandigheid in een veldwachterspak
gestoken, het Baasken uit den Handboog, Sus de
smid, Marten, enz., herkenden zij menschen, die met
en rondom hen leefden ; Daems toch maar alleen,
die meer dan iemand van jokken hield, zoo dachten
zij te recht, kon ze daar ten tooneele gevoerd hebben. `'Vie het geboortedorp kende van de stiefmoeder
van Daems, dat deze meermaals in de studentenjaren bezocht, zag het daar als geschilderd naar de
natuur onder den naam van Schrambeek.
Zoo is het werk, eensdeels de vrucht van
scherpziende opmerkzaamheid, anderdeels, in geheele hoofdstukken, en zelfs soms tot schade van
het hoofdonderwerp, louter geschiedenis; echte brieven van pauseliike zouaven waren daarbij benuttigd;
voor de plaaiseliike besclirijving van Rome en
andere Italiaansche oorden had de schrijver des
betreffende boeken bestudeerd; eene vruchtbare
inbeelding had het overige gedaan.
Voor twee vadei s, dat van eerst of grooten
bijval vond, werd als boekdeel meermaals herdrukt,
en vertaald in het Fransch, tweemaal in het
Engelsch, in het Duitsch en in het Czechisch.
Doortrokken van den paradoxalen geest, door
graaf Jozef de Maistre ergens aangeprezen, en de
pittige geestigheid van een Coomans, kwam Peeter
Klein, in 1869, te voorschijn met De Kruiwagens.,

4eschouwd in hun verleden, hun tegenwoordig en
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hun toekomend lot. — Is dat nu ernst of 'ultra
zal wellicht menige lezer van het Kempenland
zicli afgevraagd hebben. De inleiding was evenwel
zoo boeiend geschreven, dat hij voortlas zonderhet antwoord of te wachten; hield hij het vol tot
het einde, dan was hij ofwel een man van verstand
en van fijnen smaak, vatbaar voor geestige paradox,
ofwel een goedzak, die zich deerlijk had laten
beetnemen.
Voor den schrijver was dit het werk, waar
hij het meest van hield, en dat zoo niet kanunnik
Daems geheel en al in persoon is, gelijk iemand
beweerde, zeker toch zijne eigenaardigste en allermeest in 't oog vallende zijde. Want bleef het
misschien voor velen een geheim, dat hij niet
alleen een deugdzame, maar door en door god-.
vruchtige kloosterling en priester was, niet een,
met wien hij al ware het maar drie woorden.
wisselde, vergat ooit den geestige, die immer een
snedig woord op de lippen had. — Met well
doel het wetk werd opgesteld, wat er aanleiding
toe gaf, waarom de schrijver Peeter Klein heette,
laat ik liefst Peeter zelven verklaren.
« Het hoofddoel was tal van ernstige waarheden — zoo algemeene als bijzondere — onder
een luchtigen norm aan den man te brengen; —
dwaasheden en dwalingen geeselen terzelfdertijd,
onverdiende of minder verdiende beruchtheden
afbreken ; menige mijner vrienden — onder eenen
min of meerder doorschijnenden sluier — een
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onnoozel poetsje spelen, enz. enz. waren tevens
bijbedoelingen.
u Elk kapittel bijna is eene afstraffing, zoo bij
voorbeeld, kap. een en vlgg. zijn spottende navolgingen van den romantrant ; kap. vier geeselt de holle
woordenkramerij van vele zoogezegde groote redenaars; kap. zeven is gericht tegen de uitzinnigheden
van menige philologen; kap. negen tegen die der
Egyptologen; kap. elf tegen de commentaren van
schrijvers; kap. achttien tegen de nevelige, onverstaanbare krabbelarijen van gansch eene philosophische school, enz.; terwijI — om bier van 't overige
te zwijgen — kap. dertien eene parodie is eener
parlementszitting en eene hekeling op het parlementaire stelsel.
a De aanleiding tot het schrijven der « Kruiwagens » wordt met een enkel woord opgegeven in
eene nota van kap. 3. blz. 25 (1). Het was bij de
verkooping der nalatenschap van den destijds afgestorven pastoor van Oevel, die lk, ter aankooping van eenige boeken, bijwoonde. Tusschen
andere kennissen trof ik er mijnen vriend J. B... van
Herenthals aan, die destijds of nog seminarist was
te Mechelen, of ‘N ellicht reeds te Leuven studeerde.
— Hij drukte mij zijne verwondering uit, dat ik
seders eenigen tijd niets meer voor « Het Kempenla nd » had geschreven. lk antwoordde, dat ik wel

(I) Tweede uitgave.
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,eens weer hoopte te beginners. — « Waarover?
vroeg hij. — « Och ja, antwoordde ik; dat weet ik
zelf niet : over alles, als ge wilt... Over de kruiwagens, bij voorbeeld! » voegde ik er lachend bij...
— u Dat kunt gij niet! » hervatte hij heftig. —
Waarom niet? » wierp ik er even heftig tegen in.
— « Wat zoudt gij er van zeggen? .. » — « Ho!
daar is van alles van te zeggen!... » — « Weddell,
dat ge 't niet doet?... » — « Aangenomen! »
« En zoo kwam eene gedachte, die mij Loch wel
eens vroeger vluchtig door het hoofd gespeeld had,
eindelijk tot uitvoering.
« Kort daarop zette ik mij aan 't werk en schreef
wekelijks zooveel kopij als er noodig was.
« Aan de tweede heift gekomen, staakte ik echter
het werk gedurende verscheidene weken, daar ik
voor verveling bij de lezers vreesde en dat ik zelf
mij verveelde, totdat ik — bij een reisje naar Leuven
— eenige oogenblikken doorbracht in gezelschap
van den vriend B..., die er destijds studeerde, en
die mij dreigde met eenen ongenadigen aanval in
« Het Kempenland », indien ik niet voortging.
« Het werk werd daarop met nieuwen ijver
‘hernornen en tot zijn einde gebracht.
4 Christiaensen is eene loutere schepping mijner
inbeelding. Zijn portret is fantastisch, ofschoon mijn
vriend zaliger Mgr. de kanunnik Claessens er mijne
eigene trekken wilde in herkennen. Wat zijne levenswijze betreft, zij is eenigszins raadselachtig, grootendeels uit die van onze abdijheeren getrokken, maar
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met bijgevoegde trekken van elders gezocht. Het
weinig van zeggen zijn », overigens van Christiaensen zal, in alien gevalle, slecht toepasselijk
schiinen op mil zelven.
« De twee schrijvers van het werk heeten Peeter
Klein en Christiaan Christiaensen; daarin zit : een
schrijver, die lichaamlijk klein is, en voor den geest
een ultramontaansche (Peeter) Christene, van christelijke ouders (ChristiaensToon): het is het signalement eenerzijds en anderzijds de geloofsbelijdenis
van den schrijver der Kruiuiagens. »
Slechts 67 ^ olledige exemplaren, overgedrukt uit
het Kempenland, telde de eerste uitgaaf van dat
onalledaagsch verschijnsel, werk van den Norbertijner, then Mendel zelven in den Leeswijirer « een
onalledaagsch verschijnsel » noemde (1). In 1882
verscheen eene, luidens het titelblad tweede verrneerderde en — natuurlijk verbeterde uitgave.

Met het oog op eene gebeurlijke derde werden de zoo
even aangehaalde woorden als voorbericht geschreven.
Dat was nu werkelijk « eene goed geslaagdeproeve van fijn humoristisch proza », zooals Pol de
Mont het heette ( 2), « een parelije... een meester
stukje van echt humoristisch allooi », naar het oordeel van Nolet de Brauwere, die er bijvoegde : « Wie
met de vroomst-2 inzigten en beste voornemens ter

(1) I.," October 1889.
2) Ooze national,' letletkunde.
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wereld een of ander, zoo hij meent, stichttlijk werk
schrijft; maar daarbij, buiten eigen weten, onwillens
zijne lezers voor den gek houdt — en zoo zijn er ! —
die begaat eene aartsdomheid ! Waar men echter
opzettelijk, wetens en vvillens gekscheert; onder den
dekmantel eener geestige jokkernij den leeslust wekt
en voile waarheid, door verdichting opgesierd, aan
den man brengt, dan beet ik dit wijsselijk uitgedachte
scherpzinnigheid : en dat is bier 't geval * (1). Te
recht noemde derhalve het Handelsblad van Antwerpen den schrijver « een man met gezond verstand... die een schat van waarheden, zoo maatschappelijke, filosofische als politieke zegt.
De Keurraad, ingesteld voor de toekenning van
den vijfjaarlijkschen prijs van Nederlandsche Letterkunde, loofde eveneens het boek, maar vond er toch
jets in of te wijzen De Kruiwag-ens... is een
humoristisch werk, wonderwel in den won gehouden
en afwisselend in schrandere beschouwingen. De
lezer wordt op de drolligste wijze in eenen doolhof
rondgeleid, waar drollige zaken ernstig behandeld en
ernstige op potsieriijke wijze verteld warden; doch
de stof werd te lang behandeld en te verre uitgeput.
Het boek is fraai geschreven, zwierig, los en uitnemend zuiver van stijl » (2).
Liep ik zelf nu mank aan het verweten euvel ea

(1) In De Wachter, 1880. — Poaij en Lettercritiek, blz. 94.
(2) Zevende tijdvak (t Januart 1880 tot 31 December 1884lifoniteur bell e, 29 Met lb8t, blz. 1993, kol. I.
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talmde ik langer bij de Kruiwag-ens dan eene levensschets gedoogt, tot mijne verontschuldiging gelde het
ongewone van het boek, vooral het licht dat er uit
straalt op den schrijver.
In de eerste jaargangen van het meermaals
genoemde Kempisch weekblad staan vele stukjes
van verscheiden aard, vertaald uit het Duitsch,
het Fransch, het Engelsch en het Italiaansch, en
onderteekend : A. Z.; het zijn studieoefeningen
van kanunnik Daems in die talen. Later gaf hij
de keurige vertaling van Blinde Agnes of de kleine
Bruid van het H. Sacrament, naar het Engelsch
van Cecilia-Maria Caddell, welke, in 1002, als boekdeel zijne zesde uitgave beleefde.
Van eigen bewerking zijn allerhande vertellingen
en schetsen, waaronder fijngetoetste tafereeltjes, als :
Arme lijderes, dat met ter de vergelijking doorstaat met Conscience's Wat eene moeder lijdert
kan; het naieve Janneken en Mieken; de Onsterfelijke, eene gloedvolle schets van de eerste tijden
der H . Kerk ; Aan den dood ontrukt; de geschiedkundige verhalen : Scherpenheuvel, Een be'oek
aan O.-L.-V. van Tongre, Een Klaverblad uit
het veld van O.-L.-V. der Overwinningen, enz.

Benevens andere vertaalde stukjes, werden die alle
oorspronkelijk vervaardigd, hetzij voor het Kempenland, hetzij voor den Maria-almanak.
Van dien almanak noemde kanunnik Daems
zich den hoofdopsteller ; de titel van stichter komt
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hem echter niet minder rechtmatig toe. Zonder hem
toch zou hij wellicht nooit tot het licht gekomen,
vast in de wieg versmacht zijn. Het voornemen
van Charles de Paeuw, van Baarle-Hertog, het
Vlaamsche land te begiftigen met eenen kalender,
zooals er bij de naburen, in Duitschland zelfs
verscheidene bestaan, beantwoordde volkomen aan
het verlangen van den Norbertijner, die op het
eerste voorstel bereidwillig de taak aanvaardde, de
noodige stof te verschaffen. Hij rekende op de
medeweiking van de vele katholieke schrijvers,
waarmede hij in vriendelijke betrekking was, en
zijne hoop werd niet teleurgesteld. Ten bewijze
hoeft men slechts de inhoudstafels der eerste jaargangen in te zien; daar vindt men de narnen van
de gevierdste schrijvers van Noord en Zuid.
De bijval van den eersteling, in 187 9 verschenen, overtrof de beste verwachtingen , na korten
tijd bleven er van de zeer aanzienlijke oplage
slechts weinige exemplaren voorhanden. Het volgend jaar daarentegen was ontmoedigend voor den
uitgever, die besloot de uitgaaf te staken.
K Jammer echter werd dit besluit zoo laat
genomen, of althans kenbaar gemaakt, dat het
onmogelijk was nog tijdig een uitgever te vinden,
om in 1881 te verschijnen a (i).
De hoofdredacteur gaf den moed niet op. De
oorzaken van het verminderd en tot het dekken der

(t) Maria almanak voor 1882. Voorbericht.
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kosten ontoereikend debiet, waar wellicht de' tijdsomstandigheden niet gansch vreemd aan waren,
dacht hij vooral « te moeten vinden en in het formaat, en in den inhoud, en in den prijs van den
Almanak. Het formaat was onooglijk, de inhoud
niet op het peil van het grootst aantal der lezers,
de prijs schoon niet te hoog voor wat gegeven werd,
toch te veel voor een.... almanak. Dat alles diende
verbeterd te worden. a Een andere uitgever werd
gezocht en gevonden : op de eerste aanvraag van
zijnen vriend Daems, was L. Taymans-Nezy, van
Lier, bereid het werk voort te zetten.
Zoo kwam in 1882 de Maria-almanak weder
te voorschijn, maar kleiner van vorm en tegen
geringeren prijs; de inhoud, schoon nog steeds door
bekwame pennen bezorgd, was « min literarisch,
meer ascetisch en historisch. a Aan zijn tienden
jaargang gekomen, onderging de kalender ten tweeden male eene aanzienlijke verandering. Als metgezel van den Bode, het orgaan van de bloeiende
aartsbroederschap van 0.-L.-V. van het H. Hart, te
Averbode, verscheen hij nu, met platen opgeluisterd,
in hetzelfde formaat als dit tijdschrift ; ter wille der
verscheidenheid werd de inhoud, hoewel nog hoofdzakelijk, minder uitsluitend toch in verhouding tot den
titel van het jaarboek, aan Maria's eeredienst gewijd.
Deze waren de lotgevallen van den Almanak,
wiens zilveren jubelnummer de hoofdopsteller nog bereidde, en in proefblad, maar niet meer afgewerkt zag.
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De schrijver, die met zooveel keurige letterkundie vruchten in proza den gaard der Nederlandsche
Letterkunde verrijkte, leverde niet minder talrijke
in gebonden vorm, bewijzen tevens van eene onbetwiste, gaandeweg volmaakter geworden en door
weinigen overtroffen meesterschap over taal, stijl en
versbouw. Hij wilt zich — het zijn NOLET' s woorden — u de verschillende dichtsoorten to eigenen ;
want naar gelang hoogere ingeving begeestert, opregt
gevoel 't gemoed verteedert of gepaste scherts ligtere
toonen vergt : met de eigenste behendigheid, met
hetzelfde gemak bespeelt hij de harpe der Godgewijde
zangen, Apollo's gouden tier, Pan's herderstiuit of
het zevenvoudig Satersriet (1). n Wil iemand een
werk opstellen over de Nederlandsche metriek, zoo
oude als nieuwe, voor schier elk soort van vers,
rijm en strophe, vindt hij voorbeelden in de werken
van dichter Daems (2).
Deze begrijpen, buiten de Twee Mysteries of
govijde dramas : De Kerstnacht en Sinte Ursula
van kardinaal Wiseman, uit het Engelsch vertaald,
het oorspronkelijk drama : Sinte Dimphna's marteldood, allerlei liederen en gedichten, meestendeels
verzameld in de Ke;npische Lier, Deugd en Vreugd,
De Suverlike Liedekens en beide bundels : Gedichten en Luit en Fluit. Van jonger dagteekening zijn

(I) NOLET DE BRAUWERE, loc. cit.
(2) Vglk GEURTS, Nederlawische metriek.

voornamelijk : Des priesters Tege .0894 ; 1896),
Het Lied der Linden (189o), S.-Dinzphna-Cantate
(180o), De KongoTending (1898) en Treurrang bij
de benoeming en de wilding van Mgr Th. Lud.
Heylen tot Bisschop van Nanzen (1899).
De Kempische Lier, gesticht en bestuurd door
kanunnik Daems met medewerking van zijnen
vriend, B. Raes, talentvollen organist en toonzetter
te Westerloo, werd uitgegeven bij du Moulin, van
1870 tot bij het ingaan van 1884. Om de twee
maanden verscheen een gezang met begeleidende
pianomuziek, waarvan de woorden en de muziek
vervaardigd waren door verscheiden dichters en
componisten, bijna uitsluitend Kempische, onder
welke manners van naam, als bij v. J. Lemmens,
destijds leeraar aan het Koninklijk Conservatorium
te Brussel, nadien stichter der Lemmensschool te
Mechelen. Onder den deknaam D. Vitaelsen leverde
kanunnik Daems er het bewijs, dat hij niet gansch
vreemd was in muziekcompositie; gezangen, daar
ingeschreven onder denzelfden deknaam en die
van Foppens Major en Karel van Loo, erkende
de varier als zijne ware kinderen, toen zij met al
hunne broertjes wat op meestens een paar uitzonderingen na voor alle het geval was — verhuisden, deels naar Deugd en Vreugd, deels naar
de twee dichtbundels.
De twee titels Kempische Lier en Deugd
en Vreugd bepalen genoeg de strekking en den

aard van den inhoud diet verzamelingen. Aarr
zanglust liederen verschaffen, ernstige en boertige,
waarin het aangename en vrooliike samenstemt
met deugdzaamheid, noch de goede zeden, noch het
godsdienstig gevoel des yolks gekwetst worden ;
daarbij zijn geliefd Kempenland en den voorvaderlijken geest zijner streekgenooten verheffen : dat
beoogde en bewerkte de dichter; sommige stukken,
vooral die, in Welke de zang met declamatie afwisselt, zijn geestige satiren van den hedendaagschen, veelal bespottelijken levenswandel ; deze
dienen als tegenstelling om den wijzeren eenvoud
van den Kempenaar nog sterker doen uit te schijnen.
Pit siinsunertiltef iebekens bie fiend ghentaert freer Servatius
Danis, 011oostertiur (user
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Dit was de eerste uitgave der Suverlike Liedeal even a suver » van inhoud als van taal en
vorm, alle onverbeterlijk onder dit drievoudig oogpunt » (I); bij hun tweede verschijnen in den bundel

kens, «

(1) NOLET DE BRAUwERE, loc. cit.
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Gedichten op breeder schaal verspreid, verwekten zii
algemeene bewondering ; die proeve van Middelnederlandsche poezie moest inderdaad niet onderdoen voor
het beste, dat een Hoffmann von Fallersleben, een
meester nochtans in het nabootsen van oud-Vlaamsche zangen, ooit geleverd heeft.
En zeggen, dat bij de wording van het eerstgeboren dier meesterstukjes, de guitige Daems nog eene
rol speelde ! Het liedeken : Maria, soete Coninghinne... verscheen in het Kempenland met een begeleidend briefje van den inzender, waarin deze zegde :
« Ik heb het (dichtstukje), op een los blaadje, in een
handschrift gevonden, en ik laat het aan fijne kenners
der oud-Nederlandsche letterkunde over om het vermoedelijke tijdstip van zijnen oorsprong to bepalen.
Indien de eene of de andere uwer geachte correspondenten desaangaande eenige inlichting kan geven,
zou hij voorzeker welkom wezen. F. S. ».
In een volgend num mer opperde een zoo gena amde
Peer-Jan Snaack — of deze Snaack een man was met
den inzender, kan ik niet bevestigen, — de meening
dat de versjes e in de tweede heeft der negentiende
eeuw, en wel in of omtrent het jaar 1867 ) gemaakt,
en 'outer eerie fopperij waren. De onderstelling,
zegde hij, wend niet tegengesproken door den brief
van den inzender, die zonder leugentaal kon bevestigen van een door hem geschreven blaadje, dat hij het

in een handschrift — in een zijner eigen schrijfboeken namelijk — gevonden had.
Als laatste antwoord stuurde F. S. nog eerie
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strophe-, welke, zegde hij, het stuk sloot en nog niet
was bijgegeven :
Ter eere Marien werdic gescreven
in den jare achttien hondert sestich ende seven
doe de maend Mai was in den beghinne,
ende wert gemaect die soete Coninghinne
to loven in de oude vlaemsche tale
die des hertene spraec vercondet so wale.
Nochtan iemant en can si niet volprisen
hi en spreke die taele des paradisen.
Ende dit dichtede....

En hij voegde er bij : e Het vervolg bevat nog
slechts enkele schrapjes, teenemaal onleesbaar, waarschijnlijk door den hoogen ouderdom van het handschrtft t!?..) a (1). Zoo trok de kluchtspeler zich nog
met een kluchtig woord uit den slag.
De Gedichten, zoowel als Luit en Fluit, werden
over het algemeen bij hun verschijnen op lof onthaald. Tegen laatstgenoemden bundel rees er toch
ook eene bijtende, en laat ik het zeggen, smadelijke
critiek op. Of deze van bezadigde, dan wel van
partijdige rechters uitging, laat ik onbeslist. Zijnerzijds schreef Nolet de Brauwere : a Wel mist men
in 't laatste keurgewrocht eene nieuwe reeks dier
o Suverlike Liedekens », welke den « Gedichten »
tot sieraad strekten ; — want in Midden-Nederlandschen, even goed als in Oud-Classieken of modernen
versbouw gevoelt de eerw. heer Daems zich vol-

(t) Kempenland, 1867, nn. 19, 22, 25.
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slagen te huffs. — Maar beide boekdeelen ademen
evenzeer eene hoogst christelijke, zegge katholieke
strekking. Dat nu tegenvoeters van sterk uiteenloopende meening — vrijdenkerij of ultra-streng Calvinistische dweepzucht, volgeling van Darwin of
van den vromen broeder Vingerlingius, de a Luit »
veroordeelen : zulks ijkt ten overvloede het spreekwoordelijke : Les extremes se touchent. Zoo mede,
dat stukken, gewijd : « Aan wien 't schoentje past »,
den schoenpassenden voet ergens wringend knellen,
wettigt oogenschijnlijk het bi)tend kermen tegen die
bijtende satirieke en diep nijpende « Fluit » (1).
Buitendien stond de criticus van den Amsterdanuner (2) niet alleen, die, volgens den gevonnisde
zelven : « 't maar niet kon verduwen, dat het
boek zoo samengesteld is uit ernst en klucht,
heilig en humor, enz., met een woord, dat « Luit
en Fluit », Luit en Fluit is en niet Luit so:o en
solo Fluit. » — Tot zijne verontschuldiging voegde
de guitige dichter er bij : « Ja, wat wil ik er aan verhelpen? Ik beoefen de poezie slechts als uitspanning,
en mijn poetische inboedel is niet ruim genoeg, om
een tweespan te bezigen voor den ernst alleen, en
een kermiswagen voor den humor afzonderlijk.
Zooals mijn celletje, is mijn bundel : ik kan mijn
Jezus met zijne Lieve Moeder niet aan de deur

(t) De Vlaamsche school, 1884, blz. 143.

(2) In 't nummer van 2S" December 1884.
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werpen, omdat er ook eenig portretje in hunne
buurt hangt. Om op de vorige figuur terug te
komen, ik rijd de wereld door als de barakman,
wiens rijtuig een huis op wielen is waarin hij
zijne poppen bergt, naast zijne kinderen, naast al
wat hem dierbaar is » (r).
Mijns dunkens, trof een schrijver in Rond
den Heerd het juiste woord : « ... moet ik geheel
mijn gedacht uiten, dan moet ik zeggen, dat
kanunnik Daems best gelukt in 't gene onze voorouders de Sotternie heetten. Daarin is hij meester.
Zelfs is hij nu en dan een keer geestig, waar men
't niet en zou moeten verwachten, en 't niet gaarne
en vindt. Nu, dat is de trant van zijn geest, en
hij en moet niet meer dan iemand el zijn eigen
zelven afleggen om te trachten iemands anders te
zijn. Als hij mag « fluiten », is kanunnik Daems
een vreeselijke kerel » (2).
Die vreeselijke, maar niet minder goelijke kerel,
bleef ten slotte, denk ik, den raad gedachtig van
zijn vriend, Mgr. P. Claessens, die op zijne Gedich-ten reeds schreef :
..... laat Zollen krassen
Gij zijt er tegen opgewassen.

(I) Brief van S. Daems aan Hilda Ram.
(2) Rond den Heerd, 26 October 1884, nT 43.
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Wien het vertvonderde, dat kinunnik Daems
miet eens zijne talenten beproefde in uitvoeriger dichtwerk, zij tot antwoord wat hij eens schreef aan eenen
zijner vertrouwelingen : « Men klaagt, omdat ik
liedjes maak, die mij geenen tijd kosten, vermits ik ze
maak op mijnen weg naar Meerbeek, en die goed, ja,
goed stichten. ^ In dien tijd deed hij geregeld op Zonen feestdagen als hulppriester, te Westmeerbeek, den
morgendienst, zooals in volgendejaren te Voortkapel,
te Zammel en te Oosterloo. — En verder : « Men zegt
mij : Schrijf ernstiger dingen, Beef werken van langeren adem , ik heb daar weinig op te antwoorden, maar
't is beslissend : Bezorg mij den noodigen tijd, vind
mij eenen uitgever... Maar ten slotte, wat wilt get
Sommigen veiwijten mij, dat ik niet meer schrijf;
anderen, dat ik het te veel doe. »
Alles wel ingezien, was het waarheid wat hij
zegde. Liedjes maken en dichten kostte hem geen
tijd, tenzij dien, welken hij aan rust en uitspanning
ontwoekerde. — Hij deed dat op zijnen weg, waar
inderdaad het zoo vaak voorbijgetrokken riviertje
hem den zang op de lippen riep :
0 mijn lieve zilvren Neeth
Die mijn oor zoo graag hoort klaatren ...... ;
(D. V. biz. 25) (1).

waar hij zijns a Susterkens Capelleken » lief kreeg :
Sint Dimphna hiet die maghet rein;
(G. blz. 1 17).
(I) De letters tusschen haal<jes verwijzen naar de dichtbundels:
D. V. --.---. Deug-d en VI eugd; G. = Gedichten ; L. F. =--- Luzi en
Fluit.
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waar hij een praatje hield met het : Bloerneken naast
de baan, (L. F. blz. 5o), enz.; — hij deed dat aan
tafel, waar hij niet zelden zat te zinnen op het vers,
dat hij op het einde van het maal of bij andere
gelegenheid zou voordragen ; — hij deed dat, waar
dan ook — naar gelang der omstandigheden —
een dichterlijke vonk door zijnen geest sprong.
Daems' dichterlijke voorraad client daarbij wondervvel tot toelichting van diens leven, zooals zijn
leven zelf tot commentaar verstrekt aan zijn werk.
Elk stuk is als eene bladzijde van zijn dagboek,
herinnerend aan het geziene, het gehoorde, het om,
hem voorgevallene, het mede beleefde, dat zijn
'opmerkzamen geest, zijn fijngevoelig hart getroffea
had. De gewaarwordingen der ziel vertolkt het lied,
en ware het noodig en doenbaar de poezie van den
kanunnik, over het algemeen beschouwd, met een
woord te bepalen, ik noemde ze liefst subjectief.
Tot volmaakter kennis van den mensch, zij een,
vluchtig overzicht toegelaten.

+
Voor al het schoone der natuur heeft de dichter
oog en oor en hart; maar wat hem daarin bekoort,
is niet zoozeer het zinnenstreelende dan het geestverheffende. In het : Aan een vallend blaadje
(G. 38), — Daar is een lied (G. 14), — 0 mochtic
eens een voghelken sijn (G. 179), spreekt een diepgodsdienstig gemoed, dat in de schepselen gewrochten ziet van Gods macht, gaven zijner goedheid,

--- 1 19 --afschaduw ingen zijner heerlijkheid, uit welke hij
eene stem hoort opgaan ter eere des Scheppers en
welke hem nopen tot hooger betrachting. (1) Overeenstemmend niet alleen met den stand van den
schrijver (2), maar veel meer met zijne innigste
gevoelens, zijn tal van gedichten van ascetischen
aard, ter vereering van al wat voor wel begrepen
godsvrucht vereerenswaardig is.
Is Daems soms scherp hekelend in proza en in
dicht, nooit toch is het op personen gemunt, — daar
was hij te menschlievend voor, — maar alleen op de
dwalingen, welke hij in anderen betreurde. Met de
hand op het geweten mocht hij verklaren, zelfs ten
opzichte van hen, die ontvangen diensten met
ondank vergolden : « God dank! ik bemin al mijne
medemenschen, en er is nog altijd al te veel in de
wereld van dat leelijke ding, welk men haat beet,
zonder dat ik er mijnerzijds nog eene dosis meet van.
fabrikeer. v Volkomen argeloos, mistrouwde noch
verdacht hi) iemand van boos opzet , verdraagzaam
met politieke tegenstrevers, gemeenzaam en spraakzaam met eenieder zonder onderscheid, was hij ook
allemans vriend.
Heeft de dichter, en te recht eenige voorliefde,
het is op de eerste plaats voor den armen man. In
De vastenavond der arme vrouw (D. V. 3o), Het

(t) Vglk Bloernkrans. Thal- en letterkundzg-e studzen, IX,
biz. 118. Tilburg, 1891.
(2) Dr P. A. T. in de Dietsche Warande,i880.
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bedelend kindeken (ib. 43), Liefdaiigheid (ib. 86),
De aalmoes (ib. 88), Arm en rijk (L. F. 89', Van een
arm kindeken (G. 41), enz., veil de edelhartige
menschenvriend in anderen het medelijden met den
noodlijdende overstorten, dat hij zelf gevoelt, en
tevens den beproefde tot gelatenheid aansporen.
Het ware overbodig te wijzen op de rijke verscheidenheid der lierzangen van den vromen kloosterling ter verheerlijking van zijn geliefd Tongerloo;
der huldebetoogingen van den nederigen onderdaan,
voor Wien elke overheid heilig was, aan zijne overstep.
Het onderwerp mocht dan ook al dikwijls hetzelfde
zijn, steeds heeft zijne Tier nieuwe tonen; voor de
oudere zangen moeten de jongere niet onderdoen ,
hoe schoon het geestdriftig Lied der Linden (0, De
KongoTending (2), de forsche TreurTang bij de benoeming en de wijding van... Mgr Th.-Lud. Heylen
tot Bisschop van Namen (3)!
Ter gelegenhetd van laatstgemeld stuk schreef
Hilda Ram aan den dichter : Wat schoone verzen
zijn dat, die ge me te lezen geeft ! Ze komen zoo
recht uit het harte en gaan er zoo diep in. Gij hebt
er zelden schooner gemaakt. Wat is gedachtenpoaie
toch verre boven woordenpoezie L. a (4) De lezer
oordeele zelf in hoeverre hij met de begaafde dichteres instemt :

(1) Gedrukt ter perse der abdij, en in het Belfort, 1891.
(2) Drukkerij der abdij, 1898.
(3) ibidem, 1899.
(4) Brief van 10 Jan. 1900.
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Een treurzang btj dit feest !... Och, ja! hoe zou
Het anders toch, waar 't hart in diepen rouw
Het speeltuig ioert ?
Gij, juich, o Kerk van Namen ;
geef het sein en roep uw kindien samen.
0 weduw, smut, smijt of uw rouwgewaad,
En smuk u op, en praal in feestsieraad ;
Laat vaandels waaien over straten, wallen,
Laat klokken bommen, laat klaroenen schallen,
En galme 't lied — het zegelied alom
Hij komt, hij komt, mijn nieuwe Bruidegom! •
Juich, Names], juich! Uw kindren zijn geen weezen,
Gij zijt geen weduw meer; want uitgelezen
Een Vader komt. Uw rouwtijd is voorbij
Juich, Namen, juich, gij moogt te recht.
Maar wij!...
Wij ?... Ach, voor ons is 't uur van touw gekomen
Ons werd een Vader teergelietd ontnomen....
En wat hij was — dat zeggen we ti niet, neen !
Dat kunnen we u met zeggen. Ons geween
Aileen vertolkt wat wonde werd geslagen
Aan 't minnend hart, waarin hij wordt gedragen,
Gevierd, gehefd als zonder paal en perk,
En waar gij hem int rooft, gij wreede Kerk!...
0 Kongo, met uw zengend zonneblaken,
Uw wouden, uw moelassen en uw laken,
Waar dood in hui,t, die 't levensoffer vraagt
Van wie zich stout op uwen bodern waagt.
0 Kongo, Kongo, zit ! grootmoedig tartten
Sint Noibrechts zonen voor bet hell der zwarten
't Gevaar en hadden oor der zwarten hell
Hun land, hun rust, hun kracht, bun leven veil.
Zij gingen been — de helden! — en zij vielen.
De smart was Groot, die vlijmend onze mien
Doorsneed ; maar, Kongo, loch gij vergt alleen
Ons leven, en geen onzer aarzelt — neen ! —
Om dat zijn leven voor uw hell te geven....

- I 2 2 Gij, Namen, eischt bet leven van ons leven
Gij eischt de ziel van Tongerloo's abdij...
Vraag wat gij wilt, behalve Hem — en wij,
Grootmoedig zullen wij het offer plengen,
Hoe zwaar ook, welk u heul en heil kan brengen ;
Maar Hem ?.. Laat Hem toch hier ! Eisch Hem niet af,
Den Vader, dien de Hemel zelf ons gaf!
Vergeefsche klacht ! Want Rome heeft gesproken.
God gaf, God nam. De banden zijn verbroken,
In 't vuur van liefde en dankbaarheid gestaald.
Treur, Tongerloo, waar Namen zegepraalt !
0 Leo, Paus! de hemelingen weten 't
Hoe vast de trouw aan uwen troon ons ketent :
Uw wensch is wet, omdat gij Petrus zijt.
Vraag \vat gij wilt : ons al is u gewijd;
Doch 't zwaarst der offers, dat we u kunnen geven —
't Is 't leven met, 't is 't leven van ons leven :
Wre ook Hem vroeg, den Vader, dien God gaf, —
Vroegt gij Hem niet, wij stonden Hem niet af.
Doch Leo sprak : de Hemel heeft gesproken.
God gaf, God nam. \Vorde ook ons 't hart gebroken,
Geplengd zij 't offer ! 't fiat zij gezegd!
Maar treuren doen we, en treuren is ons recht.
En 't is ons recht, een woord u toe to spreken,
0 Namen, een nog — heet het, dreigen, smeeken,
Of hoe 't u lust, wij heeten 't recht en plicht —
En boor dit laatste woord, tot u gencht :
Wij staan Hem af, die ons gelukkig maakte,
En zelf 't geluk in onze liefde smaakte;
Wij schenken wat ons sticht het kostbaarst had,
En vragen Diets voor dien onschatbren schat,
Dan slechts dit êêne : Moog hij 't nooit betreuren,
Dat hij moest heengaan! want zou dat gebeuren,
Werd lijden, door uw schuld, zijn levenslot,
Wee u! wij eischten rekemng voor God!
Bemin hem dus, zooals wij hem beminden;
Dat Hij in Namen moge 't heil hervinden
Van Tongerloo. 't Stilt onze droefenis,
't Is ons geluk, zoo Hij gelukkig is.
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Kloosterplicht breekt de banden des bloeds
niet, maar loutert ze. De Norbertijner is bok irnmer
gedachtig wat hij zijnen naastbestaanden schuldig
is. Vaders patroonfeest geeft onder andere aanleiding tot het dichten van Vitalis van Milaart
(L. F. 118), en bij diens afsterven vloeit ongemaakt
de treurzang : Mijn Vader (G. 31) uit het hart
van den rouwenden zoos. — 1Velkom! kleine
(G. i o), galmt het bij de geboorte van den eersteling
zijner zuster ; bij de wieg van het tweede kind,
wordt Aan Mieje (G. 32) de les gespeld door
heer-oom, die bij het eerste-Communiefeest van
zijn neefje (1) toch zoo gemoedelijk zal komen
vertellen Van een ketiersch Kindeken (G. 92),
weinige dagen te voren in eene kostschool gezien
..... het lag daar zoo schoon
Het stervende kind, — als een Engel.
Nog rozig was 't mondje, maar blank was de koon ;
Het streed met den dood, en het was toch zoo schoon!
Een bloempje geknakt op zijn stengel.
Tot het bedrijvige van Daems' rusteloos levee
behoort zijne zeer drukke briefwisseling met de
vele zielen, wier gids en wijze leidsman hij was
in het geestelijk leven ; — met tal van kunstbroeders, oudere en jongere ; — met eene niet minder
talrijke schaar bevrienden. Eene wezenlijk drukke
was het, en hij had er xi% aarlijk geene schuld aan,

(I) Jozef-Maria Verachtert, heden ftdvocaat te Geel en lid
van de Bestendige Deputatie der provincie Antwerpen.
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dat menigeen- weken en weken op een antwoord
moest wachten, waarin dan ook tot verschooning
geWeien werd op den stapel brieven, die nog
onbeantwoord lagen. 'Nat hij dan eindelijk schreef
warm ' doorgaans voortreffelijke voorbeelden van
briefstijl. Nu en dan werd ook een vriend met een
berijmd epistel vereerd. Eenige uit den tas zijn
opgenomen in de dichtbundels, zooals de dankbare
!wide aan zijn .dokter : Bistouri en Cie (L. F. 41),
de gelukwensch : Aan het ridderkruis ran... (L.
F. 36), het geestig epistel : Steek nooit een stok
in 't tviel (I . F. 123), de raadgevin Aan den
Joneen dichter C. W. (L. F. 82).

En zou de volbloedige Vlaming ook niet een lied
hebben ter eere zijner moedertaal? Ja, en meer dan
een ; het borrelde uit zijn hart als hij zong :
Wij zingen, en wij zingen Vlaamsch.
Wat! onze taal verzaken,
Den roem des Nederlandschen naams,
Om voor de vrees eens vreemden blaams
Een wantaal uit to braken? .....
0 neen, o neen, wij zingen Vlaamsch.
Onze tang kD. V. blz. 5).

En elders, zooals bij den aanvang dezer schets
reeds vermeld is :
Hoe minnic di, o Dietsc, mijn Tale!
Du waers, so mine moeder sprac,
So soet als 't liet der nachtegale
Die sioghen up den groenen tac.
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0 Dietsce tale
So claer ende hel
Als een kerstale
Di minnic well
0 min Dietsc (G. 81).

« Di minnic well Ja, hij niinde ze, en zijne
liefde was geene platonische, maar eene werkelijke.,
a Vergeten wij het niet, zegde hij, onze taal vergt van
ons hare eigene rechten, en die zijn, onzer meer,
onze kennis, onze beoefening, onze hoogachting,
onze eerbied, laat ik het zeggen, onze eeredienst...
Wij inoeten de kennis, de ontwikkeling, den bloei
onzer schoone moedertaal op alle wijzen bevorderen D (1). Zijne liefde dreef hem rusteloos naar immer
grondiger kennis en kundiger beoefening; terwijl hij
zich innig verblijdde om de snelle vorderingen der
taalwetenschap op onze dagen, deed het hem leed,
dat de stramme jaren hem niet toelieten er mede in
den slap to gaan.
Wars van ongezond particularisme, overdreven
taalzuivering, willekeurige woordensmederij, ontijdige spellinghervorming, kleefde hij ter liefde der
eenheid, zoo noodig tot den bloei der taal, volgaarne
de stelsels aan van gezaghebbende mannen, zelfs
waar hij ze in bijzondere gevallen minder goedkeurde ;
en waar hij er tegen in ging, dan was 't, zegde hij,
uit onwetendheid of onoplettendheid.

(1) De Vlaamsche Beweging. Voordracht gehouden voor den
Nederdurtschen Bond van Antwerpen. In het Belfort 1892. In de
Sprokkelzngen blz. 23 en volg.
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Dat door oefening en studie Daems uitmuntend
was toegerust voor Kunst- en Lettercritiek, moge
eenigerwijze voor eenieder blijken uit de stalen zijner
werkzaamheid op dat gebied, in de Sprokkelingen
openbaar gemaakt ; maar wat geheim, althans minder
gekend bleef, was de hulde aan zijne bekwaamheid in
dit y ak gebracht door een groot aantal schrijvers en
dichters van naam, die er van hielden hun werk aan
zijne beoordeeling en aan zijne verbeteringen te
onderwerpen vooraleer het aan het licht te brengen.
Dit was, bij zooveel ander, nieuw voedsel voor de
bedrijvigheid van den immer dienstvaardige, die wel
eens met gegronde reden kon tegenstribbelen, waar
hem een dienst werd gevraagd, maar, tot zijn nadeel,
geen weigeren kende.
Den wijzen oordeelkundige erken ik nog in de
aanteekeningen, door hem gemaakt bij het lezen van
andermans lettervruchten, vooral van die, waarover
hij oordeelen moest als lid van den Keurraad, ingesteld voor de toewijzing van den vijfjaarlijkschen prijs
voor Vlaamsche letterkunde. Tweemaal werd hem
die eervolle last opgedragen, namelijk voor het 8e
(1885 tot 1889) en het 9 e (189o-1894) tijdvak. Zijne
aanteekeningen volstaan — zonder dat het noodig zij
den sluier op te lichten, die het geheim der besprekingen van den Keurraad omhult, — om te weten,
hoe nauwgezet en onpartivlig, maar ook ten koste
van welke vlijtige en oordeelkundige studie, hij in
geweten aan zijne zending beantwoordde.
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Gansch het Leven van den Norbertijner kanunnik achter de kloostermuren kan men sarnenvatten
in twee woorden : godsdienstoefening in hare ver-schillende uitingen, en arbeid — geestesarbeid namelijk - met betrekking tot zijne priesterlijke roeping.
Buiten de abdij, in de samenleving, ijvert hij, naar
gelang van de omstandigheden, volgens persoonlijke
geschiktheid en bekwaamheid en de bevelen der
overheid, voor het geestelijk en zedelijk welzijn van
den evenmensch.
Bij kanunnik Daems — het hoeft niet vender
betoogd — was er vast geen nood voor, dat na den
vrij aanzienlijken tijd, aan godsdienstplicht en leeraarsambt besteed, de cel zou openstaan voor verveling. Buiten het klooster was hij de gevierde
spreker, die alom op verscheiden terrein, met onverdroten ijver en met kwistige hand, het goede zaad
des woords strooide tot veredeling der zielen.
Wat den redenaar mangelde aan kracht en
welluidendheid van het spreekorgaan, vergoedde hij
ruimschoots door zijne klare, zuivere, vloeiende en
meesleepende taal, door de levendigheid der voordracht, de duidelijke voorstelling en ontwikkeling
der gedachten, de aantrekkelijkheid der beelden.
Ofschoon, waar de plechtigheid zulks eischte, tot
verhevener en statiger vlucht goed toegerust, had
hij eenen hekel aan den hoogdravenden en gemaakten declamatietoon; doch hij bezat in hooge mate
de kunst, altijd natuurlijk, maar met gloed en
overtuiging de aandacht to boeien en, met de
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schatten zijner kundigheden en ervaring, de edele
gevoelens zijner ziel aan anderen mede te deelen.
Hij predikte keer op keer retraites in tal van
kloosters, colleges en kostscholen, en waar hij eens
geweest was, daar werd de aangename en tevens
deugdelijke spreker andermaal verlangd; in sommige gestichten wenschte men, na den vier en
dertigsten keer, nog den man te hooren, die zijne
wijze lessen altijd op eene nieuwe manier, maar
altijd even aantrekkelijk wist in te kleeden. Menige
parochiekerk hoorde zijne leerzame onderwijzingen
en sermoenen, zoo rijk als verscheiden van inhoud,
dikwijls gansch nieuw, soms verrassend van opvatting en vorm. Men zie, bij voorbeeld, in de Kanselstoffen de verschillende beschouwingen op den

Dood (I).
De zoogezeide Kanselstoffen zijn over het
algemeen de bouwstoffen, gedurende dertig jaar
predicatie voor eigen gebruik verzameld; ter pers
gelegd op aandringen van velen, met hun bestaan
bekend, waaraan de schrijver jaren en jaren aarzeldegehoor te leenen, en dan ten laatste nog enkel
tegen dank toegaf, beoogden en hoopten zij niets
antlers dan een werk van eenig nut te wezen. Van
de zeven beraamde reeksen, aan verschillende
hoofdonderwerpen gewijd, zagen twee, elke van
tvvee boekdeelen, tot dusverre het licht. Den

(1) Kanselstoffen,

boekdeel.
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wensch bij den aanvang der derde, door den opsteller uitgedrukt, dat — moest hij heengaan vOOr de
algemeene voltooiing des werks — zijne medebroeders den nog voorhanden zijnden voorraad zoo
goed mogelijk zouden voort uitgeven, zal men
trachten te vervullen. -- En hier zij herinnerd
aan een der eerste werkjes van Daems : Het Lijdend
Hart van 7e.rus, dat in 1899 zijne vijfde uitgaaf
beleefde en in het Hoogduitsch wend vertaald. De
hoofdstof daarvan was ontleend aan passiesermoenen,
welke hij in zijne vroegste priesterjaren ter abdijkerk
had voorgedragen.
Nergens scheen echter de begaafde redenaar
meer op zijn terrein, dan in volkskringen : Vrede's,
H.-Familie's, patronage's, enz. Daar op het spreekgestoelte verschijnend met den goelijken en gulhartigen glimlach op de lippen, was hij de boeiende
voordrachtgever over vreemdsoortige onderwerpen,
als waren ze van Abraham a Sancta-Clara afgeluisterd : Een rare vogel en ran nest of het
geluk op aarde, OnTe Schoenen, OnTe Hoeden,
OnTe Meubelen, OnTe Huisgenooten, enz., waarvan
de voorstelling reeds volstond om de aanwezigen
geheel oor te maken ; tot uiteenzetting en verklaring
werden allerlei geestige zetten en spreekwoorden
te pas gebracht. Zoo was hij daar het guitig, gretig
aanhoorde, uitbundig toegejuichte Daemsken, de
snedige Peeter Klein van de Kruiwagens, de fijngeestige spreker, die zells gestorven lachspieren zou
does herleven, en desniettemin zijne toehoorders

- I 30 naar huis zond met de voedzame stof van een...
sours zeer gewoon zedensermoen, maar op zeer
ongewone en smakelijke wijze voorgesteld. De zanger van Deugd en Vreugd schonk gaarne vermaak, maar wenschte nog veel meer te verzedelijken.
En, — om hier even te gewagen van een talent,
dat men 't minst zou vermoeden in den vromen
kloosterling-priester — wanneer de gezellige man
in engeren kring bewijzen gaf eener ongemeene
meesterschap in de goochelkunst, dan ook het
eenigszins gewijzigd Horatiaansche : ridentem facere bonum quid vetat? toepassend, en zijn yolk
vermakend, west hij zalige zedelesjes als suikergoed
ter verkwikking in de ziel te goochelen. Kortom,
hij was het levend en sprekend bewijs, dat kloostertucht nog zoo erg doodend met is voor vroolijkheid, dat deugd en vreugd samen op de baan
kunnen.
Zoo was de godvruchtige Daems tot het einde
toe ook de werkzame, de rustelooze, die, ofschoon
door zijne overste p van elk ambt ontslagen, zich
aftobde, tijd, uur en zichzelven vergetend, zich de
noodige rust ontgunde ten believe, ten gerieve, ja
ook ten vermake van anderen.

Nolet de Brauwere schreef bij het einde van zijn
opstel : Servatius Daems en s diens letterkundige
werken : « Ik heb getracht, naar gelang van mijn

—131—
gering vermogen, den op letterkundig gebied zoo veelzijds begaafden Norbertijner aan mijne Landgenooten voor te stellen. Mijnentwege is dit echter geen
« kruierij , » schoon de al te zedige dichter, in zijne
« Opdracht aan de kruiers n, hen spotswijze aanmaant : « Zoo ik niet meer gekruid word, blijf ik,
vast en zeker, met Christiaensen en zijn handschrift
en met mijne eigene uittreksels op een haiven meter
hoogte van den voet des bergs der vermaardheid. )
Neen, mijn Zeer-Eerwaarde ! bedenk dat geene ijdele
lofspraak hem meerderen roem kan bijzetten, wien
men met den Latijnschen zanger vrijelijk mag toedichten :
66 Mittere carmen ad hunc, frondes erat addere silvis! 66 (I)

Christelijkeliefde verbiedt mij den lofspreker van
onoprechtheid te verdenken, waar hij zegde geen
kruierswerk te willen doen , het was dus gansch toevallig, althans onafhankelijk van zijne bedoeling, dat
juist twee jaar daarna, den 1 5 en Juni 1882, de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden,
den Norbertijner opnam in de lijst barer buitenlandsche leden! Zulk eene onderscheiding werd hem ook
hier te lande toegekend.
De Koninklijke Academie voor Nederlandsche
Taal- en Letterkunde, gesticht bij koninklijk besluit
van Ben Juli 1886, werd den ioen October, in naam van

(1) De Wachter, 1880, Poêzj* en Lettercritzek, blz. 77.
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Z. M. Leopold II, te Gent ambtelijk ingesteld. Een

tweede koninklijk besluit van eerstgenoemden dag
had de achttien eerste werkende leden benoemd,
waarvan een het lidmaatschap niet aanvaardde. In
hare eerste zitting, den 27 en October, ging de Academie over tot de verkiezing, ter volmaking van het
vijf-en-twintigtal. Kanunnik Daems, door Jan De
Laet als candidaat voorgesteld, werd met de volstrekte
meerderheid der uitgebrachte stemmen, 1 i van i6,
verkozen (I).
Hij werd er door zijne ambtgenooten naar
verdienste geacht en gezien. In 1899 kozen zij hem
tot onderbestuurder en het volgend jaar tot bestuurder. En — ik gebruik de woorden van den
hooggeachten beer bestuurder, Prayon-van Zuylen,
waardoor hij zijnen medeleden het afsterven ter
kennis bracht van den s geliefden collega », van den
« trouwen, edelhartigen vriend » : — s Hoe glansrijk
hij zich van de hem opgelegde taak — hoogst
vereerend ja, maar soms ook netelig en lastig —
gekweten heeft, is U alien genoeg bekend en op
dat punt ware het overbodig aan te dringen. Eveneens, in den schoot onzer bestendige Commission
voor Middelnederlandsche Letterkunde en voor
Nieuwere Taal en Letteren, waar hij lid van was,
onderscheidde hij zich door den gewetensvollen
ernst waarmede hij aan besprekingen en werkzaamheden een ijverig aandeel nam ) (2).
(1) Verslagen en Mededeelingen, 1887, blz. 6.
(2) Zitting van 5 Augustus 1903. Verslagen en Mededeelingen,

1903, bladz. 22.
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Bij koninklijk besluit van i z en Mei igoo werd
kanunnik Daems ridder benoemd in de Leopoldsorde. De hoogst vereerende, maar ongezochte onderscheiding was den nederigen kloosterling welgevallig,
niet zoozeer om haar zelve, maar veeleer omdat de
tijding er van hem toekwam, juist op den dag dat
de feestcantate werd uitgevoerd, welke hij gedicht
had ter eere zijner lieve heilige S. Dimphna.

Den io Augustus 1903 huldigde de oud-studentenbond van Herenthals twee zijner leden,
onlangs tot doctors in de godgeleerdheid bevorderd.
De zeer eerw. kanunnik Muyldermans hield de
feestrede. Bij het einde zijner toespraak herdacht
hij met weemoed den oud-leerling, een sieraad
van den Bond, die zijne tegenwoordigheid op het
feest had toegezegd en, eilaas! nu daar niet was.
Tot slot deter bladzijden, waarin ik trachtte het
leven to schetsen van den betreurden Servaas
Daems, wat kan ik beter, dan de woorden herhalen, door den heer Muyldermans uitgesproken
ter hoogachtende herinnering aan zijnen vriend
en collega, wiens waardige plaatsvervanger, als
werkend lid der Koniuklijke Vlaamsche Academie,
hij na weinige dagen zou wezen?
« Waarom, Mijnheeren, sprak moet door
mijn laatste woord, nog een rouwkieet in het
feestlied geworpen? Gij zult mid dit niet kwalijk
nernen; want gij ook alien, oud-studenten van
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't geliefd college van Herenthals, gij zoudt vandaag
zoo geerne nog de hand gedrukt hebben van dien
gezelligen oud-makker, van dien begaafden redenaar
en sierlijken dichter, van dien vromen en geleerden
priester, de eer en de kroon van Sint-Norbertusorde in Tongerloo, van onzen gemoedelijken,
beminden Servaas Daems, die zoo diep zijne lieve
Kempen in het herte droeg, zoo innig zijnen
vrienden verkleefd was, zoo fier ging over den
bloei en den luister van zijn oud-college, voor
alien een zoo levendig voorbeeld was van werkzaamheid en zielenadel. Wat hadde zijn luimig
woord, zijne gulden lessen, zijn vroolijk gezelschap
ons alien verheugd op dit ure I Scheen hij bier
de onontbeerlijke man niet?.,. God riep hem : zijn
aanbiddelijke wil _geschiede! »
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ACADEMIRN EN ANDERE GELEERDE
GENOOTSCHAPPEN, ONDERWIJSGESTICHTEN, ENZ.
met welke de Koninklijke Vlaamsche Academie
in letterkundig verkeer is.
Academie royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique, te Brussel.
Koninklijke Academie van Wetenschappen, te
Amsterdam.
Academie royale d'archeologie de Belgique,
te Antwerpen.
Provinciaal Bestuur van Gent.
»

»

» Antwerpen.

Rijksarchiej, te Brussel.
Hoogeschool van Gent.
))
» Brussel.
D
n Loven.
» Luik.
))
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas,
te St.-Nicolaas.
Oudheidkundige Kring, te Dendermonde.
Kring der Germanisten bij de Gentsche Hoogeschool.
ldem bij de Hoogeschool van Loven.
Letterkundig Genootschap « Met Tijd en Vlijt n,
te Loven.
Letterkundig Genootschap « Het Kersouwke »,
te Loven,
Snellaertskring, te Gent.
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Societe d'Emulation pour l' etude de l'histoire
et des antiquites de la Flandre, te Brugge.
Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen.
Aartsbisdom van Mechelen.
Abdij van Maredsous.
Societe d'archeologie, te Brussel.
Cercle archeologique, litteraire et artistique de
Malines.
Les Melophiles, te Hasselt.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
te Leiden.
Koninklijke Bibliotheek van's Gravenhage.
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te 's Hertogenbosch.
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te
M iddelburg.
Friesch Genootschap van Geschied-, Taal- en
Oudheidkunde, te Leeuwarden.
Historisch Genootschap, te Utrecht.
Societe historique et archeologique dans le
duché de Limbourg, te Maastricht.
Pauselijk archief, in het Vatikaan.
Kaiserliche Universit. and Landes Bibliothek,
te Strassburg.
Historisch-litterarisch Zweigverein des Vogesen-Clubs, te Strassburg.
Kongl. Universitets-Bibliotheket, te Upsala.
Hoogeschool te Rijsel.
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Door de zorgen van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs worden 74
exemplaren der Academische uitgaven verzonden aan
gestichten van middelbaar onderwijs 1 Athenea en
Staatsnormaalscholen ; aan de bibliotheken der steden
Gent, Brugge, Mechelen, Dendermonde, Hasselt,
Oudenaarde, l eperen, Kortrijk, Lier, St.-Nicolaas
en Veurne.
....■
De Academie zendt een exemplaar van sommige
barer uitgaven, met betrekking tot am bachten, aan
de bibliotheek van verscheidene volksgenootschappen
to Gent, Antwerpen en elders ; andere uitgaven
worden gezonden aan Nederlandsche letterkundige
genootschappen, bekend als daarvan een nuttige gebruik kunnende maken.
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135.

V e REEKS. — UITGAVEN DER COMMISSIE VOOR NIEUWER
TAM.- EN LETTERKUNDE.
Prudens van Duyse, door J. MICHEELS. (Met portret des dichters, (1893).
352 blz.
4,00
2. Rederijkersgedichten der XVI e eeuw, door J. BROECKAERT 1893) . 1,25
3. Vak- en Kunstwoorden (N r t Steenbakkerij) bezorgd door "I'H. COOP.1,25
MAN (1894), 1-94 blz.
4. Plaatsnaamkunde. Gemeente Bilsen, door JEF CUVELIER en CAM
. . .
......
. . .
HUYSMANS (1897), 316 blz. .
3,00
3. Onkruid onder de Tarwe. Proeve van Taalzuivering, door H. M EERT
......
. .
. . . •
. 1,00
(1". atlevering). .
6. Inleiding tot de studie der Analytische Scheikunde. door Dr. A.-N.-H
..
. :,3o
BIL1 RIS en Dr. A.-J.-IJ. VANDEVELDE (1899), 107 blz. .
De Rederijkkamers n Nederland, door PR. VAN DUYSE, uitgeg. door
.1(,00
FR DE POTTER en FL. VAN DUYSE, (1902) 610 bladz . . .
S. Repertorium van de geschriften over de voedingsmiddelen in igoo
verachenen, door Dr. V ANDEVELDE, 1 40 blz. — Idem, igot, 163 blz., elk 1,73
9. De behandeling der niet beklemde liesbreuken, door Dr. A.
.....
,
.
. . ,
.
1,(O
LINCK 1 1 9021, 72 biz. .
to. Lijst der in Zuid-Nederland meest gebruikelijke voornamen 09021,
n,3o
.
33 blz.•
..
.
.
.
. .
.
11. Lijst van bij Kiliaan geboekte en in Zuid-Nederland voortlevende
woorden, die in de hedendaagsche woordenboeken niet opgenomen
1,cr,
of onvolledig verklaard zijn, door I). CLAES (19021, 8o blz
12. Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon, door
3,25
D. CLASS (1904), 324 blz
Vi e REEKS. — BEKROONDE \VERKEN.

I. Bibliographic der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde,
door L. PETIT 118881. X VI-300 blz. (Uilverkocht.)
2 . Verhandeling over de verbinding der volzinnen in het Gotisch, door
VAN NI OER KERKEN (1888), tor. blz.
1,50
1,30
3. Het voornaamwoord DU, door H. MEERT (1890), 11-98 Hz
4 . De klank- en vormleer van het Middeln. dialect der St.-Servatius
legende van H. van Veldeken. door F. LEVITICUS ( 1892), 1 72 blz..
2,5o
5. De Belgische Taalwetten toegelicht door Mr. A. PR AYON-VAN ZUYLEN,
. . . . 3, o
(1''' deel) (1892), 476 blz. (2'^ deel ter pers). . .
.•.
(i. Historisch en Critisch overzicht van het Vlaamsch tooneel in de
17de eeuw, door Osc. VAN H AUWAERT 1893), 102 blz. ..... • • 1,30
7. De rol van het booze beginsel n in het middeleeuwsch drama,
.
door ERNEST SOENS, pr. (1893) 144 blz.
• 2,00
8. Gebruik der naamvallen, tijden en wijzen in dcn Heliand, door
j, VAN DE VEN, pr. (1893„ vi-238 blz.
•
3,00
9. Antwerpen in de XVIII . eeuw, door EDW. POFFE (1895), 328 blz 3,00
lo. Bastaardwoordenboek, door J. BROKCKAERT (1895), 11111-439
. . 5,00
t Vak- en Kunstwoorden (N' 2. Ambacht van den amid), bezorgd door
JOZEP VUYLSTEKE (1895), 178 blz. (Met platen)
2,27
12. Klank- en Vormleer van het gedicht van den VII Vroeden van
binnen Rome, door E. Ds NEE', (1896), 83 blz..
..... 1,25
..
13. Vak- en Kunstwoorden (N r 4 . Ambacht van den Metselaar), bezorgd
door ALFONS VAN II OUCKE en JOZEF SLEYPEN (1896), X-486 blz. (met platen .5,00
1 4 . Proeve van Oudnederfrankische Grammatica, door D r P. 'LACK
1,5o
.
(189 7), XX VI-110 blz............. .
15. Vak- en Kunstwoorden (N' 3. Ambacht van den Timmerman) bezorgd
. 5,00
door J. en V. VAN KEIRSRILCK (1898), X-747 blz. (met platen)
16. De Moedertaal. eenig doe)- en redematig voertuig der gedachte in
1,23
Opvoeding en Onderwijs. door H. TERMER MA `i (18081, 6o blz..
1 7 . Eene vreemde spraak ale voertaal van 't onderwijs. door A. en Tn.
VAN H EUVERSWYN (1899), 180 blz
2,00
18. Vak- en Kunstwoorden (N . 5. Ambacht van den Metselaar), bezorgd
door J. en V. VAN KEIRSEICIA (18991, 1 . 406 blz. (met platen)
. . 4,00
19. De Gallicismen in het Zuidnederlandsch. Proeve van Taalzuivering,
. oo
door W. DE VREESE (1899), LXVIII-662 blz.
•

20. Idioticon van het Antwerpsch dialect, opgesteld door P.-jozer , CORNKI,IssEN rn J. B. VER vi.IKI, 6 atlevet ingen (Aanhangsel ter pers), elk
. 2,50
21. De verouderde woorden bij Kiliaan, door J. JAcoss (1899), 1-244 blz.. 3,00
22. De Fransche Overhecrsching in Belgie, door F. VAN DEN BER011
(1 0 00), 7,28 blz.
.
•
4 00
23. De Handschriften van Jan Oan Ruusbroec's werken, door 1)r, DE
VitEERElio ol,
— 2^
eerste all. (19o2) verdere ter perst 2,50
24. De Fransche Overheeraching in Belgie (van 17(12 tot 1815), door
1,014F. ),kEcK
234 blz.
..
..
...
......
• 2,00
25 Vormleer van het Oudfriesch werkwoord, door J. JAcoas (1900),
.
278
.
......
. .
. . .
. .
. .
• . . 3,00
a6. Vormleer van de taal van Jan van Ruusbroec, door II. MKERT
(1(10 . ), 130
.
.
.
.
. .. .
1,50
27. Vak- en Kunstwoorden (N r 6, Ainbacht van den loodgieter en zinkbewerker. door A VAN I loticse. ( tctot I (platen), 2 deelen,
.
10,00
28. Handboek voor Germaansche Godenleer, door E. SOENS en J. JACORS
(1002 , . 23o Had/.
2,25
29. Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland, met zangwijzen, door
A. l)g Goes en Is. " I EIRLINCI: 11002),
deel, 38o blz., 2 de deel, 389 blz.,
3 5. deel, 284 biz., 4 5. deel, 36o blz. (verdere deelen ter pers)
. . . 4,00
3o Onze Zeil-vischsloepen, door FRANS BLY (1rio2), 14(1 blz. (met platen) , 2,00
31. Germaansche lieldenleer, door M. BRANTS. 11902), 314 biz.. . . . 3,00
32. De slag bij Kortrijk, dour V. Fats 101021, 31)4 biz.. . . .
4.00
33 Verhandeling over het nut van de zuivere uitspraak der Nederlandsche taal, door Sr.-I,. PRENAU Ino3,. 2 4 0 blz.
2 So
31. Geschiedenis van het rijm in de Nederlandsche poezie van de oudste
tijden tot heden, .loor J. (.;FusTs.(1.s. deel, 3 96 blz.,
deel ter pers ) . 4,00

TER PERS OF IN VOORBEREIDING.
Vocabulario para aprender Franches Espannol y Flaminco (a° 1520),
opnietiv: uligegevL en toegelicht door Dr. W11.1.1, hi DE VREESE.
Noel van Berlaimont's Vocabulare a . ' 1336), id.
Nederlandsche werkwoorden door samenstellende afleiding gevormd, id.
Dle eerste Bliscap van Maria, opmenvy uitgegeven en toegelicht,
Gallicismen in bet Nederlandsch, met aanwijzing van de zuiver Nederlandsche uitdrukkingen, door II. NI EER ,
Bibliographisch Woordenboek van de Geschiedenis der Belgische gemeenten. door I . a. OF. l ' OT1 ER.
Kinderspelen, met zangwitzen, door R. GOESOWERE.
Brieven aan J.- Fr. Willems, toegelicht door J. BoLs.
Geestelijke Liedekens aangelegt binnen Doccum WIJCCLVII, uitgegeven door
J. Rohs en H.. VAN DUYSF..
Spieghel van 's menschen behoudenisse van J. van Maerlant, door Fow.
GAIL1,1Asti en K. DE FI.OU.
Zuid-Oostvlaandersch Idioticon, door Is. TEIRLINGE,
Vergelijkende Klank- en Vormleer der verschillende Middelnederlandache
lAcons.
dialecten. door
Onze taal in het Onderwijs, door GUSTAAF SEGERS.

