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DIETSCHE KALENDERS.
Wij stellen ons vo(~r, in de Jaarboeken der koninklijke Vlaantsclle Academie van nu of aan telkens een of
beer -Dietsche kalen(lers uit to geven .
Het is bekend, vast well: grog )t gewicht voor de kennis der chronologie de middeleeu« s~ he kalenders zijn .
\VeI is waar k( men die, yvelke in de v~~lkstaal geschreveii
zijn (vr gebedeil- ell getijdehoeken, breviaries, ordinaries, lecti~ ~narien, martvrologen en heiligenlegenden) .
in (lit opzicht niet in de eerste plaats in aanmerking, wijl
zij alleen bij iii >~~ge uitzondering de gcwenschte waarborg
aangaande de autheilticiteit van hun oorsprong opleveren ; zij zijn, integendeel, gewoonlijl: afhankelijk van
allerlei, niet altijd to herkennen en v aak inoeilijk to bepalen invloetlen wail plaatselijken en persoonlijken aard (i) .
Daarentegen hebben joist zulke kalenders een groat
belang v~~or de taalkunde : zij zijn een onschatbare bron
vt or de keinus van de voornamen, inz~ )nderheid van
dezulke, die zeer afwijken van den Latijnschen vornl
(men denke b . v . aan ndl . Giltrs = tat . E idius ; ndl . D na,
-.e = lat . Dim /.ilinur ; ndi. lcclrr = lat . 7eclrr en lat. Iigth (2)

(t) Verg . H . GROTEFEND, Zeitrcc/zni ng des deaatschen AI ttelalters and de ;- I e~rzeit . Zweiten Bandes erste Abtheilung, s, Iv .
(2) Zie b, v . LODEwIJK v . VELTHEM (ed . VANDER LINDEN
en DE VREESE), eerste boek, vs . 960, met de aanteekening .

6
enz,) ; zij bevatten de vertaling van een aantal Latijnsche
liturgische termen : kostbare bestanddeelenvan den woordenschat ; voor'de klankleer leveren ze niet minder kostbare gegevens op, niet alleen met het oog op de geschiedenis van de vervorming der Latijnsche eigennamen,
maar vaak ook voor echt Germaansche woorden ; en zijn
ze gedateerd en is de herkomst bekend of to beredeneeren, dan zijn ze van bet hoogste gewiCht ook voor
den tekst, waaraan zij voorafgaan .
Zonder overdrijving mag gezegd worden, dat althans
de Middelnederlandsche kalenders in al deze opzichten
tot flu toe flog zoogoed als volkomen verwaarloosd zijn .
De door ons ontworpen uitgave is eene poging om er de
aandacht op to vestiges en vertrouwbaar materiaal binnen bet bereik van alle belan;stellenden to brengen .

Wij openers de rij met twee kalenders, welke de
eerste ondergeteekende reeds seders lang voornemenss
was bij gelegenheid in 't licht to zenden : ze zijn onderscheidenlijk to vinden in de handschriften

nU5

33O en 334

der Stadsbibliotheek to Brugge .
l . Het eerstgenoemde handschrift is een gebeden
boek op perkament, met zorg geschreven in de allerlaatste jaren der j5de eeuw, misschien reeds in de eerste .
wren der

lode;

het bestaat uit 19b blades, 152 mm. hoog,

bij 104 mm . breed, met

inlet

afgescllreven : 82 bij 47 mm.

Het is versierd met gekleurde hoofdletters, blauw enn
karmijnrood, waarbij het wit flies is uitgespaard in de
andere kleuren, maar zelf kleur is, op de andere gelegd
vender met gebloemde randversieringen, die echter alle

7 bijna geheel weggesneden zijn . Het b~ )ekje is v~ ~~ ~rzien
van een hedendaagschen zwartleeren band, die niet
oudcr zijn ban dan bet jaar 1859 : in den teen verschenen catalogus der Brugsche handschriften staat deze
codex flog vermeld met een band van Ludovicus Bloc,
die in 1484 leerling werd bij Johannes Guillebert en in
1 529 stierf (i). Daaruit mag men besluiten, dat bet handschrift to Brugge geschreven werd, wat door de tail
bevestigd wordt . In de 17ae eeuw moet bet llebben toebehoord aan de Carmelieten to Iperen : boveal aan bl . ii
staat namelijk, met geschreven drukletters uit then tijd
(armeli Ipiensis . In den rechterb~wenhoek van hetzelfde
blad staat, in een hand uit hetzelfde tijdperh :
waarschijnlijk cen oud bibliotheeksmerk . De elf eerste
bladen van het handschrift w~ ~rden ingenomen door den
kalender die bier wordt uitgegeven . 1)e maand Juni
ontbreekt : bet blad is weggescheur(I . 1)e verhortingen
zljn
A7 = Kalendas ; N= Nonas ; Id' = Nits ; s' = sent ;
= octa7~e ; vzg' = vigelie ; D' = Dies (d . i . Des i~p; eenmaal . t~o/fely = (175/0/fcls (op
teacus), alle Passim
;
25 Juli) eenmaal e7t'ang' = cw(lng elzste ( op 2 I September) ; eenmaal d' = dtr5he (in bet ~~ps~'hrift der maand
juli) .
In dezelfde hand, die boven aan hi . Ia schreef
(]armeli Ipeensis, staat boven den Middelnederlandschen
naam van elhe maand, evenzoo in geschreven druhletters, de moderne naam (voor zoo ver (leze van den

(I) tip' . H . JAMES WEALE, Bookbindings and Rubbrn,s of
Bindings in thc National art Lzbrar)' 5ottth 'iisiiton J/useum (London 1898), p . Lv .

anderen verschilt) : Jzilrearius, Februaraus, Iulius, :Sep;e»tber, October, November, December ; zijn de dagen van elk'e
maand van Arabische cijfers voorzien : r, 2, 3, enz .,'' et1
zij n' de guldengetallen van de tweede helf t van de maand
November (te beginners met den lOaen), die waarschijn=
lijk foot zijn, verbeterd.
`2 . Het tweede llandschrif t is evenzeer een gebedenboek, zeer f raai geschreven op perkament omstreeks
1480, bevattende 205 bladen, 139 mm . hoog bij 95197 mm .
breed, met inlet afgesclireven : 89 1/2 bij 51 mm. ; versierd
met gekleurde hooldletters die voortreffelijk van stijl zijn .
Bl . 55 heeft bij een groote hoofdletter (rood, blauw etc
good) een randversiering met twee fantastische diereq ;
hier en daar bij blauwe hoofdletters mode arabesken
opgehoogd met geel en groen, zooals dat in het laatste
kwart der 15 (1 e eeuw gebruikelijk was .
De vier eerste bladen zijn weggesneden ; daarop volgen twee bladen, die door den oorspronkelijken kohiist
blijkbaar waren wit gelaten, en naderhand gevuld zijn in
-eene hand uit de jaren z 1 540 . Daarop volgt, hl . 3-14,
de kalender die her wordt uitgegeven . Aan bet slot van
%i1 die
den kalender staat een dateering : Anne . riic .
echter ahocrief is ; men ziet onmiddellijk dat ze in later
-tijd geschreven is door iemand die met weinig handigheid het middeleeuwsche schrift lleeft nagebootst . Het
boek, dat in 1824 op de Brugsche bibliothe' h kwam uit
de nalatenschah van den Heer Thomas de Schietere de
Lophem (i), is voorzien van een modernen leeren band,
verguld op snee .
( t) ZHe over dezen edelman J .' GA1EARD, Bruges et le Franc
ou leur ilJagzstrafui- e et leer Noblesse (Brines, 1857-64), dl . III;
blz . 333 .

De verkortingen zijn zeer talrijk in dezen kalender .
De kopiist was een zorgvuldig werker, die zich liever
behielp met eeil verkorting, dale de afschrijving zijner
bladzijden to overschrijdell . Behoudens iii een paar
gevallen waarin llet vrijwel onmogelijk was, en behalv,e
hot teeken voor -m of -n, gebruikt llij altijd hetzelfde teeken, met de meest verschi11ende waarde, nl . het welbekende teeken voor -er.
A . Algemeen gebruikelijke verkortingen
uttoed' = moeder, acct' _ peeler, p1 -lest' _ priester (passim) .
%u't = opvaert (15 Aug .) ; tnartcla'c = martelal e (passim) .
~_ ~tzve = vrotrrt~e/t (26 juli) ; ~t'pofcl = crtstofel (25 Juli) :
thnaelist = ewan~~elast (23 April, 27 Dec .) ; g/essocr= con/essoer (4 en i I Oct . ; 6 Nova ; ~'i. ' - z'i~ilie (2o Sept . .

27 en 31 ()t .,

2~)

Nov .) .

B . Bijzondere kalender- en willekeurige verhortingen
Oct' = Octave en S' = Sentc (passim) .
coil!' = cov[essoer, bz'ss' = bisscop (passim) ; iiz ( 12 Juni,
8 Nov .), mart' en martcl' = mattelate(n), (passim) ;
ap' (24 Aug .) en (1/lost' (passim) = apostel; pauw' --. pau70el (6 Juli) ; d orm' _ gomrnacr ( I ; Maart) ;
a" = daglze (i» het opschlift van Maart) en d' = loch

(3 Nlei) zijn gewoon ; rlan = dale (opschrift November)
is bet minder ; gelleel willeheurig lijkt tzansfi,urering
z rstlacte (2 Juli) .
traps ouren/i . e (6 Aug .) en z'isitac'
Zeker willekeutig zijn
.5'ebasJ' _= Sebastiaen (20 Jan .)
Tclic' = I''elicitas ( ; Maart) ;
1J?arcell' = Marcclliaen (19 Juni)
Age = Amelbetge (IO Juli) en
(antelb' - Cantclbetg (2g Dec .) .

Zoover wij zien kunnen, is het niet mogelijk dezen
kalender zoo nauwkeurig to localiseeren als den eersten .
Under de heiligen die niet algemeen gevierd worden,
behooren de meesten tot het bisdom Utrecht, t . w . (I )
15 Jan .
7 Febr.

S . Moor

i Juli

S . Rombout bissc .

S . Helene con .

4 »

S. Merten bissc .

1o

»

S . Scolastica

18 Aug .

S . Helene con .

17

»

S . Polocronius

19

S . Magnus mart .

i8

»

S. Symoen bissc .

25

25

»

S . Walbrugge mag.
[obitus]

26 Maart S . Ludgerus
13 April

S . Eufemie mag .

30

S . Qutrijn

»

17

»

S . Basilius
S . Alexus conf .

25

»

S . Lebuijn

14 . Juni

»

S . Lodewijc con .

2 Sept . S . Anthoninus

S . Reymacle bissc .

3
5
20
25

S. Bertijn abt

»
»

26
22 Oct .

5 Nov .

S . Fauste mag.
S . Firmijn bissc.
S . Cypriaen
S . Cordule mag.
S . Eusebius

Een aantal behooren evenwel tot het bisdom Luik, t . w .
8 Jan . S . Guedele mag .

16 Aug . S . Aernout bissc .

i8 April S . Ursmarijs bissc .

23

»

S . Thimotheeus .

11 Mei S . Geugulfus mart .

31

»

S . Paulij n bissc.

22 Juni S .
1o Juli S .
12
»
S.
S.
16 »

Paulijn bissc .

20 Oct . S . Caprasius mart .

Amelberge

15 Nov. S . Eugemus bissc .
21
S .Columbaen abdt
» S. Clement paus
23

Cletus pans
Ciondulfus

Verschillende heiligen, die in bet bisdom Utrecht
een feestdag hebben, staan in dezen kalender gewoon
5 Juiii S . Bonifaes ; 4 Juli S . Merten bissc . ; 17 Sept .
S. Larr~brecht ; 12 Nov. S . Lebuijn .

(t) Deze tafels steunen op GKOTEFENU, a . w .

Van 's gelijken vo(~r het bisdin Link : 1 Sent .
S . Lambrecht ; - Albertus episc. leodien . (23 Nov .) words
zelfs niet vermeld .
S . 11Zarc bissc . words in Utrecht op (len 18' i1'Iei
gevierd, maar staat hier i p 7 Oct . , was het algemeen
gebruik is.
Verder bevat de kalender verscheidene lleiligen, die
noch in Luik, nosh in Utrecht gee ierd woi den, t . w .
13 Febr . S . Julianus mart . = Doornik
23
» S . Policarpus = Amiens, Autun enz .
I Mrt . S . Albijn bissc . = Amiens, Kamerijk
g Mei S . Claes bissc . = Amiens, 1)oornik, han~Cr~Jk
1 5 »
S . Digne = Kamerijk
13 Juni S . Bartelmeeus = Frankfort a . 1I .
i6 »
S . Ferioel - Zuid-Duitscllland ; Zwitseriand
20
S . Vitael = Metz, Lyon
25 »
S . Lcrevr [transl .] = Kamerijk, Doornik
7 Juli
S . Thomaes bissc . [transl .] = Doornik
S Juli
S . Kyliaen mart . = Kamcrijk, Doornik
-I Aug. S . Walbrugge [adventus] = Munster
»
»
12 Oct .
[transl .] = Eichstadt
13 »
S . Athanasijs bissc. = Brandenburg, T • wi, :11etz
1c~
»
S. Pelagie = Worms, Turin
27 Nov . S . Nlaxirnius = Doornik
Het schijnt dus wel, dat deze kalender niet genlaakt
is ten behoeve eerier bepaalde localiteit, maar tocll in
hoofdzaak met den Utrechtschen kalender tot grondslag . I)aarmede stems overeen de taal van het us .,
die naar (Zuid-)Brabant heenwijst, was ook in den
kalender zelf aan 't licht komt : S. Guedele (8 Tan .)
~ebrueders (io Juli) ; verdeilin c ( :_l Juli) . Ware het hs .
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bins en het ' bisdom Luik geschreven, dan zou rye tail
veeleer Limburgsch, geweest zijn .
Het zou wellicht to gewaagd zijn, uit S. Abdon et
Sennes (3o_,Juli) of to leiden, dat de kalender onder
't schrijven vertaald werd ; dat et is misschien niet meer
(Ian een lapsus calami van een kopilst die ook met het
afschlijven van Latijnsche teksten vertrouwd was .

Wijze van uitgave .
De kalenders worden
nauwkeurig naar de handschriften afgedrukt, met then
verstande
1 ° dat het verschil tusschen ii en v, i en y, korte
en lange s wordt opgegeven ;
2° dat de verkortingen worden opgelost, uitgezonderd,
ter besparing van ruimte, die voor Kalendas, Z onas,
Idus en Senle, Since, waarbij de middeleeuwsche afkortingteekens echter vervangen worden door een punt .
De verkortmgen die meer dan eene beteekenis hebben zijn opgelost in overeenstemrnring met de voluitgeschreven vormen ; ZOO is b.v, in kal . 2 marlela'e gelezen
niet als martelacre, maar als martelare, daar het woord,
telkens het voluit geschreven is, zoo luidt . Daarentegen
is gm' op 17 Maart gelezen als ommaer, vanwege t ummaer voluit op 11 Oct .
3° Wat in bet hs . rood geschreven is, wordt vet
gezet, .uitgezonderd de guldengetallen en de aanwijzingen
~~mtrent het getal dagen van maand en maan .
4° W.ijzigingen aan de lezing van het handschrift
zijn cursief genet, en worden onder aan de bladzijde
verantwoord . Aanvullingen van leemten staan daarenboven .tusschen rechte haakjes :

- I3
~° Bijvoegsels of veranderingen rut later tijd humen
alleen in aaninerking als ze belting ohleveren . Zoo zijn
de moderne namen en cijfers, in de i 7 eeuw in kal . i
bijgeschreven, alsOok de verandering'~n aan de guldengetallen van November, her weggelaten .
1',I)W .

(IAII,u Rn .

W LLEM DE YREESE .

I
GIs . Brug;e, nr 336 .

Kal . z .

KL LAU MAEN D
heift xxxi daghe de mane xxx .
iii

A KI, Nieudach
Dies
• N . Octave S . Stevin
xi c N . Octave S . Jan
• N . Octave der (I) Kinder
xix e N . S . Verilt
vii) f Id . Dertiendach
Id . S. Urselis
xvj A Iii . S . Andr[i]es
v b [d . S . Julien
C Id . S. Pauwels
xiij d Id . S . Symeon
ii e Id . S . Thimoteus
ris (2)
f Id . S
g Id . S . Felicis
A Id . S
(2)
xviii b KI . S . Ma .rcelis
vii C Kl . S . Anthonis
• K1 . S . Priske
xv e Ki . S . Marte
iiij f KI . S. Sebastiaen
g Kl . S . Agniete
xij A Kl . S . Vincencis
I h KI . S. Tyburcis
C KI . S . Emerenciane
ix d KI . S . Pauwels
e KI . S. Policarp
xvii f KI . S . Jan
vi g KI . S .Oudebuerch
A KI . S . Geminiaen
xiiij b Kl . S .Ondegonde
iii C El . S
(21

Ifs. Brugge, nr 334 .

Kal . ~ .

KL LOUMAENT
heeft xxxi, daghe. Die mane .xxx .
JANUARIUS .
iii A Ons heeren besnidenis
• Octave van S . Steven
xt c Octave van S . Jan
• Octave Alder kijnder
xix e
viii f Dertiendach
g
xvi A S . Guedele maget
b
v
• Sinte Pauwels
xiij d
ii
e
f Octave van dertiendach
x
g S . Felix confessoer
A S . Moor abdt
xviii b S . Marcellijs pans
vii
c S . Anthonijs confessoer
d S . Prisca maget
xv e S . Marijs ende marte
iiij
f S . Fabiaen ende sebastiaen
• S . Agneete maget
xij A S . Vincencijs martelare
i
b S . Emerenciaen
C S . Thimotheeus
ix d S . Pauwels bekeert
• S. Policarpils bisscop
xvii f S . Jan crisostomus
vi g Octave van S . Agneeten
A S . Valerijs bisscop
xiiij b S . Aldegunde n:aget
Iii C

(I) der : de d- is verbeterd aeit een s.
(2) Door een niet rlnidelijke oorzaak nitd esleten .

JANUARI .
taut=

or

nteutnmaan~, (c

avtmagnf » .

C L . K . Maandag, 7 (i4 . 57) . - • N . M . Maandag, x ( 6 . 57)
E . K . Zondag, 20 (8 .42) . I
2
3
4
5
6
7
8
g

I)
w
u
V
z
Z

V . M . Dinsdag, 29 '13 .45) .

BESNIJDENIS DES HEEREN .
aersdach . » H . Odllo, aht .
S . Adelhard (H . Alardus, van Huise), aht .
S . Genoveva, martelares ; S . Bertilia, martelares .
S . Verhilde, Hilda 01 Veerle (H . Pharalldis), martelares .
S . Gillis (H . IEgidiusl, helijder ; H . Gerlacus, helijder .
HH . Drie Koningen (DERTIENDAG) .
H . Lucianus, priester . S . Hilo of Tilo, helijder .
M
D
II . Gudula (S . Goedelel, mart ., pair . van Brussel .
w S . Juiiaan, martelaar, S . Marcellijn, hisschop en helijder .
10 D
S . AVillem, hisschop . H . Nikanor, helijder .
II V
S . `Valerik (H . Valerinus of Valerius) . H . Hyginius, pans .
12 z
H . 'hatiana, martelares . H . Arcadius, martelaar .
13 Z
H . Leontinus, hisschop . H . Veronica .
14 al
H . Hilarius, hisschop en kerkleeraar .
S . Pauwcl, cerste eremijt . H . Maurus, aM .
15 D
i6 w S . Emhrecht ~H . Emhertus), hisschop . II . Marcellus, pans .
H . Antonius, aM . H . Sulpicius, hisschop .
17 D
1S
v S . Dieters Stool to Rome . Gelukzalige Maria van Brahant .
Iy Z
I-I . Canutus (S . hnuut), Koning van Denemarken .
20 Z
Plecht . Zoetcn .Vaaiia ezus . SS . Fahiaan en Sehastiaan, mart .
21
M
H . Agues ( Agniet, ioncfrouwe », « Agneta >, < Angenete >>) .
22 D
H . Vincentius (S . Vincent), patr . van Eekloo, martelaar .
Troua'dag van Maria . H . Emerentiana, maagd en martelares .
23 w
24 i)
H . Timotheus, hisschop en mart . S . Feliciaan, hiss . en mart .
25 V S . Pauwels hekeering . H Maurus, helijder . H . Poppo, aM .
26 z
H . Poly carpus, hisschop en martelaar . H . Paula, weduwe .
27 Z H . Jbinilic . ,S'ej~tuagesiiaza . H . Joannes-Chrysostomus, hiss .
Geiukzalige hazel de Groote, helijder . H . Julianus, hisschop .
28 M
H . Franciscus Salesius ~S . Frans pan Sales), hisschop .
29 1)
30 vV H . Aidegondis (S . Aldegonde : Aldegunt, ioncvrou >>), maagd .
3I n
H . Vcronus, helijdci, patruon pan Lemhcek hij Hal .
<

J
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Hs. Brugge, nr

336..

KL

Kal .

I.

Hs., Brugge, nr 3J4.

KL

SPORKELE

Kal .

SPORKILLE

heeft .xxvttj. dage . Die mane xxIx .
heift .xxvnj . dagi :e de mane xxtx .
d Kl .
xr a N .
xtx f N .
viii g N .
A N.
xvj b Id .
v
c Id .
d Id .
xiij e id .
ii
f, Id .
g Id .
x A Id .
b Id .
xviij c Id
viJ d K1 .
e Kl .
f Kl .
xv
tits g KI .
[A] Kl .
xij b KI .
i
c Kl .
d KI .
lx e K1 .
f KI .
xvij g RI .
vj [A,] Kl .
b KI .
diij c Kl .

S, Bride
Onse vrauwe
S. Bla<is
S. Willefort
S . Aechte
S . Amant
S . Savijn
S . Denijs
S . Appoflonie
S . Scolastre
S . Eusebirn
S . holgien
S . Julien
S . Valentijn
S. Vwdorie
S . Juliane
S. Genevive .
S . Syrneon
S. Sabijn
S . Victoor
De maertelaers
S . Pieter
S . Kerstine
S . Mathijs
S . Godwael
S . Alexander
S . P'iaet
S . Romain

Dies

FEBRUARIUS .
xl
xtx
viii
xvi
v
xiij
ii
x
x dij
vii
xv
iii)
xy
i
ix
xvii
vi
xiij

d ~ . Rriiiida maget
a Onser vrotiwen dach
f S . Blasius bisscop
g
A S . Agneete maget
h S . Amant ende vedast
c S . Helene coninghinne
d
e Octave van lichtmis
f S . Scolastica maget
g
A
b S . Julianus martelare
c S . Valentijn martelare
d S. Valentijn bisscop
e S . Juliaen maget
f S . Polocronius
g S . Symoen bisscop
A
1) S . Gay ende victoer
c
d S . Peeter Apostel
e S . Policarpus
f S . Matthijs Apostel
g S . Walbrugge maget
A
b
c

Z.

FEBRUARI .
" ro~1etlliaaii i

of

IRr~eninaaii, « 3 tt~iuatnt »,

`bOflhifChmarnt », K 'RtijbEN1liU1lf ) .
y L . 1~ . ~Voensday, 6 (12 .53 .
E . K . AVoensdag, zo i,4 35) .
1

v

) N . 1I . Dinsdag, 12
"~ V . 1f . I)onderdag, 28 6,331 .

H . Ignatius (S . Ignaas . S . Brigitta

Brigida ionclcr >I .

(Maria Lichtaiis .

z z

0 . L . V . LICHT F .

3 Z

Sexag sinia . H . Berlinde, maagd, patrones van llecrbel :c .

4

S . Remhcrt, van 1 horhout, hiss . H . Andrews Corsini, hiss .

M

a 1)
6 w
7 D
5 v

H . Agatha (' Aechte >>), maagd en mai t . S . Aleidis ; maagd .
H . Dorothea, maagd en martclares .11 . Amandus, hisschop .
H . Romualdus S . Rom~vald~, aht . H . Chivsolius, hiss . en mart .
S . 1len~old, mart ., patroon van Hoci . S . Jan de Maths, hel .

9 z H . Apollonia, m . en mart . H . Cvrillus van A1cxandri~, h iss .
IO

Z

II It

QuinJua ;esivra . H . Scholastics, maagd . S . Sotcria, martclarcs .
S . Joanna van Valors, Weduwc .

12

1)

H . Eulaha, maagd en martclarcs . H . .Ilodestus, nlartclaar .

13

w

ASCHDAG . S . (rcgorius, p . HH . Herlinde en Rclinde, maagden .

Ll

r)

S . Valentijn, martelaar . S . Hadclijrl, helijdcr .

15

V

IO

Z

SS . Faustijn en Jovita, martelaren . S . Coiomhaan, h elijdcr .
H . Onesimus, nlartclaar . S . Gregorius X, paus .

17

Z

Qu~idra~esima . Gclukz . Ermc rode, m . H .'I'hcodulus, mart .

iS sr

H . Simeon ; S . Fiaviaan, hisschop en martelaar .

Iy

r)

H . Conradus IS, hoenraad , , helijdcr . S . Bonifaas, hisschop .

2o

n

Quatert . H . Elcutherius, hiss . en mart. H . Euchcrius, hiss .

21

1)

Gel ikz . Pepijn van Linden, hert . van Bran . S . Sevcriaan, hiss .

33

v

Quatcit .

23
3}
25

z

Quatert . H . Peteus Damiaan, his, . en kaki . . Gelukz . Odilia .

Z

heruifliscet'c . H .1lathias S . llathijs- . ap . I-I Edclbcrtus, bel .

M

H . AV'alhur,ge, « S . `Valhurch ->, patrones van Veurnc .

4tr

r)

S . Adcltru(1c, maagd . H . Alexander, hisschop .

37

«

H . Lcandcr, hisschop . S . Lucharius, hisschop .

~, ; r)

Peters Setelingc :>, c< S . Peter to Setel ->, to Antiochic .

Ski . 1lacarius, Rtrtftjn, Justus cn I heoficl, martclaacs .
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MEERTE

heeft xxxt, daghe. Die mane .xxx . daghe.
heift XXXJ daghe de mane xxx
lit

d
e

KI .
N.

xi

f

N . S . M irtin

g N.
xix [A] N .
viii b N.
C
N.
xvi d Id .
v e Id .
f Id .
xiii g Id .
ii [A] Id .
b Id .
x
c Id .
d Id .
xviij e KI .
VU
f KI .
g KI .
xv [A} KI .
'in h K1 .
C
KI .
xij d Kl .
i
e Ki .
f Kl .
ix g Ki .
[A] K1 .
xvq b Kl .
vi
c KI.
(1 K1 .
xiiij e KI .
»i
f RI .

S. Albijn
S . Marie
S . Adriaen
S . Osilie
S . Florijn
S . Perpetue
S . Sagonis
S. Crispiaen
S . Gorgonis
S . Vlachuut
S . Gregoris
S . Alexis
S . Longius
S . Hilde
S . Hylari5
S . Geertruud
S .Oubeert
S Oedaert
S. Collumbijn
S . Benedictus
S . Paulus
S . Cubeert
S . Amicetis
Onser vrauwe
S. Romubus
S . Acaris
S . Beatrice
S . Ystaes
S . Romein
S . Brandaen

MARCIUS .
iii

Dies

d S . Aibijn bisscop
e
xt f
g
xix A
vii) b
C
S . Perpetue ende Felicitas
xvi d
v e
f
xiij g
1) A
S . Gregorius pans
b
x c
d
xviij a S. Cyriacus dach
vii f S . Gheertruydt . S, gommaer
g
xv A
iii b
c S . Benedictus abdt
xij d
i e
f
ix g Onser vrouwen dach
A S . _Ludgerus bisscop
'xvij b
vi c
d
xiiij e
11J f

1VTAART .

ri

iift

Ef

orrrina ui i .

K . Donderda, j S .42 i - • N . 1I . Dcnderda , 14 (6 .n5 .
L . K . Vi ijda , 22 (I .IO+ . V . 111 . Vrijdan, 29 19 .44 .
S . Switbert, bissehop . I-il . Ludolia, martelarcs .
Gelul.zaiigc Karcl do Goedc, kraal vail Vlaan(eren .
Ocult . H . Kudcnac, maag(I Kungondis, Keiscrvn
4 yI H . Lc :us, pans cn martclaar .
1)
S . Jan -Jozci, bclijder . S . 'I'hcufiel, hisschop .
t>
IV
H . Coicta, maag(I . HI-I . `'ictol en `'ictorijn, martciaars .
D
H . 'hhomas van Ac iino, kcrk1eeraar .
S V S . Jan de I)co, belijdcr . Hl-f
. PhilemOf en Apollonius, mart .
9 z H . Catharina van Bologna, maa~d .
io Z Lcctal Dc 40 HH . Martciaars van Schasta .
II
M
S . `'indiciaan,1)chjdcr . ,S . I ii mien, abt .
12
n S . Gre onus do Grootc, pau~ en hcrklcer . S . Jozefina, maagd .
13
\V
H . Sabinus, martclaar . H . Lhro tiiia, nlaagd en n7artc1are .
H . Mathddis (S . Machteld , kr izerin van Duitschland .
I4
D
15 v I-I . Longinus, martclaar . H . Zacharias, pans .
i6 z H . Heribcrtus S . Heribrecht , hisschoh van Keulen .
17
Z PAssI1 zoNuAu . H . Gerhrudis, patrones van Nijvel .
I5
~r H . Gabricl, Aart,engcl . I . Landoaldus S . Land~va1d
19
1)
H. jo, cf Joseph Mariun hoeder » , patroon van Rel is
zo w H . Joachim . H . An hro>ius ' S . Anlbroos~, belijdcr .
21
D
S .13cnedictus, abt . HH . Philemon en Domninus, martelaars .
0 . L . I ~ in I'll it 'cecii . SS .Octaviaan en ezellen, martelaar~ .
zz V
z 3 z H . hurihius, bi~schop . SS . A'ictoriaan en gezellen, mantel .
24 Z PAI,a1aNzoN1 o . H . Simcon, mart . (relukz . (iiilis do I ova .
z~ ar H . Htu»bcrtus, pr . H . I)i~mas, de goedc moordenaar .
26 n H . badger, hisschop, HH . Quadrates en ezcllen, martelaar1 .
27 \V HH . Philetus en Lydia, aartelaars . H . IZupertus, hissehop .
2S v \' ITTE 1)uN11;l;1 ;o . H . Xv stus pans . S . Guntrams, belijdcr .
29 v Goime V'RII>> .v(i . HH . Jonas CO Ilarachisius, martclaars .
3o z
Vig . PA v~cx ~v0N0 . S . (~wiijn, martclaar . Gelukz . Dodo .
3I
Z PASCII EN . I-I . Benjamin m art . IT .13albina, maagd .
I V

i
Z

L

.
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KL APRIL

APRIL

heeft .xxx . daghe . Die mane xxtx, daghe.
heift xxx daghe de mane xxix
g Kl .
xi [A] N .
b N.
xlx c N .

S . \Valrijc
S . Benigne
S . Pancratis
S . Ambrosis

viii

S . Sibin

d

N.

xv)
v

e Id .
f Id .
g Id .
xiti [A] Id .
Ii
b Id .
• Id .
x d

XV1!j

vii
xv
nii
xli
I

ii
xvri
vi
xiiij
iii

•
f
g
[A]
b
c
d
e
f
g
[A]
b
c
d

S . Celestijn
S . Gobijn
S .Olumpe
S . Marie
S . Cristencien
S . Leon

Id . S . Edmont

Id .
Id .
KI .
Kl .
KI .
KI .
Kl .
Kl .
K1 .
Ki .
K1 .
Eli .
K1 .
Ki .
• KI .
f Kl.
g Nil .
[A] Kl .

S . Eufemie
S . Tyburcis
S . Felicis
S . Amitecis
S . Pieter
S . Marijn
S . Helphegie
S . Victor
S . Symeon
S. Gayus
S . Joris
S . Robrecht
S . Maerc
S . Cletis
S . Mamartijn
S . Vitael
S . Pieter
S . Corijn

APRILIS .
g
xr A
b
XIx

C

viii
xvi
v

d
e
f

S . Ambrosias bisscop

g

xig
ii

A S . Marie van egypciaen
b
c S . Leo pans
x
d
e S . Eufemie maget
xviij f S . Tyburcius martelare
g
vii
A
xv
b
iris
c S . Ursmarijs bisscop
d

xli
r
ix
xvii
vi
xiiij
iii

e
f
g
A
b
c
d
e
f
g
A

S . Jorijs martelare
S. Marc ewangelist

S. Vitael martelare
S . Peeter vanden predic m en .
S . Quirijn martelare

APRIL .
r

&aalnann i, « a~ c =lna~nt » .
K . Vrijdag, 5 (15 .20) . -- ,J N . M . Vrijdag, Iz 19 .06 .
E . N . Zaterdag, 20 (20 .38) . -- ) V . M . ;ondag, 28 (6 .05
H . Hugo, hisschop . S . AValderik, ~iht .
S . Urbaan, hisschop . Gelukzalige Genoveva van Brabant .
3 "V H . Richardus (S . Rijkaard), hisschop .
4 D S . Isidoor, hisschop en kerkleeraar . S . Hildehert, martelaar .
5 v S . Vincent Ferreri, helijder . H . Juliana, maagd .
6 z H . Celestinus, pans . H . Celsus, hisschop .
7 Z Quasiinodo . Beloken I- aschen . S . Herman-Jozef, helijder .
8 nt H . Perpetuus, hisschop . H . Amantius, hisschop .
9 D 0 L . V . BooDscH .1P . S . AValdetrudc, patron van hcrgcn .
Io W
H Macarius, hisschop . H . Hugo, hisschop van Luik .
II D
H . Leo I, pans, kerkleeraar S . Philips, hisschop . S . Goherta .
12 `-' H . Julius, paus . S . Constantijn, helijder .
13 Z S . Hermenegildis, martelares . S . Ida .
14 Z Miseuicordia . S . Lidwina van Schiedam, maagd .
15 M HR . echtgenooten 1laximus en Oly mpias, martelaars .
I6 D
H . Rafacl, Aartsengel . S . Benedict-Jozef Labre, helijder .
17 `V H . Anicetus, paus . H . Landericus (S . Landri), abt pan Soignies .
i8 D S . Ursmar, hiss . Gelukzalige Idesbald van der Gracht, aht .
Ig V
H . Leo IA, paus . H . Emma, weduwe .
20 z
H . Theotimu4, hisschop . H . Agnes, maagd .
Z Jubilate . BnscHEaaIING VAN DEN H . Joz,EF . H . Anselmus, hiss .
21
22 M
HR . Soter en Cams (« Gael - »), pausen .
23 D H . Georgics (S . Joris), ridder, martelaar .
24 W S . Fideel van Sigmaringen, martelaar . S . Eghert, helijder .
25 D H Marcus, evangelist . S . Florihert, aht .
26 v 0 . L F. va~L Goeden Raad . HR . Cletus en Marcellinus, paus .
27 z H . Tertullianus, hisschop . H . Zita, maagd .
28 Z Cantate . H . Paulus a Cruce, helijder. H . Vitalis, martelaar .
29 M S . Pieter, martelaar . H . Rohrecht, abt .
30 0
H . Catharina van Senen, maagd . S . Hildegarde .
I

M

2

D

TWEEDS PAAscHDAU .
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MEY

heeft xxxi, daghe . Die mane xxx, daghe .

heift daghe x xxi . d e mane .xxx .
sJ

b

xix

d

K1 .
N.
N.

viii

e
f

N.
N.

C

xvi

g
V [A]
b
xiij c
ii d
e
x f
g
xviij [A]
vii b

N.
N.
Id .
Id .
Id.
Ii .
Id .
Id.
Id .
II .
C
KI .
xv d KI .
rrri e KI .
f RI .
xij g Kl .
i [A] Ki .
b KI .
ix c Kl .
d KI .
xvij e KI .
vi f K1 .
g K1 .
xiiij [As] KI .
lii b KI .
K1 .
C
xj d Kl .

MAYUS .

S . Philips S . Jacob
S Aran ; s s

xr

Der heligher crucen
S .OumuJu

xix d
v11J
e

S . Fioriaen

f
xvi g
v A
b
xiij c
ii d
e
x f
g
xvui A
vii b
c
xv d
nib e
f
x ii g
r A
b
ix c
d
xvii e
vi f
g
xiiij A
ni b
c
xi d

S Jan

S. Silvijn
S . Michiel
S . Niclaus
S . Zamuel
S . Poncis
S. Achilles
S . Piat
S Amelberghe
S. Ysydorie
S . Florentijn
S . Justine
S . Potenciane
S . Cosme
S . Prothasis
S . Alene
S . Anthun,is
S Desideres
S . Vincencis
S . Urbaen
S .Onreit
S . Damaes
S . Willem
S . Joseph
S . Felicis
S. Petronille

b
c

S . Philips ende Jacob
Des heilichs cruus dach .

S . Jan finder olyen

Sinter Claes bisscop
S . Gordiaen
S . Gengulfus martelare
S . Gervaes bisscop
S . Digne maget

S . Potenciaen maget

S . Urbaen pans
S . Germaen bisscop

S . Peternelle maget

ME! .
' io~i= o

onu~mRan~ .

L . K . Gaterdag, (21 .53) . N . M . Zondag,12 (8 . 59 ;' .
E . K . Maandag, zo (13 .27) . - J V . i\1 . Maandag, 27 (14 iS ; .
w SS . Philips en Jakob, ap . S .1;vcrmaar, mart ., pair . van Rutten .
H . Athanasius, belijder en kcrkleeraar . S . Walhert, abt .
3 V H . KRUISv'INDING . S . Ansfrid, graaf van Leuven, hisschop .
4 z H . Monica, wed . H . Antonia, mart . H . Pelagic, m, cn mart .
Z Vocein . H . Pius V, pans, S . Silvaan, martelaar .
h a[ KRUISDAG . S . Jan in de Olie, apostel .
7 D
KRT'ISDAG, H . Stanislaus, hiss, cn mart . S . I)oniitiaan, hiss,
S 'v KRUISDAG . Verschijning van den H . Michael, Aartsengel .
0 . L . H . HEMELVAAR'I' . S . Gregorius van Nazianze, hiss .
g D
In V
S . Antonijn, hisschop . HH . (rdianus en Epimachus, .dart .
II Z
H . Franciscus de Hieronimo, helijder . S . Gangulf, martelaar .
12 Z Exaitdi . SS . Riktruide en Adelsinde .
13 M S . Servaas, hisschop en patroon van 'hongeren .
14 D
S . Eonifaas, martelaar . H . Pachomitis, abt .
15 w S . I)imphna, m . en mart pat . van (lhcel . S . Gernheril, mart .
16 D
S . Uhald, hisschop, S . Jan van Nepomuk, martelaar .
17 V H . Paschalis, belijder . H . Restituta, maagd en martelares .
18 z
Vig, S . Erik van lweden, martelaar . H . Venantia, mariclares .
19 Z SINKSbN . H . Petrus-Celestinus, pans . H . Ivo, helijder .
IWEEDE SINrsENDAG . S .13ernardijn van Senen, helijdcr .
20 M
21 D
S . Itisberga, zuster van hard den (}roote .
22
W
Quatert . H . Emilius (S . Emiel), mart, H . Helena, maa d,
23 D H . Guihertus (S . A'ijhrecht', aht, patron van Gemhlocrs .
24 v Quatert . 0 . L . V Rijstand der Christenen .
Quatert . I . Gregorius VII, pans . S . Adelia, zuster v . S . Bavo .
25 z
26 Z H . 1)i~II vur,DIGHEIDsu a . H . Phillppus Nerius, behjdcr .
27 M
H . Maria-1Magdalena Pazzi, mart . S . Raginwolf, martelaar .
S, Germaan, hisschop . Gelukz . `Villem van Henegouwen .
28 D
29 w H . Restitutus, martelaar H Maximus, hisschop,
3o D H . SACRAMENTSDAG . S . Ferdinand, Koning van Castilii :, bel .
31 v
H . Angela Merici, maagd . H . Petronilla, maagd .
1

2 D
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WEDEMAENT

heeft xxx, dage . Die mane

xxix .

JUNIUS .
e
S . Nychomedis martelare
f
S . Marcellijn ende s . peeter
g
A
V
b
S . Bonifaes
c
xiij d
S . Servaes verheven
ii
e $(t) S . Meddaert (2)
f
S . Primus ende feliciaen
x
g
S . Basilidus martelare
A
S . Barnabas apostel
xviij b
S . Cyrijn ende dandere mar[telaren
vij
c
S . Bartelmeeus
d
S . Basilius bisscop
e
xv
S . Vitas martelare
leg
f
S . Ferioel piiester
S . Alexus confessoer
g
xii
A
S . Marc ende marcelliaen
r
b
S . Gervaes martelare
c
S . Vitael martelare
ix
d
x duseiit mat telaren
e
S . I-'aulijn bisscop
xvij f
Vigilie
yr
g
S . Jan baptiste
A
S, Lebuijn S . Loey
xiiij b
S . Jan ende s . pauwels
Die .vij, slapers
tg
c
S . I eo paus
Vigilie
d
a
xi
S . Peeter s . pauwels
f
S. Pauwels apostel

xix
viii
xvi

(i) Deze 8 z's door den ko ftiist selves
gesclzreven, zooals ann den inlet to zien is .
(2) Meddaert : de e van Mcd- is verbeterd nit een o, waardoor een dwarsstreepje getrokken is door den kopiist zelven .

JUNI .
2oI1Iiv::

I
:

of : I'aa iilaaii i, (( ` 3t i iiiatnt )).

L, K . Maandag, 3 (5 .20, . - • N . M . Maandag, Io (2 ; .50) .
. R . \'Voensdag, I9 (2 .55) . - 0 V . M . I)insdag, 25 ( 21 . 27 ) .

I Z

H . Fortunatus, belljder . H . Juventlus, martclaaI' .

2 Z

PLECHTIGHoII) `'AN HE!' H . SACRAMENT . S . I~1an(11nr, n.aagd .

3 M

H . Clotildis, koningin, echtgenoote van Clovis .

4 I)
5 w

S . Frans Caracciolo, bclijdcr . H . Optatu~, bisschop .

6

I)

7 v
8 z

S . Bonifaas, bisschop en martclaar tc I)okl~um .
S . Norhert, bisschop, ordestichtcr .
II . HART Ay JI;zu . S . Valentijn en S . Candidus, Lisschoppen,
S . Me(Iard, bisschop van Novon .

9 Z S . Pelagic, maagd en martelares .
10

M

II

I)

H . Margaretha, honingin . H . Maximus, bisschop en mantel .
H . Barnabas, ap . S . hembrecht van 'I'horhout .

12

w

Gelukza1h e Aleidis, maagd . S, hunera, martelares .

13

u

S . Antonius van Padua, belijd . I-I . Peregrines, hiss . en mantel .

14 v

H . Basilius, bisschop . H . Quintianus, bisschop .

I5

HH . Vitus, Modestus en Crescentia, martelaars .

Z

I6 Z

S . Frans Regis, bclijdcr, S . Luitgaarde, maagd .

17

M

S . Gondult, bisschop . S . Fulco, bisschop en martclaar,

i8

u

HII . Marcus en Marcellianus, martelaars .

19 vV
20

h

H . Alena van I)iibeeh, m . HH . Gervasius en Protasius, mart .
H . Silverius, pans en martclaar . H . Florentine, maagd .

21

v

H . Aloysius iS . Adalwin, Alwin) lionzaga, bclijdcr .

22

Z

I . Paulinus, bis~ch')p en martclaar . H . Albanus, martclaar .

23

Z

Gelukz . Maria van Oignies, m . S . Liebrecht, biss, v . hamcrijk .

24

M

Gehoorte van S . Jan-Baptist .

25

I)

S . 'I'heodull, bisschop . S . Adelhrecht, beiijder .

26 w SS . Jan en Pauwel, martelaars . H . Perseveranda, maagd .
27

I)

28 v

H . W'alherus, mart . i-I . Ladislas, honing van Hongarie, bel .
H . Leo II, pans . H . Iren~eus, bisschop en martclaar .

29

z

1 'ig . SS . PIE Taa ax PAuWEL, apostels . I-I . Benedicta, maagd .

30

Z

PLECHTIGHEII) V' \N SS . PITTED EN PAU\VLL .

26
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KL HOEYMAENT
heeft xxxi . daghe . Die mane .xxx .

daghe

XXXI

De mane

xxx

xix g K1 . Octave S . Jan
S . Prods
viii [A] N .
b N . S . Thomaes
xvj c
N.
S . Matron
v d N. S . Famuel
e N . S . F3ar be
xiij f N .
S. Effrin
1)
g Id .
S . B~nigne
[A] Id . S . Metis
De .vii . broeders
x b Id .
c Id . S . Benedictus
S, h ortuuaet
xviij d Id .
vii e Id. S . Sue
f Id . S . Naboris
xv g Id . den apostelen
iiij [A] KI . S . Bertin
• KI . S . Alexis
xij C Ki . S . Arnout
Dies
• Ki . S . Mar~elie
3
e Kl . S . Margriete
ix
f KI . ~ . F'r„x
g Ki . S . Marie Magdaleene
xviij [A] KI. S . App~~tloute
vi b Kl . S . Cri tine
• Kl . S . Jacob S . Cristoffels
xiij d Kl . 1J . y . st~~pers
11I
e KI . S . Sausoen
f K1 . S . Faustijn
xj
g Ki . S. Beatrice
six [A] KI . S . Serine
• Kl. S . Germein

JULIUS .
xix g S . Romoot hi •s cop
viii A Onser vrouwen visitacie
b S . Thomaes ahostr t
xvi c S . Merten bisscop
v d
e Octave S . Peeter ende pauwel
xtti f S . Thomaes bisscop
ii
g S. Kyliaen mantel :'re
A Octave onser vrouwen
x
b Die .vij gebrueder~.S .Amelberge
c S, henedictus abdt
xviij d S. Cietus pans
vii
e S . Margriete maget
f Die verdeiiing~ +o r apostel
xv g Alder Apostel dach
llli A S .(3UndUItUS
b S . Alexus confessoer
xli c
d
i
e
ix f S. Praxedis maget
g S . Maria magdalene
xviij A S . Appolii~oI ua+ntiare
vi b S . Crtstme ni get
c S . Jacob S cristofels
xiij d a. Anna o . set vii uweli moeder
11)
e S . Martha maget
f S . Panthaleon martelare
xi
g Octave marie magdalene
xix
A S . Abdon et Senues
b S . Germaen bisscop

JilL! .
1! ooiinaan .
L . K . Dinsdag, 2 (14 .30 . -- U N . M . AVocnsdag, 10 (i5 .17
1 ; . K, Donderda, 18 (x3 .12

© V . M . I)onderda„ 25 (4 .2tj) .

I

M

H . Ruinoldus t,S . Rombout ;, bisschop, patroon van Mechelen .

2

v

0 . L . V. BeNoeki .zg . SS . Processe s en 1lartiniaan, martelaars .

3

`v

H . Martialts, bisscl)op . H . Anatolius, his~chop en belijdei .

4

1)

5
6

.
i

S . Godeliece, martelares, patroncs van (istcl .

7

Z

Teestdag eat lief ii . Bleed . S . hdelhur e, maa (1 .

8

Di

H . Elisabeth, koningin v an Portu~al . H . Landrada, maarid .

g

1)

HH . Martelaars van (oi kurn . H . Lconardus S . Lenaard), in .

Io

vV

H . Amelberga, maagd, patrones call 'henmchc .

II

1)

H . Pins I, pans en martelaar . H . Sabinus, heiijdcr .

12

V

H . Joannes Gualbertus S . Jan Walbrccht , abt .

13

z

I-I . Anacletus, pans en martelaar . S . Alildrada, maa ;d .

14

Z

H . Bonaventuin, 1)1StiChol) en kei kieeraai' . H . Libel tus, mart .

15

M

« Dcr .,postelen ccrsendviige

i6

v

0 . L V. can dezz bear harrirel . H . Gonduli, hiachop .

17

'c

H, Alexius, 1)elijdei . S . Fredegand, patroon can lleurne .

18

n

H . Carnillus de Lellis, helijder .

19

V

H Vlncentius a Paulo, helijdcr . S . Bemnull, b1sS . van Utrecht .

20

Z

« Joseph dcc rechtcerdighe'>of de hei'cchIc > .S Wulrnaar,a . .

21

Z

NatioL~aal Feest . S . Renhilde, pati'ones can Saintes .

22

M

H . Maria-Mad lalcna . H . Wandrc isilus, abt .

23

1)

H . Apollinaris, hiss . en mart . H . Liborius, hips . en mart .

24

vc

S . Christina de Wonderhare, maa d en martclarc~ .

25

1)

S . Jakoh de itleerderc, apostel .

26

V

H . Anna . moeder can O . L . Vrouvc

27

z

H Pantaleo, mart . S . Christina, patrones can Dcndermonde

28

Z

HH . Nazai ins, Celsus, Victor, martelaars .

29

M

3o

v

H . Martha, maagd . S Olal, koning en martelaar .
HH . Abdon en Sennen, martelaars . H . Julitta, martelares .

31

w

S . Iinaas van Lov'ola, stichter o an het Gezelschap van Jezu

H . Jucundiaan, mart . S . Udalrich (« Uh- ich
HH . Cynllus en Methodius, hisschopp . H,

,

biS~ . en belijd .

loc,

martelares .

1)cilin lie der Apostelen ;> .

Christot{el, martelaar .

2$
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KL OEGSTMAENT
heeft xxxt, daghe . Die mane xxx .

xxxJ De inane xxx
viii c
xvi d
v e
f
xrri g
ii [A]
b
x
c

Kl . S . Pieter
Dies
N.
S . Stein
N . S . Marijn
N.
S . Wouburch
N. S . Dominicus
Id . S .Oswael
Id. S . Donaet
Id . S . Sex
• Id . S. Rnmein Vigilie
xviij e Id .
S . Laureins
vii f Id . S . Tyt~urcis
g Id . S . Clare
xv [A] Id . S . Ypolijt
rrri • Id . S . Eusebij Vigilie
C
Kl . Onser vrauwen
xti d Ki . S . Lucain
r
e Kl. S . Aernout
f Kl . S . Agapite
ix g Kl . S . Frllebert
[A.] Kl . S . Bernaerd
xv1J b Kl . S . Privaet
vi c KI . S . Symphorien
• KI. S Appoilinaris
xiiij e Kl. S . Bertelmeus
iii
f KI . S . Lodrwyc
g Kl. S . Rufijn
xj [A] Kl . S . Pt;ilips
xix b K1 . S . Augustijn
C
Kl . S . Jan baptista
viii d Kl . S. Fiakei
Dies
e Kl . S. Pau well

AUGUSTUS .
viii c S Peeter apostel
xvi d S . Steven pans
v
e S. Steven martelare
f S . Walbrugge maget
xlii g S . Dominicus confessoer
ii
A Ors hferen transfigureringe
b S . Donaet bisscop
x c
S. Cyriacus martelare
• S . R~'meyn
Vigilie
xvrrj e
S Laurencius martelare
vii f S . Tyburcius martelare
g
xv A S . Ypolijt martelare
rub b S . Eu~ebius
Vigilie
C
Onser vrouwen opvaert
xii d S Aernout bISscop
i e S . Lievijn martelare
f S . Helene coninghrnne
lx g
S. 11-lagnus martelare
A S . Beernaert abdt
xvii b
vi c Octave von onser vrouwen
• S . Thimntheeus
S BarthelmeEus apostel
xiiij e
S Lodewi)c conruc
rg f
•
S . Hereneus martelare
xr A S . Rufus martelare
xix b
S . Aut u~tiin bisscop
• S Jan onthooft
viii d
S . Feirx martelare
• S . Paulija bisscop

AUGUST
o 3 z f= j)f

US .

ollbtlllaan& «

c L . K . Dondcrdag, z ( 2 .25-E . K . Vrijdag, x6 (21 .05) . --

`U)il~fiimi of » .

Vii . M . Vrijdag, 9 (6 .36 .
V . M . Vrijdag, 23 (z2 .r5) .

Y L . K . Vrijdag, 30 (17 .28) .
r

D

S . Pieter •sbcinden . HH . VIachahccrs, martelaars .

2

v

0 . L . F . to Engeleit of vela Portiuncula .

3 z

« Steflaen vyndynge (cerste martelaar) . H . Lydia .

4 Z

H . Dominicus, helijder, ordestichter .

7 M
6 1)

(3 . L . F• ter' Sneeua . H . Afra, martclares .

7 w

S . Cajetaan, helijder . H . Donates, hisschop co martelaar .

<< Overforminge X ;. >> (Gedaantevcrandering 0 . H . J .-C .' .

8 n

HH . Cvriacus, Largus en Smaragdus, martelaars .

y v

S . Romaan, martelaar . S . Domitiaan, hisschop .
H . Laurentius ( Sint Laureins . martelaar .

zo z
zr

Z I-I . (augcricus ~S . Gunk), hisschop . S . `Volhoden, hiss :hop .

12

1i

S . Clara, illaagd . H . Wighert, martelaar .

13

n

S . Jan Berchmans, helijder . H . Rade ;onde, koningin .

14

w

Fig . H . Lusehius, bclijder . H . I)cmetrius, martelaar .

l5 i)
r6 v

0 . L . V . HI ;I\'ILLVAART . < onset Vrouwen opvaert . >
H . Hvacinthus, helijder . S . Arnout (Arnold, van '1'icghcm .

17

z

H . 1lyro, martelaar . HH . Paulus en Juliana, martelaars .

z8

Z

II . r\ apitus, martelaar . H . Helena, tiveduwc .

iy ~7

H Ludovicus, hisschop en helijder . Gclukz . Lodewijh Florcs .

20

1)

H . l~crnardus (S . Bernhard, < Barnacrd :>l, aht .

21

w

H . Joanna Francisca Fremv of de Chantal, weduwc .

0

SS . i imothcus, Hippoiict on Svmphoriaan, martelaars .

V

H . Philippus Benitius, helijder . H . Sidonus, hisschop .

24

z

H . Bartholomeus, apost . H . Audocnus, hisschop .

2~

Z

H . Lodc«vijk, Ironing van Frankrijk, helijder .

'2O

~i

S . Zcphiiijn, paus cn'llartclaai' . H . A iCtoi', nlirtclaai .

7

1)

H . Lulalia, maagd en martclares .

28

w

S . Augustijn, hiss . H . Hcr~ilcs, mart ., patroon van Ro lse .

2(

0

Onthoofding van Sint Jan-1Lipti~t . i-I . hci Cilia, maa (1 .

j) v

H . Rosa van Lima, maagd .

31

II . Ra1'mondus (S, Rai. nm)n(1) Nonnatils, hch,dci .

z,
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f Kl .
g N.
[,A] N .
xlii b N .
ii
c N.
• Id .
x e Id .
f
Id .
xvilj g Id .
vii [A] Id .
• Id .
xv c
Id .
i.iij d Id .
e
Id .
xij f
KI .
KI .
l g
[A] Kl .
lx b
Ki.
C
Ki .
xvij d
KI .
vi e
KI .
f
Ki.
xiiij g
KI .
irk [A] KI .
•
Ki .
xJ c
Ki .
x ix d
El .
e
KI .
47iij
f
KI .
g
Kl .
V

S . Gillis
S. Anthonis
S . justijn
S. Gaurijc
S . Bertin
S . Severijn
S . i\Iartiniaen
Onse vrauwe
S . Omaer
S . Hylaris
S, Jacincte
S . Susasse
S Ponciaen
Der crucen
S . Nicomede
S . Theodoris
S . Lambr°cht
S . Ystaes
S . Daniel
S . Fau~te Vigilie Dies
S .Matheus ewangeliste
S . Symoor
S . Oudebeert
S. Macharis
S . Firm ij n
S . Amant
S . Cosme
S . Gillebert
S, Michael
S . Jeronimus

334 .

Kal .

2.

KL GHEERSTMAENT
heeft xxx . dace . Die mane xxx .

heift xx c De mane xxx .
xvi

Lr

SEPTEMBER .
xvi f
v g
A
xiij b
rj c
d
x e
f
xvitj g
`'ii A
b
xv c
itrj d
e
xii f
i
A
Ix
b
c
xvij d
vi e
f
xiiij g
iii A
h
xi c
d
xix e
viij f
g

S . Gielijs abdt
S . Anthnnin.us
S . Reymacle ( I) bisscop
S . Bonifaes
S, Bertijn abdt
S . Magnus martelare
S . Evorcius (z) his~cop
Onser vrouwen geboerte
S . Gorgonijs martelare
S . Jacinctus martelare

Des heilichs cruus dach
Octave van onser vrouwen
S . Eufemie maget
S . Lambrecht
S . Eustacius martelare
S. Fauste maget
Vigilie
S . Matheeus apostel
S . Mauncius
S . Tecle maget
S . Firmijn bisscop
S. Cypriaen
S . Cosma ende damiaen
S . Michiel archangel
S. Jherontmus priester

( i ) Reymacle us . : Reynacle
(2) Evorcius hs . zeer ciuidel/k : Enorcius

SEPTEMBER .
'Engeiinniaan i, ` irf 1t :,

quit= of ~fifrnaan .
~«
at viiiatnt » , «
pe1iuannt
>r

~n~nia iit »,

~ ~~r5ftnaEnt i .
. N . M . .aterdag, 7

(2104 . -

V . M . Zaterdag,

.34) .

(
I

Z

~i 121

L . R . Zaterdag, 14 (3 . 40) .
( L, K . Zaterdag, 28 (x1 .37) •

H . lTEgidius (S . Gillis), abt .

H . Stephanus (S . Steven', koning ~- an Hongarie, belijder .
H . Remaclus, bisschop van Maastricht . H . Euphemia, mart .
w H . Rosa van Viterbic, maagd . H Rosalia, maagd .
n H . Laurentius Justinianus, bisschop en belijder .
v H . Zacharias, profeet . I-I . Eleuthcrius, abt .
z H . Hilduar(1us S . Hildward), patrounvan Dendermonde .
Z 0 . L . V G1;1 oo1; r1 : . S . Adriaan, martelaar .
g I
S Audomaar, bisschop . H . Gorgonius, m artelaar .
to v
H . Nicolaas van l'olentino, beiij(l . S . Theodard, bisschop .
lx `v HH . Pl'od's cn Hvacinthus, martelaars . H . Vinciana, maagd .
12 D
H . Guido (S . (Trvti ijdc) van Anderlecht, belijder .
13 v H . Veronica maagd . S . Flederik, patroon van Vlierzele .
14 z H. Ki iiisverliefting. S . Matern, bisschop van Keulen .
15 Z De Zoete Naam vast Maria . H . Nicomedes, mart . S . Edith, mart .
x6 M H . Cornelius, pays en mart . H . Cvprianus, hiss . en mart .
17 v S . Laml)1 CCht, bisschop en martelaar, patroon van Luik .
x8 w Quatert H . Stephania . HH . Sophia en Irena, martelaressen .
Ig
v Zaligc Servaas van Leuven . HH . Januarius en gezellen, m art .
a o v Quatert . H Eustachius (S . Eustaasl, mart . H . Susanna, mart .
zx z Quatert . H . Mattheus, evangel . S . Gerulf, pat, van Drongen .
22 Z
0 . L . 1' . vast 111 ll eeen . S . Maurits, mart ., pat . van Varsenareo
H . Lines, pans en martel . H . Tecla, maagd en martelares .
23
M
Onze L?eve I'roiia ter Sloven . S . Gcrmaar, apt .
24 u
25 W
H . Lupus, bisschop en belijder . H . Firminus .
26 n
Gelukiali ;e Maria, abdis to Oplinter . Gelukzal . Walter, abt.
27 v SS . Cosmas en Damiaan, mart . S . Hildetrude, maagd .
28 z H . Vs cncesias, martelaar . S . Lioba (Lieve), maagd .
zg Z
S . Michiel, Aart-engel . S . (irimoald, belijder .
30 M H . Hicronvmus lS . Jeroon), belijder en kerkleeraar .
2 M

3
4
5
6
7
8

D

3?
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KL WIJNMAENT
heeft xxxt . daghe . Die mane xxx, dage.

xxxJ daghe, de mane xxx
xvj [A] KI .
v b N.
iiij c N .
Ii
d N.
e N.
x f N.
g N.
xviii [A] Id.
vii b Id .
C
Id .
xv d Id .
iiiii e Id .
f Id .
xii g Id .
i [A] Id .
• Kl .
ix c KI .
• Kl .
xvij e Kl .
f Ki .
vi
g KI .
xiiij [A] Kl .
iii b Kl .
C
KI .
xj d Ki .
xix e KI .
f KI .
viii g KI .
[A] KI .
x.vj b Ki .
V
C
Kl .

S . Bave
S . Ligier
S . Romein
S . Franchois
S . Gommaer
S . Fide
S . Martijt
S . Cornelis
S . Denijs
S . Gereon
S . Fir r ij n
S . Leodegaris
S . Clarissie
S . Donaes
S . Calixtus
S . Romulus
S . Venant
S . Luux evangelists
S . Amati
S . Geronis
1)e xi"' maechden Dies
S . Capacis
S . Severijn
S. Eustecijn
S . Crispijn
S. Eutrope
S . Sabine
Vigilie
S . Symon Jude
S . Onreit
S . Feliciaen
S, Ouintin
Vigilie

OCTOBER .
xvi A S . Remeys ende Germaen
v
b S . Leodegarijs martelare
xiii c
ii d S. Franciscus corfessoer
• S . Benedicte maget
S . Fidis maget
• S . Marc bisscop
S . Bare confessoer
S . Danijs ende sijn gesellen
•
• S . Gereon ende victoer
S . Gummaer ccnfessoer
•
S. Walhrugghe
f S . Athanasijs bisscop
xt1 g S . Calixtus pans
i A Der mooren martelaren
• S . Gallus abdt
lx C
d S . Luuc e
elist
xvij e S . Pelagie uutvercoren
vi
f S . Caprasius martelare
0r Der xi, dusent mageden
xiiij A S . Cordule maget
its
b S . Severijn bisscop
• S . Bonifaes pans
xi d S . Crispijn ende crispiaen
xix e S . Amant bisscop
f Octave .xi"', mageden Vigilie
viii g S . Symon ende Jude
A S . Narcissus bisscop
xvj b
v c S . Quintijn
Vigilie

OCTOBER .
` Tiii=,

o ci= of aaimaanb
5aotma~nt »~,
(( tr~ttma~nt )) .

N . M . Maandag, 7 (10 .21) . - 9 E . K . 1laandag, l~ (1o .o2i .
V . M . Maandag, 21 (9 .16) . - y L . K . Dinsdag, 29 (7 .5x) .
1

n

2

w

3 v
4 v
5

Z

6 Z
7 M

8 n
9 w
n
1o
11
v
12

Z

13

Z

14

M

n
z6 w
15

17

1)

18

2o

v
z
Z

21

M

22

D

19

w
24 l)
25 v
26 z
27 Z
28 ~I
29
»
23

31)

vV

31

n

H . Remigius, hiss . H . Bavo, bel . pat . van het bisdom Gent .
HH. Engelen Bewaarders . S Luitgaar . S . Geerwin, martel .
De twee gebroeders SS . Ewald, martelaars (« De ij Ewalden ») .
H . Franciscus (S . Franc) van Assisi, belijder, ordestichter .
HH . Placidus (S . Welgemoedl en geiellen, martelaars .
0 . L . V. van dept H. Rotienkrans . H, Bruno, hel ., ordestichter,
H . Marcus, pans en belijder,
H . Brigitta, weduwe, ordestichteres . H . Badilo, abt .
H . Dionysius (S . Denijs), mart . H . Ghislenus (S . Gijzelen), h .
H . Franciscus Borgia, belijder . S . Lodewijk Bertrand, bel .
H . Gummarus (S . Godemaar of Goemaari, hel ., pat . van Lier.
S . Seraphijn, belijder . S . Hariinde, maagd . S . Wilfried, hiss .
H . Eduardus (S . Edward), koning van Engeland, belijder .
H . Donatiaan (S . Donaas), hisschop, patr . der stall Brugge .
H . Theresia, hervormster van Karmelus (< Dc huge i\Toere >>) .
Boudewijn van Boekloo, stichter der ahdij tot Baudelo .
Gelukzalige Raso Goetgebeurs, abt tc Drongen .
H . Lucas, evangelist . H . Justus, martelaar .
H . Petrus Alcantara, belijder . S . Fredeswinde, maagd,
H . Joannes Cantius (S . Jan Kenty ~,. belijder .
HH . Ursula en gezellinnen, martel . (~~ De NIm jonffrouwen . »)
H . Cordula, maagd en martelares . S . Odelbert, martelaar .
S . Jan van Capistrano, stichtte een klooster to Sluis (1443) .
S . Raphacl, Aartsengel . S . Evergillus, hiss, van Tongeren, m .
SS . Crispijn en Crispiniaan, martelares .
S . Bernward, hiss . en belijder . S, p varist, pans en martelaar .
H . Florentius, mart . H . Frumentius, hisschop en belijder,
HH . Simon en Judas, apostelen .
S . Ermelinde, maagd, patrone~ van 1leldert .
S . Alfonso Rodriguez, hel . HH . Zenohius en Zenohia, mart .
Fig . H . Quintinus, martelaar, patroon van Hasselt .

-.
Hs. Brugge, nr 336 .

KaL i .

34 -Hs. Brugge,

nF

334 .

Kal . z .

KL SLACHMAENT

KL SMEERMAENT

heeft .xxx, daghe . Die mane xxx . dage.
xxx De mane xxx.
• Kl . Alle helighen
e N . Alle zielen
f N. S . Luciaen
g N . S . Agapite
x [A] N . S . Cletis
• N . S . Winnoc S . Lenaert
xviij c Id . S . Willeboort
vii d Id . S . Erculiaen
e Id . S . Tiberis
f Id . S . Gommaer
xv
iiij g Id . .S . Maertin
[A] Id . S . Lievin
xii
b Id . S . Brixis
i
c Id. S . Cornelis
• Kl . S . Machuut
ix e Kl . S . Quirien
iii f Kl . S . Anne
Kl . S . Tecle
x~ ij g
vi [A] Kl . S . Lisebette
• Eli . S . Poncis
xiiij c Kl. S . Genesie
lij d Kl . S . Cecilie
Kl . S . Clement
xj f El. S . Grigegont
iiij g
Kl . S . Katheline
xix [A] Kl . S . Geremias
s,iij b Eli . S . Maximus
Kl . S. Agricol
i
c
xvj d K1 . Saturnini
Vigilie
v e
K1 . S . Andries
xiij
ii

NOVEMBER .
xiij
ij
x
xviij
vii
xv
iiij
xij
i
ix
xvii
vi
xiiii
'ii
xl
xlx
viij
xvi
v

d
e
f
g
A
b
c
d
e
f
g
A
b
c
d
e
f
g
A
b
c
d
e
f
g
A
b
c
d
e

Alder heileghen dach
Alder zielen dach
S . Hubrecht bisscop
S . Eusebius ende felix
S. Leonaert confessoer
S . Willebroert bisscop
Der .iii . ghecroende martelaren
S . Theodorus martelare
S . Merten pans
S . Merten bisscop
S . Lebuijn confessoer
S . Brictius bisscop
S. Eugenius bisscop

S . Lijsbeth uutvercoren
S. Eemout martelare
S . Columbaen abdt
S . Cecilie . Kercwijnge
S. Clement pans
S . Crisogonus martelare
S . Katheline maget
S . Linus pans
S . Maximius bisscop
Vigilie
S . Saturninus
S. Andries apostel

NOVEMBER .
(( :flttr ~~ilig~ii niai nt )), ~1atI t= Of O~ niRftn~,
ink=iaent p .
iiiai it )), «
(O N . M . Dinsdag, 5 (22 .39) . V . M . Woensdag, 20 12 .04 . -

(

E . K . Dinsdag, 12 (17 .14) .
L . K . Donderdag, 28 (4 .21) .

LLLFRHEILIGEN, « Alle Gods Heiligen .
ALLERZIELENDAG .
S . Hu1I 1ZEcHTs r . S . Florbert, abt to Gent . H . Sylvia, lived .
H . Carolus Borromeus 'S . Narel Borromeo), hiss, en belijder .
H . Odrada, rnaahd . HH . ;acharias en Elisabeth .
H . Winocus S . Winok' . H . Perpetuus, patroon van Dinant .
S . Willibrord, (« \ ''illibocrt »), hiss . van Utrecht, belijder .
De Vier HH . Gekroonden < De iiij gecroende mr . ») .
S . Theodoor, mart . Gelukz . Alber) . abt TerDuinen .
9 Z
10 Z KERKWIJDING . H . Andreas (S . Andries) H . Avellino, bel .
II
H . Martinus (S . Marten), bisschop en belijder .
H . Livinus S . Lieveni, hiss . en mart ., patroon van Gent .
12 D
13 w H . Stanislas hostka, belijder . S . Kiliaan, bisschop .
14 n S . Alberik, bisschop van Utrecht . S . Maxelinde, maagd .
15 v S . Leopold . H . Gertrudis iS . Gcertruide), maagd .
z6 z S . Edmond, bisschop van 1yantelberg . S . Othmaar, abt .
17 Z S . Gre~orius de \Vonderdocner, bisschop . H . Hobo, bisschop .
I8 nt H . Odo, abt . H . Romanu~, martelaar .
H . Elisabeth van HongariL, wed . (« Elisabeth lant ;raiffvn 9 .
I9 D
20 w II . Edrnond, koning van En eland, martelaar .
21 n
O draclzt vast 0 .-L .- V. in den Teinpel . H . Alhertus, hiss . V . Luik .
22 v
H . Cecilia (« Cecclia ionfler >), maagd en martelares .
23 ;
H . Trudo . he ijdcr, patroon van Sint-Truiden,
24 Z H . Joannes a Cruce, belijder . H . Chiysogonus, martclaar .
25 M H . Catharina (S . hatelijne , martelares . S . Wilvetrude .
26 n
H . Petrus van Alexandria, hisschop en martelaar .
27 w H . Acharius, bisschop van I)oornik . S . 0da, maagd .
28 n S Rufus en eze11en, martclaaes .
29 v
H . Saturninus, marteiaar . S . Radhoud . hiss . van Utrecht .
S . Andrics, apostcl . H . Justina, maagd en martelares .
30 z
I V

z
3 Z
4 M
5 v
6 w
7 n
8 v

36
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HOREMAENT

heeft .xxxl . daghe . Die mane xxx . dage.
.xxx . De mane .xxx .
xiij f KI . S . Loy
ii g N. S . Severijn
[A] N. S. Crespijn
x b N . S . Barbare
C
N . S . Cristanci
xviij d Id. S . Niclaus
vii e Id . S . Ambrosis
f Id . Onse vrauwe
xv g Id . S. Romule
iiij [A] Id . S. Leodecadie
b Id. S . Eulalye
xli c Id . S .Obrecht
i d Id . S . Nicasis
e Id. S. Lucie
?x f KI . S . Reimbout
g K1 . S . Sapiencie
xvij [A] Kl . S. Lasarus
vi b Kl . S . Rufijn
c Kl . S . Gregoris
xiiij d Kl . S . Theophili
iii a Kl . S . Thomaes
Dies
f Kl. S . Gommaer
xj g K1 . S. Celace
xix [A] Kl . S . Victorie
Vigilie
b KI . Kerstdach
viii c Kl . S . Stevin
d Kl . S . Jan evangelists
xvj e Kl . Aller Kinderdach
v f Kl . S . Thomaes
g Kl . S .Ondraet
xiij [A] Kl . S. Silvester

DECEMBER .
xiij f S . Loey bisscop
ii g Octave s . Katheline
A
x b S . Barbele maget
c
xviij d Sinter class bisscop
vii e Octave s . Andri~s
f Ons vrouwe ontfangen
xv g
'Iii A
b S . Damaes pans
xiiij c

ig d S . Oubeert . S Lucie
e S . Nychasius bisscop
ix f
g
xvii A
vi b
c
xiiij d
iii a S . Thomaes apostel
f
xi g
Vigilie
xlx A
b Ons heeren gheboerte
viii c S . Steven martelare
d S . Jan evangelist
xvj e Der onnoeselder Kinder
v f S . Thomaes van Cantelberg
g
xiij A S . Silvester pans

DECEMBER .
<( ` n$t1i1 maflnt )), IOLI,
int¢r= of ~rotmaan i,
iligmai nt )), (( at vtmatnt )) •
macnt )) ~
E . K . Donderdag, 12 (2 .16) .
S N . M . Donderdag, 5 (10 .22) . ,) V . M . Donderdag, l9 (27 .55) - ( L . K . Vrijdag, 27 (23 10) .
I Z Advent . H . Eligius (S . Eiooi, Loy >> . « S . Loey »), bisschop .
2 M Gelukzaligc Jan van Ruusbroec, prior van Groenendaal .
3 D H Franciscus Xaverius, belijder . SS . `Valfaard en Radfaard,
4 w H . Barbara, maagd en martelares .
D D H . Sabbas, aht . H . Crisping, martelares .
`i v S . Nikolaas, hiss . en bel . HH . Dionvsia, Dativa en Leontia, ni .
7 Z H Ambrosius (S . Ambroos), bisschop van Milaan .
8 Z 0 . L . V . ONnavLEKTE ONTVANGENI .
9 M H . Leocadia, maagd en mart . H . Valeria, maagd en mart .
I0 D Overvoering van het Heilig Huisje van Lorette .
II W S . Fusciaan en S . Victoricus, apostels van Belgie, martelaaes .
12 D S . Ida, maagd en mart . H . Epimachus en Alexander, mantel .
13 v H . Lucia, maagd en mart . H . Autbertus (S . Autbrecht), bins .
14 Z H . Nicasius, bisschop . H . Folquinus (S . Volkwin), bisschop .
15 Z S . Valeriaan, bisschop . H . Maximinus, bisschop .
16 aI S . Everhard . S . Adelheid, keizerin van Duitschland .
17 D H . Begga . H . Lazarus, bisschop .
i8 w Qtat . GULDENMIS (MESSIASMIS) .Verwachting v . Maria's baring .
19 D S . Wivina van Brabant . H . Fausta, martelares .
20 v Qcatert . H . Liberatus, martelaar . H . Dominicus, abt .
21 z Qtiatert . S . Thomas, apostel .
22 Z S . Hugerus, bisschop van Utrecht .
23 M S . Dagobert II . H . Victoria, maagd en martelares .
24 D Vig. H . Delphinus, biss . en belijder . H . Irmina, maagd .
25 w KERSTDAG . (<< Christ dagla », < Ons Heren gheboert . » ;
26 D H . Stephanus (S . Steven), eerste martelaar .
27 v S . Jan, apostel en evangelist .
28 z HH . ONNOOZELE KINDEREN (<< De unschuldige kynde ») .
29 Z H . Thomas van Kantelberg, hiss . en mart . S . Hildward, hiss,
30 M S . David, profeet . S . Melania, weduwe .
31 D S . Silvester, p . en bel . Gelukz . Walenbert, van Wulpen, abt .

VADERLANDSCHE GEDENKDAGEN ..

9 April
Verjaardag van Z . M . LEOPOLD II .

21 Juli
Inhuldiging to Brussel van Z . M . LEOPOLD I,.
Vader van den Koning .

15 November
Naanidag van Z . M, den Koning .

17 December
Troonbeklimming van Z . M . LEOPOLD IL

GEDENKDAGEN
UIT DE

GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSCHE LETTERRUNDE.
EN VAN DEN

VLAAMSCHEN TAALSTRIJD.

4'
JAN UARI .
I,
H, van Peene, tooncelschrijver . Caprijke,181i .
2 . •j Willem Kerricz, tooneelschrijver . Antwerpen,1745

.
3 . ; ;; Jan-Geeraard Acquo} . Amsterdam, 1829 .
q.. Frans de Potter, dichter en prozaschrijver . G ent , 1 8 34 .
5.

Jacob Borsius, geschiedschrijver . A ms ter d am, 1 8o2 .

6.

P . Willems, eerste hestuurder der Acad . Maastrk ht,184o.

7

Abraham van den Corput, predikant . Dordrecht,1599 .

8.

Jan Kneppelhout, novellenschrijver . I iden, 1814 .

9.

Claudius de Clerck, dichter . Ieperen . 1587 .

10 .
11 .
12 .

Isaac van Nuvssenburg, dichter . Rottcrdam,1738 .

13 .

Abraham Nauta, romanschrijver . Alkmaar, 1820 .

14 .

Isaac da Costa, dichter . Amsterdam, 1788 .

Margareta van Oostenrijk, dichtere Brussel,1480 .

Pieter-JowlScherpenseel . Brussel,1892 .

15 .

Willem de Clercq, improvisator . Amsterdam, 1795 .
i6 . .f . Mevr . David van Peene, dichteres . Kocwacht, 1829 .
17 . > ; Geeraard van Loon, penningkundige . Delft, 1683 .
18 .

Jan van Droogenbroeck, dichter . St . -Amands, 1835 .

19 . f Adriaan Ledeboer, hibliograaf. Deventer, i866 .
20 .
Jacob Boumann, geschiedschrijver . Beemster,1799 .
21, j Ant . Bergmann, novellen- en geschiedschrijver . Lier, 1874 .
22 . v Pieter-Vincent Bets, geschiedschrijver . 'I'ienen, 1822 .
23 .
24 .

J .-B . Baude, dichter . Brugge, 1 734 .
Jac . van Lennep, romansch, en dichter . Amsterdam, 1802 .

25 .

J -J .-M . Micheels, prozaschrijver . Maastricht, 1831 .

26 .

Johan van Maas, dichter . Haarlem,1824 .

27 . j Pieter Boddaert, dichter . Middeihurg,1759 .
Jacob-Frans-Jan Ileremans, taalkundige . Antwerpen, 1825 .
28 .
29 .

Hubert Poot, dichter . Abtswoude, 1689 .

30 .

Baron A . de Maere d'Aertrv eke, St . -Nikolaas, 1826 .
Exert Ma?skamp, dichter . Amsterdam, 18 34 •

31 .

beteekent Geboorte . - • beteekent Overiijden .

FEBRUARI,
Corn . van Lennep . dichter . Amsterdam, 1813 . - l Dr . P.-P ..
Alherdingl} Thijm, hoogleeraar . Leuven,1904 .
2.
D . Sleeckx, romanschrijver. An.twerpen,18x8 .
3 . 1 Everhard Potgieter, dichter . Amsterdam, 18 75 .
4. 1 J .-M. 'Dautzenherg, dichter . Elsene,1869 .
5. • Joost van den Vondel, dichter .1679 .
6 . Margareta de Neufville, novellenschrijfster . Amsterdam, 1775 .
7 . Rhijnvis Feith, dichter . Zwolle,1753 .
8 . ( Rhijnvis Feith, dichter, Zwolle, 1823 .
9 . Jan van der Hoeven, ger:eeskundige en schrijver . Ro tt er dam, 1802.
10 .
Cornelis de Bie, dichter en tooneelschrijver . Lier,1627 .
I.

IX . Algeyneene vergadering dew Vlaainsche Genootschappen ten stad-

lsuize van Brussel, onder voorzitterschap vanJ .-F. Willems,,
tot viewing van de eerste regeling dew spelling, 1844.

Edward van Even, geschiedkundige . Leuven, 1905 .
Kaspar van Baerle, dichter . Antwerpen,1584 .
13 . Geeraard Kelley, novellenschrijver . Gouda, 1829 .
x4 . f Willem Messchert, dichter . Rotterdam, 1844
15 . Jan Hazen, Corn. zoon, dichter . Schoonhoven,1755 .
x6 . f Willem-Jozef van Zeggelen, dichter . 's Gravenhage, 1879.
17. David de Potter Lodewijksz ., dichter . Gent, 1869 .
x8. Juliana baronnes de Lannoy, dichteres . Breda, 1738 .
19 .
H . van Peene, tooneelschrijver . Gent, 1864 .
J .-P . Klein, dichter. Arnhem, x805 .
20.
21 .
Nicolaas Donkersloot, novellenschrijver . Deventer, 1813 .
22 .
Jan van Beers, dichter . Antwerpen, 1821 . - f P . Willems,.
hoogleeraar Loven,1898 .
12 .

23 . Stichting van het Willernsfonds, x851 .
24. f J .-P. Heye, dichter. Amsterdam, 1876 .

25 . Pieter Geiregat, tooneelschrijver . Gent, 1828 .
26 . f J .-Fr . Helmers, dichter . Amsterdam, 1813 .
27 . Pieter van den Brandeleer, geschiedschr . Dordrecht,18x6 .
28 . Adriaan Loosjes, dichter . Haarlem, 1818 .
29 . '~~ Rembert Dodoens, kruidkundige . Mechelen, 1 5 1 7 .

43
MAART .
Heye, dichter . Amsterdam, 1809 .
H -J -A . Schaepman, dichter . Tubbergen (Overijsel), 1844 .
3 . Frans Willems, dichter . Antwerpen,1896 .
4 . Johan Nierstrasz, dichter. Rotterdam, 1796 .
5 . Domien Cracco, dichter . Gent, 1860 .
6 . Jan Kops, hoogleeraar . Amsterdam, 1765 .
7 . Jan-Frederik Helmers, dichter . Amsterdam, 1767 .
8 . Dr . August Snieders, romanschi ijver Blade], 1825 .
9 . Mark-Prager Lindo, novcllenschrijvcr . 's Gravenha,c • 1877.
10 .
Anna Moens, dichteres . Kernhcim, 1832 .
II .
Jan-Frans Willems . Boekhout, 1793
12 .
Govert Bidloo, dichter . Amsterdam, 1649 .
13 .
Jacob-Jan-Frans Heremans, taalkundigc . Gent ; 1884 .
14 .
Jacob Schcltcma, gcschicdschrijvcr . Francker,1767 .
15 . Herre-Gerrits van der Veen, dichter . Idaarderadeel, 1816 .
16 . P .-C . Hooft, dichter en geschicdschrijver . Amsterdam, i581 .
17 . Joz .-Alb . Aiberdingk Thijm, dichter . Amsterdam, 1889 .
18 .
Barbara Kerrickx, dichtcres .1720 .
19 .
Karel-Lod . Ledeganck, dichter . Gent, 1847 .
20 .
Adriaan Loosjcs, geschiedschi ijver . AVest-Zaandam,1767 .
21 .
Julius Planquaert, romanschrijvcr . Vloesberge,1888 .
22 .
Baron Jules de Saint-Genois, prozaschrijvcr . St .-QuintcnsLennik,1813 .
23 . Jan van Leeuwen, prozaschrijver . Leidcn, 1806 .
24 . f Const . Duvillers, volksdichter . Woubrechtegem,1885 .
± Jan David, geschiedschrijver . Leuven, 1866 .
Jac . van Lennep, romanschrijvcr . Amsterdam, 1802 .
25 . .. J .-B . Luyckx, dichter . Ninove, 182 .
26 . •j Adolf Lespinasse, novellenschrijver . Iowa, 1881 .
I.

J .-P .

2.

27 .

W .-J .-A . Hllberts, leeraar . Harderwijk,1829 .

28 .

Constantijn Huygens . Hofwijk,1687 .

29 .

Gentilvan de Vyvere, geestelijke schrijvcr . Oudenaardc,1839 .

30 . .V•

Peter-Cornelis Verhulst, dichter . C0ntich,1873 .
Adriaan Ledeboer, bibliograal . Rot terdarn, 1797 .

3i .

44
APRIL .
s.

Pieter . Joost de Borchgrave, dichter . Wakken,
.
f Hieronymus van Alphen . 's Gravenhage,1803 .
3 . Johan de Wal, geschiedschrijver . Franeker, 1816.
4. Eug . Zetternam, romanschrijver . Antwerpen,1826 .
5 . . Jan Luyken, dichter . Amsterdam, 1712 .
6 . f C .-Ph . Serrure, hoogleeraar . Moortzele,1872 .
7 . Karel-Lodewijk Torfs, geschiedschrijver . Antwerpen,18o8,
$: Godschalk Waalkes, geschiedschrijver IJsbrechtum,1829 .
9 . Jan-Renier Snieders, novellenschrijver . Turnhout, i 888 .
ID.
Huig de Groot, dichter en prozaschrijver . Delft,1583 .
II .
Marten de Bast, geestelijke schrijver Gent, 1825 .
12 .
Hendrik de Cock, predikant . Wildervank, x801 .
13 . Anna-Louisa Toussaint, romanschrijfster . 's Hage, x886.
14. f Simon-Michiel Coninckx, dichter . St .-Truiden,1839 .
15 . f Cornelis van Kiel, taalkundige . Antwerpen,1607 .
16~
Theod . Arnold, taalkundige . Gent, 1899 .
17 . '~ Angelus-Aug . Angillis, prozaschrijver . Rumbeke,1830 .
i8 . Emmanuel van Meteren, geschiedschrijver . Londen,1612 .
19 . * Roelof Benninck Janssonius, dichter . Groningen,1817 .
Abraham de Vries, geschiedschrijver . Amsterdam, 1773 .
20 .
21 . - Theodoor van Lerius, geschiedschrijver . Antwerpen, x880 .
22 . f Jan de Laet, dichter . Antwerpen,1891 .
23 . * Victor de Veen, tooneelschrijver . Over-IJsche,1831 .
24 . Victor de Buck, geschiedschrijver . Oudenaarde,1817 .
25 . f Dirk Smits, dichter .1753 .
26 . f Joachim Oudaan, dichter . Rotterdam, 1692 .
27 . * Pieter Genard, geschiedschrijver . Antwerpen,1830.
28 . T Frans Blieck, dichter . Wervick, x880.
1- Is, da Costa, dichter . Amsterdam, 1860 .
Jozef Ronse, novellenschrijver . Dendermonde,1862 .
29 .
30 .
Johan van Nijenhorgh, dichter . Groningen,1620 of 1621 .
2
7

75
ME I .
I.

Guido Gezelle, dichter en taalkundigc . Brugge,1830 .

2.

Karel-Godfried Withuys, dichter . Amsterdam, 1744 .

3 . * Frans van Geert, tooncelschrijvcr . Gent, 1786 .
4 . t Rosalie Lovcling, dichteres Ncvelc,1875
5 . , Jacobs Kats, tooncelschrijvcr . Antwerpen,1804 .
6

Eug . Stroobant, tooncelschrijvcr . Brussel, 18894

7.

Theodoor van Ry swvck, dichter . Antwerpen, 1849 .

8.

Wessel Scholten, geestelijke schrijver Amsterdam, 1785 .

9 . * Jacob Ley-dekker, geschiedschrijver . l -liddelburg,16S5 .
10 .

K .-L . Gvzelinck, prozaschrijver . ()udenaarde,1793 .

II .

Anthonie Oudemans taalkundigc . Dordrecht, 1798 .

12 .

'1' .-N1 . Looman, prozaschrijver . Amsterdam, 1816 .
13 . ,k Geeraard van Wolschaten, dichter . Antwerpen, 160
14 .

J .-B . Wellekcns, dichter.1726 .

15 .

I

16 .

- Antoon de Roovere, (lichter . Brugge,1482 .
P .-H . llcldring, godsdicnstige schrijver . Zevenaar,1804 .

17 .
I8 .

Leo d'Hulster, dichter . Gent, 1843 .

Rudolf Bake, prozaschrijver Zutfen,l8ii .

19 .

Fr .-J . Matthy- ssens, natuurkundigc . Antwerpen, 187w
20 . j H .-E . Moltzer, taalkundigc . Wasscnaar,1836 .
21 .
22 .

Bern . Gewin, humoristisch schrijver . Rotterdam, 1812 .
FVet laoudcndc regelimg van lief gcbrziik dcr A Tederlands~ lre t ialin bcstu'it rs;,akcn, 1878 .

23 . Plechtige openingsuitting vaza lzet I)avids-bonds, 18 75 .
24 .
Cornelis van Koetsvcld, novellenschrijver . Rotterdam, 1807 .
25 .

Julius Planquaert, romanschrijver . Wortegem,1853 .
Jan (Julius) de Geyter, dichter . Lede bij Aalst, 1830 .
* Klaas Boon, tooneelschrijvcr . Ed am, 1 8 07 .

27 .
8

Jan van Droogenbroeck, dichter . Brussel, 1902 .

29 .

Jacob Heve, dichter en tooncelschrijvcr . Gent, 1749 .

30 .

Emmanuel Heel, dichter . St-Gillis (bij 1)endermonde~, 1834 .

31 .

Lodewijk Delgeur, aardrijkskundige . Antwerpen, 18t$ .

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

Lodewvijk Rocrsch, taalkun

e,',1laastricht,1831 .

46
JUNI .
Cornelis Broecx, biograaf. Antwerpen, x807 .
Adriaan van der Hoop, dichter . Rotterdam, 1802 .
3 . * P . Ecrevisse, romanschrijver . Obbicht (bij Sittard),1804 .
4 . i Jan-Hendrik Bormans, taalkundige . St .-Truiden, 1878 .
* S . Daems, dichter . Noorderwijk,1838 .
5 . ~- Jacob-Jan Cremer, dichter . 's Gravenhage, x880 .
6. * Cornelis Loots, dichter . Amsterdam, 1765 .
7.
Joris-Berkmans, tooneelschrijver . Lier,1694 .
8 . * Mich .-Hendr . Davidts, geestelijke schrijver . Leuven, x808 .
9 . * Daniel Hems, dichter. Gent, 1580 .
Constant-A . Serrure, geschiedschrijver . Gent, 1835 .
10 .
II .
Lod .Philippona(Multapatior), dagbladschr . Rotterdam, 1827 .
Frans de Pauw, schrijver van schoolboekjes . Rozendaal,18o8 .
12 .
13 . * Bern . ter Haar, dichter . Amsterdam, 1806 .
14 . * Jacob Neyts Cary, tooneeischrijver . Brugge, 1727 .
IS . * Jan ten Brink, prozaschrijver . Apping, 1834 .
16 . * Jan Maronier, godgeleerde schrijver . Rotterdam, 1827 .
r. Antwerpen, x618 .
17 .
WT lem agier, tonne
18 . i Alexander Lesturgeon, dichter . Zweeloo,1878.
19 .
F .-H Mertens, geschiedschrijver . Antwerpen, 1867 .
Dirk Smits, dichter. Rotterdam, 1702 .
20 .
21 . ~- J . Nolet de Brauwere van Steeland, dichter . Vilvoorde, 1888 .
22 . T Joz . Habets, prozaschrijver . Maastricht, i888 .
23 . I Albrecht Rodenbach, dichter . Roeselare, x88~p.
24, i J .-Fr . Willems, dichter en taalkundige . Gent, 1846 .
* Emm, van Driessehe, prozaschrijver . Zele,1824 .
25 .
KasperBrandt, dichter . Nieuwdorp, 1653 .

I.
2.

26 . Onthulling van lVillems' eereg-raf to St . -Azandsbe'rg,1848 .

27, - Willem Hofdijk, dichter en geschiedschrijver . x8x6 .
Instelling der Vlaainsche Grieven-Coinmissie, 1856 .

s E -J . Potgieter, prozaschrijver . Zwolle, x808 .
28 . " Jan Neeffs, godsdienstige schrijver . Mechelen, 1656 .
29 .
Ant . Bergmann, noveilen- en geschiedschrijver . Lier,183J .
Abraham Dicperink, romanschrijver . Utrecht, 1825 .
30.

T7
JULI .
:i .
2.

3.
-1
5.

6.
7.

Jozef van dc Veldc, pnzaschrijver, Scbcllcbelle, i8i6 .
P . de Genestet, dichtei . Rozen(Iaal, 1861 .
Catharina Bilderdijk . 1776 . - F .-A . Snellaert . Gent, 1872 .
i Adriaan Poirers, clichter . Antwerpen, 1674 .
Jan-Baptist van Ryswyck, dichtcr . Antwerpen, 1869 .
T L . Mathot, prozaschi'ijvci . Antweipen, 1895 .
- August-Jowl Cosyn, dichtcr . Antwcrpcn, i88i .
* R oe l an d van Leuven . A ms t er d am, 1 691 .

8 . Instelling, bij leon . beslitit, dci' Koninkiijkt Jlcuiinsche Academic,
1886. - E Jan-Th, van Ryswyck, (liChtCl . Antwerpen, 1811 .
9 . 1- Dirk Camphuizen, clichtcr, 1) okkum , 162 7 .
Lucas Pater, clichter . Amsterdam, 1781 .
II .
Ernm . Rosse&s, prozaschiijvcr . Ant\vcl'pcn, i8i8 .
12 . * Jan Oostkamp, reisl)eschrijvel . Z\volle, 1778 .
13 .
Cornelis Boots, cschiedschrijver . Utrecht, 1678 .
14 . • J . Hillegeer, geestelijke schiijver . Beveren (Waas), 1805 .
15 . • J . Lambin, dichter, geschieclschrijver Icpercn, 1765 .
16 . • Pieter van Schelic, dichter . Rotterdam, 1749 .
17 . * Joh .-Head . van cler Palm, jrozaschrijver . Rotterdam, 1763 .
iS . * Michiel van der Vooit . Antverpen, 1812 .
19 . * Cornelis van Netten, kIjgskufl(1ig SChIIjVCF . 1 77 2
Barthoid Lulofs, dichtcr en taa1kundic . (iioningen, 1849 .
20 .
.
Ferd .-Au . SneUaeit . Icortiijlc . 1816 .
21
22 . • Frederik Mullcr, 1)i1)10g1aaf Amsterdam, 1817 .
23 .
Joh . de Gioot van Kiaaicnbpig, 1eis1)csch1' 's Hage, 1878 .
24 . • Is . -Seb . van I)ooselaic, tooncc1schrivcr . Gent, 1826 .
Geeraard Branch, gcschicclschrijver . Amsterdam, 1626 .
25 .
WilIcm-H Crets, dichtcr Iaastricht, 1805 .
6.
27 * Lod . Rauvcnhoft echiedshi'ijver . Amsterdam, 1828 .
28 . * BartA (ivseiccrs-'llivs, (schicclschlijver . Mech&en, 1761 .
Jacob-Hcndiik Hocufft, taa1kondie . I)orclrecht, 1756 .
29 .
Ranunnik Servatius Dacms, (llChtCr . 'l'ongerloo, 1903 .
30 .
31 .
Johan Poelhekke, dichter, t()oflCC1sC11 1ijVCF . Raalte, 1819 .
10 .

48

AUGUSTUS .

I . 1 P .-Fr . van Kerekhoven . romanschrijver . Antwerpen, x857 .
2. f Hendrik Sermon, prozaschrijver . Antwerpen,1904 .
3 . * Andries Weylandt, dichter . Venloo,1816 .
4 . * Adriaan Loosjes, prozaschrijver . Haarlem,1828 .
5 . t Joannes Lindeborn, godgeleerde schrijver . Utrecht, 1696 .
6. * P .-J .-H . Brouwers, dichter .'Stockheim, 1831 .
7 . * Hieronymus van Aiphen, dichter . Gouda, 1746 .
8 . * Alois Roell, novellenschrijver . Lier,1831 .
9.
10 .

Jan David, geestelijke schrijver . Kortrijk,1613 .
Matthias de Vries, ontwerper en eerste opsteller van het
Woordenboek dev NedeYlandsche taal,1892 .

11 . T Adriaan Bogaars, dichter . Spa, 1870 .
12 . * Jacob Goethals, kroniekschrijver . Kortrijk,1759 .
13 . * Lodewijk Gerrits, prozaschrijver . Antwerpen,1827 .
14. t Ph . Blommaert, dichter en geschiedschrijver . Gent, 1871 .
15 . T Frans de Potter, 1e Secretaris der Icon . V1 . Acad . Gent, 1 9 0 4 .
16 . f Karel Ondoree , tooneeischrijver . Gent, 1 8 .
17 . Eerste Wet betreffende lief gebruik van het Nederl . in stra fzake7t
(Cowemans' z~'et),1873 . - T Lod . Gerrits . Antwerpen, 1873 .
.
*
Willem
Nuyens, geschiedschrijver . Avenhorn, 1523 .
18
19 . * Jacob Nieuwenhuyzen, uitgever . 's Gravenhage,1816 .
20 . * Gerrit Outhuys, dichter . 's Hage 1773 .
21 . * Lucretia van 1\Tercken, dichteres . Amsterdam, 1721 .
22 . Onthulling van /let standbeeld van Jan David, to Lier,1897 .
23 . f Gerbrand Bredero, tooneeischrijver . Amsterdam, i618 .
24 . * Izaak de Meyer, geschiedschrijver . Meerendree,1786 .
25 . t Jacob van Lennep, romanschrijver, dichter . Oosterbeek .1868 .
26 . O~e7ting wait lief 1e T~ral en letterkundig Congres to Gent, 1849 .
* Lod . Mathot, geschiedschrijver . Antwerpen,1830.
27 . Onthulling van het gedenhteeke7t J-Fr . Wille,ns to Gent, 18q9 .
28 . * Jan van Craywinekel, geestelijke schrijver . Oelegem, 16o9 .
29 . 07tthulling van Ledegancks' standbeeld to Eecloo,
* Mevr . David van Peene, dichteres . Aalter,1885 .
30. T Lod . Sch rmans, taalkundige . Wilsele, 1891 .
31 . Jan Micheels, prozaschrijver . Elsene, 1897 .

1897 .
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SEPTEMBER .
1 . -~- Nap . De3tanberg, tooneelschrijver . Gcnt,1875 .
t Alfons Janssens, (van St-Nikolaas), (lichter . Lucerne, 19062.

Daneel Hooft, prozaschrijver . Amsterdam, 17 .3 .

3, * Jacob Weilens, godgcleerde schrijver . Antwerpen, 172b .
4 . * Constantijn Huygens, dichter. 's Gravenhage, 1596 .
Direk Dorbeck, dichter . Alkmaar, 1888 .
5.
6 . * Vrouw Courtmans, romanschrijfster . Oudegem, 1811 .
* cV4+1em-Jan Dodd, tooneelschrijver . Antwerpen, 1821 .
Wiliem Bilderdijk, dichter en taalkundige . Amsterdam, 1750 .
8 . i W .-J .-F . Nuyens, geschiedschrijver . Westwoud, 1894 .
~) . * P .-J . (Rosier) Facssen, tooneelschrijver .'s Gravenhage,1833 .
:gym . de Vos (Wazenaarl, dichter en prozaschr . Ezaarde,184r~,
1t) . .i Hendrik Conscience, romanschrijver . Brussel, 1883 .
,- Baron J . de St-Genois, prozaschrijver . Gent, 1867 .
11

, Karel van Mander, dichter, hiograaf . Antwerpen, 1606 .
Lod . Delgeur, aardrijkskundige . Antwerpen, 2888 .

12 . * Des . Delcroix, prozaschrijver . Deinze,1823 .
13 . ~' Nicolaas Beets, dichter . Haarlem,1814 .
14. * Peter-Jozef Visschers, geschiedschrijver . Antwerpen, 1804 .
15 . hoeinkl . besluit tot herstelling der Nederlandsche taat,1819 .
16 . * Anna-Louise Toussaint, romanschrijfster . Alkmaar,1812 .
17 . * Prudens van Duyse, dichter . Dendermonde,1804 .
Jan Antonides (van-der Goes), dichter . Rotterdam, 1684 .
z8 .
19 . * Mark-Prager Undo . London, 1819 .
20 .
21 .

; J .-B .-Fr . Hofmans, dichter . Aalst, 1821 .
Johan van Vloten, geschiedschr ., criticus . Haarlem, 1833 .

22 . * Const .-Ph . Serrure, hoogleeraar . Antwerpen,18o5 .
23 .

K .-F . Stallaert, taalkundige en geschiedschr . Merchtem,182o .
Jan van Ryswyck, rechtsgeleerde en redenaar . Testelt, i~~o6 .

24 .

K .-L . 'Foris, geschiedschrijver . Antwerpen,1868 .

25 . Conscience door laet Vlaamnsche oolkgcvierd to Brussel, 1881 .
26 . * Catharina Lescaille, dichteres . Amsterdam, 1649 .
27 . * Leonard deBo, taalkundige, dishter .Beveren(Kortrijk), 1826
2 ;8 . i Pieter van Braam, dichter . Dordrecht, 1816 .
29 .

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

30,

Jan Bruvlants, tooneelschrijver . Antwcrpen,1834 .

50 OCTOBER .
Antonie Oudemans, taalkundige . Nijnlegem, 1874 .
~- Justus Billet, geschiedschrijver . Gent, x68 .
3 . T Cynthia Lenige, dichteres . Makkum, 1'780 .
4 . t Desideer Delcroix, roman- en tooneelschr . Schaarbeek,1887 .
5 . * Jacob Lydius, geestelijke schrijver . Dordrecht, 1630 .
6 . Onthulling van het standbeeld van Tlaeodoor va ;t Ryswyck, in het
Park to Antwerpen, 1864 ; verplaatstin 1884, op de Th, van
Ryswyckplaats .
.
Baron
K .-K .-A . de Maere d'Aertry cke, redenaar . Gent, 1900.
7
8 . * Pieter Hofstede de Groot, godgeleerde . tler,1802.
9 . * J .-L . Kesteloot, prozaschrijver . Nieuwpoort,1778 .
10 .
Cornelis Loots, dichter . Amsterdam, 1834 . - Plechtige ope1.
2.

ningszitting der honinklijhe Vlaaansche Academie, x886 .

* A .-C . Kruseman, letterk . en bibliograaf. Haarlem, 1818 .
12 .
`E1ias*Annes Borger, dichter . Leiden,1820 .
13 . f Pieter-Joo~t de Borchgrave, dichter . Wakken,1819 .
14 . * Herman Schevichaven, geschiedschrijver . Nijmegen, 1826 .
15 . * Mann-Fr . Campbell, bibliograaf . Kampen, 1819 .
16 . Tienjarig jubelfeest der lioninkl . Vlaannschc Academie,1896 .
17 . ~- Desid . vander Meersch, geschiedschr . Oudenaerde,1863 .
18 . * Adriaan Adriaenssens, godsdienstige schr . Leuven,1581 .
19 . * Karel-Lod . Ternest, taalkundige . Dentergem,1812 .
20 . ~- Karel Vervier, dichter . Waarschoot, 1872 .
21 . ~- P .-P .-M . Alberdingk Thijm, prozaschrijver . Amsterdam, 1827 .
22 . * Laurens Reael, dichter . Amsterdam, 1583 .
23 . * Hajo-Alb . Spandaw, dichter . Vries, 1 777 .
24. * F?ederik van Leent, dichter . Gouda, 1830 .
25 . * Constant Piron, biograaf . Dendermonde,1803 .
26. * Ernest Ternest, roman- en tooneelschr . Ouwegem,1841 .
27 . * Albrecht Rodenbach, dichter . Roeselarq, x856 .
28 . - Lod . Roersch, hoogleeraar . Luik,1891 .
29 .
Dirk-Volkertsz . Coornhert, dichter . Gouda, 1590 .
30 .
Josine des Planques, dichteres . Gent, 1535 .
31 . * Edm, van Herendael, dichter . Antwer en,1841 .
11 .

rI
J

NOVEMBER .
1 . * Johan Meerman, staatkundigc schrijver .'s Gravenhage . I75 .
2 . * Adriaan Poirters, dichter . Oosterwijk,16o5 .
3.

Lucas Rotgans, dichter . Kromwijk,1710 .

4 . * MaurijnNahuis, penningkundige . Utrecht, 1832 .
Amand de Vos (Wazenaar), dichter en prozaschr . Gent, 1906 .
5 . * Pieter Nieuwland, dichter . Diemermeer, 1764 .
6 . * Johan Hasebroek, romanschrijvcr . Leiden,1812 .
7.
Cornelis van Campene, kroniekschrijver . Gent . 1567 .
8 . ~- Geeraard-Jan Dodd, dichter en tooneelschr . Brussel, 1888 .
9 . * Matthias de Vries, taalkundige . Haarlem,1820 .
10 . # Jan Cats, dichter . Broutivershaven,1547 .
* Julius Vuylsteke, dichter en geschiedschrijver . G ent, 1836 .
* Peter van Kerckhoven, prozaschrijver . Antwerpen,1818 .
11 . * A .-J . Cosijn, dichter . Zomergem .1844 .
12 . * Jacob Bellamy, dichter . Vlissingen,1757 .
Prudens van Duyse, dichter . Gent, 1859 .
13 .
14.

Pieter Nieuwland, dichter . Diemermeer,1794 .
15 . * Jan-Daneel Macquet, dichter . Brou vci shaven, 1731 .
16 . * Petronella Moens, dichtcres . Kubaard (bij Franeker . 1762 .
17 . * J .-H . Bormans, taalkundige . St . -Truiden, 1801 .
18 .

19 .

Marijn van der Meulen, godsdienstige schrijver . 'Fienhoven .
1826 . - ',- Dr Aug . Snieders . romanschr . Antti4 erpen,1904 .
B, ter Haar, dichter . Velden,188o .

20 .

; Arnold Hoogvliet, dichter . Vlaardingen,173J .

21 .

Pieter de Genestet, dichter . Amsterdam, 1829 .

22 . * Jan-Renier Snieders, romanschrijver . Bladel,1812 .
23 . * Clemens Inkrott, prozaschrijver . Emsdetten, 1792 .
K . Stallaei t, taalkundige en geschiedschrijver . Bi ussel,18~)3 .
24 .
25, 1 Edm, van Herendacl, dichter . Antwerpen,188o .
26 .

Matthijs Siegenheck, taalkundige . Leiden,18J4 .

27.

Gklido Gezelle, dichter en taalkundige . Brugge,1899 .
28 . * C . van der Palm, prozaschrijver .'s Hertogenhosch, 1733 .
9 . -; . Karel Verschelde, geschic3schrijver . Brugge,1881 .
* P .-J . Cosijn, taalkundige, Rys`tiyk, 1840 .
30 .

A .-A .-E . Angillis, prozaschrijver . Rumbeke, 187o .
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DECEMBER,
I . 1 Margareta van Oostenrijk, dichteres . Mechelen,1530 .
2.
Roelof-Benninek Janssonius, dichter . 's Gravenhage,1872 .
3 . • Hendrik Conscience, 'romanschrijver . Antwerpen,1812 .

• Johan Wijnne, geschiedschrijver . Hoogeveen,1822 .
• Jan-Peter van Male, dichter . Vladsloo,1735 .
6 . • J .-M . Dautzenberg, dichter . Heerle,18o8 .
4.
5.

Edw . van Even, geschiedschrijver . Leuven,1821 .
7 . • Pieter Uylenbroek, dichter . Amster dam, 1748 .
8 . • H .-D . Levyssohn Norman . 's Gravenhage,1836 .
9 . t Johan Terwen, taalkundlge Gouda, 1873 .
zo . • Edmond Ronse, geschiedschrijver. Veurne,1816 .
Jan van Craywinckel, godsdienstige schrijver . Lier, 16`9 .
•
Reimond Stijns, romanschrijver . Brussel,1905 .
•
• Jan de Laet, dichter. Antwerpen,1815 .
• • J an van Ryswyck, dichter . Antwerpen, l8 i 8 .
• i Philip van Marnix van Ste Aldegonde . Leiden,1598 .
•
i P . Ecrevisse, romanschrijver Eekloo, 1879 .
• • Gerrit Fokker,,rechtsgeleerd schrijver . Middelburg, 1811 .
Willem Bilderdijk, dichter . Haarlem,1831 .
•
- Grapheus (Corn . de Schrijver) . Antwerpen,1 .558 .
• i Frans Rens, dichter. Gent, 1874 .
ent, 151 8 .
• • Mark van Vaernewijck, geschiedschrijver . G
Pieter Leupe, geschiedschrijver .'s Gravenhage, i881 .
• * Jan-Jacob-LodewijktenKate, dichter . 's Gravenhage,1819 .
• * Frans Blieck, dichter . Wervik,18o5 .
• * Victor de Meyer, tooneelschrijver . Wetteren, i8o8 .
• i Jan-Jacob-Lodewijk ten Kate, dichter . Amsterdam, 1889 .
Mattheus Smallegange, geschiedschrijver . Goes, 1624 .
•
• • Koenraad Busken Huet, prozaschrijver . 's Gravenhage,1826 .
• • Nikolaas€. Vijnstok, tooneelschrijver . Amster d am, 1 830 .
• L . Schipper, dichter . Zaandam,18o8 .
H .-K . Poot, dichter . Delft, 1733 .

Koninklijke Faniilie van Belgie .

Z . M LEOPOLD II, LODE\vIJK-PHILIIS -MARIA -V ICTOF,

koning der Belgen, Souverein van den Onafhankelijken
Congo-Staat, Hertog van Saksen en Prins van SaksenCoburg-Gotha, geboren e Brussel den 9 April 1835 ; zOOfl
van LEOPOLD I, Koning (icr Belgcn, Hertog van Saksen en
Prins van Saksen-Cobuig-Gotha, overleden to Laken den
IC) December 1865, en van LOuISA-MARIA-1HEREsIA-CHAE()TTA-ISABELA, Prinses van Orleans, overleden to Oostend
den i i October i 85o ; ingchulc1gd en den giondwettelijken
'cd atelegd hebbende to Brussel den 17 December 1865
ehuwd, den 22 Augustus 1853, met H . K en K . H . MARIAHENDRIKA-ANNA, Aartshertogin van Oostenrijk, geboren to
Pesth den 23 Augustus 1836, dercic dochter van Aartsherto
J ozef, palatijn van Honaiije, en van Piinscs Maria van
\\urternberg, overleden to Spa den 19 September 1902 .

Hunne kinderen :
1 0 ) J- K H . L0UIA-MARIA-AMELIA, Prinses van Belie
.
Hertogin van Saksen en Prinses van Saksen-Coburg-Gotha,
ieboren to Brussel den IS Februari 1858 ; gehuwd to Brussel
den 4 Februarii85, met Z . K . H . FERDINAND-PHILIPs-MARIAAUGUST-RAPHAEL, Priiis van Saksen, Prins van SaksenCoburg-Gotha .

Uit dit huwelijk
a) LEOPOLD-CLEMENS-PHILIPS-AUGUST MARIA, Her-

tog van Sakscn, Prins van Saksen-Cohurg-Gotha, gehoren op het Kasteel van Szent-Antai (Hongarije), den
'9 Juli 1878 .
b) DOROTHEA-MARIA -HENDRIKA-AUGUSTA -LOUIS A,

Hertogin van Saksen, Prinses van Sakscn-Cohurg-Goths,
gehoren to Weenen den 30 April 1881 ; gehuvd, den
2 Augustus 1898, met ERNEST-GONTHIER, Hertog van
Schleswig-Holstein .

5-r2°} ,Z . K, H . LEOPOLD-FERDINAND-ELIAS-VICTOR-ALBRECHT-MARIA, Prins van Belgie, Hertog van Brabant en
Graaf van Henegouwen, geboren to Laken den 12 Juni 1859,
overleden to Laken den 22 Januari 1869 .
30) H . K . H . STEPHANIA-CLOTILDA-LOUIS A-HERMINAMARIA-CHARLOTTA, Prinses van Belgie, Hertogin van Saksen
en Prinses van Saksen-Coburg-Gotha, geboren to Laken den
21 Mei 1864 ; gehuwd den Io Mei I88I, met ,Z . K . en K . H,
Aartshertog RODOLF-FRANS-K AREL-JOZEF van Oostenrijk,
Erfprins van bet Keizerrijk, Koninklijken Prins van Hongarije
en Bohemen, overleden den 30 Januari 1889 .
Uit dit huweiijk
Aartshertogin ELISABETH -MARIA -HENDRIKA-STEPHANIA-GISELA, geboren to Luxemhurg den 2 September
1883 ; gehuwd, den 23 Januari 1901, met Prins OTTOVERIAND-HUGO-ERNEST von Windisch-Graetz, geboren
to Weenen den 7 October 1873 . - Uit dit huweiijk
Prins FRANS-JOZEF- '1ARIA-OTTO-ANTOON-IGNATIU .3-OCTAVIAAN, geboren to Praag den 22 Maart 1904 .
4°) H . K . H CLEMENTINA-ALBERTINA-MARIA-LEOPOLDINA,
Prinses van Belgie, Hertogin van Saksen en Prinses van
Saksen-Coburg-Gotha, geboren to Laken den 30 Juli 1872 .

Broeder van den Koning .
2 . K . H . PHILIPS-EUGEEN-PERDINAND-MARIA-CLEMEN<BOUDEWIJN-LEOPOLD-JORIS, Graaf vain Vlaanderen, Hertog
van Saksen en Prins van Saksen-Coburg-Gotha, geboren tc
Laken den 24 Maart 1837, overleden to Brussel den 17 November 1905 ; gehuwd to Berlijn, den 25 April 1867, met H . H .
MARIA-LOUISA-ALEXANDRINA-CAROLINA, Prinses von Hohen
zollern-Sigmaringen, geboren den 17 November 1 845

Hunne kinderen
Io),Z . K . H . BJUDEWIJN-LEOPOLD-PHILIPS-MARIA - KARELANTO~N- JOZEF-LCDEWIJK, Prins van Belgie, Hertog van
Saksen en Prins van Saksen-Coburg-Gotha, geboren to Brussel den 3 Juni 1869, aldaar overleden den 23 Januari I89I .
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2°) H . I1 . H . FIENDRIKA-MARIA-CHARLOTTA-ANTONIA,
Prinses van Belgie, geboren to Brussel den 30 November 1870 ; gehuwd, den 12 Februari 1896, met Z . K . H . Pries
PHILIPS - EM11 .sxuEL-MAXIMILIAAN-MARL~-IEuDES D ' ORL1?ANs,
Hertog van Vendome, Franschen Pries .

Uit dlt 1iuwc1ijk ;
a) Prlnses MARIA-LOUIS A-FERDINANDA-CHARLOTTAHENDRIKA D'ORLE; Ns, geboren to Neuilly den 31 December 1896 .
b) Prlnses SOPHrA-JOZEFNA-LOUISA-MARIA-IMiIACULATA-GABRIELI,A-PHILIPPINA-HENDRIKA D'ORLEANS,
geboren to Neuilly den 19 October 1898 .
c) Prlnses GENOVEVA-MARIA-JEANNE-FRANCOISECHANTAL-MONICA-LOUI~A-ALBERTA- JOZEFINA-GABRIELLA-L' .`_ANUELA-HENDRIKA D'ORLEANS, geboren to Neuilly den 21 September 1901 .
30) H . K . H . JOZEFIN A- MARIA- STEPHANI A -VICTORIA,
prinses van Belgie, geboren to Brussel den 30 November
1870, aldaar overleden den 18 Januari 1871 .

4°) H . K . H . JOZEFINA-CAROL .1-~7ARI :1-ALBERTINA, Prlnses van Belgie, geboren to Brus>el den 18 October 1872 ;
~ehuwd den 28 Mei 1894 met Pries KAREL-ANTOON-FREDERIK -`VILLEM -LODEWIJK VON HOHENZ.OLLERN - SIGIIARIN (EN, geboren den z September 1868 .
Uit (lit h(lwclijh
Prinses STEPHANIA - JOZEFIN A - PHILIPPINA - LEOPOLDINA-MARIA VON HOHENZOLLERN-SIGMA INGEN, geboren to Potsdam den 8 April 1895 .
b) Prinses MA1,IA-ANTONETTE-~~'iLHEL1IINA - AUGU~'rA-VICTORIA VON HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN, geboren
to Potsdam den 23 October 1896 .
a)

c) Prlns ALBRECHT-LOUIS-LEOPCL1)- hASSILLON VON
HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN, geboren to Potsdam den
28 September 1898 .
50) Z . K . H . ALBRECHT - LEOPOLD - CLEME N c - MARIA TEINRAD, Pries van Belgie, Hertog van Sahsen en Pries van

Saksen-Coburg-Gotha, geboren to Brussel den 8 April i875 ;
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gchuwd to Munchen, den

2 October 1900, met Prinses ELISABETH-GABRIELLA-VALERIA-MARIA, Hertogln in Beieren,

geboren to Possenhoffen den 24 Juli 1876 .
Uit dit huwelijk
a)

Z . K . H . LEOFOLD-PHILIPS-KAREL-ALBRECHTMEINRAD-HUIBRECHT-MARIA-MIGUEL, Prins van Belgie,

geboren to Brussel den 3 November igoi .
b) Z . K . H . KAREL-THEODOOR-HENDRIK-ANTOONMEINRAD, Prins van Belgie, geboren to Brussel den
1 o October 1903 .
C) H . K . H . MARIA-JOZEFA-CHARLOTTA-SOFIA-AMELIA-HENDRIKA-GABRIELLA, Prinses van Belgie, geboren

to Oostende den 4 Augustus 1906 .
Zustesr van den Konii2g .
H . M, de Keizerin

Iv1ARIA-CHARLOTTA-AMELIA-AUGUSTA-

Hertogln van Saksen en
Prinses van Saksen-Coburg-Gotha, geboren to Laken den
7 Juni 1840 ; gehuwd to Brussel, den 27 Juli 1857, met Z . M .
FERDINAND-MAYIMILIAAN - JOZEF, Aartshertog van Oostenrijk,
Keizer van Mexico, geboren den 6 Juli 1832, broeder van
K eizer Frans-Jozef van Oostenrijk, overieden to Queretaro
den I 9 Juni 1867 .
VICTORIA-CLEMENTINA -LEOPOLDINA,

INSTELLINC

KONINKLIJKE VI,LIAMSCHE 1CADEM1E
wool:
T AAL

EN LL'I TERKUNI)IJ .

IINISTERIE VAN J ANDBOUWT, N IJVl+ RIIEID EN
OPENBARE WERKI+N .

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 JULI 1886,

LE( )P( )Li .) II, I1(~ning der Belgen,
;( nnenden, HETL .
_1_an alien, to enw oordi en eel t( )Cl

heid

\V illendc eeu nicuw bew ij~ gee eel Onzer bezorgd\U 01 de bclangc n der Nederland- Ilc lettered ;

Overwegende Tit diets mecr van aard is (gym deter
" )>ltwihhelin ; to bcv oI deren loll de inricllting van een
bestcndig letterl ;r,ndig :,en~ ~ot~cll<<l) ; .
( I- ale vo~ir((ra(ht v~ifl <)nzen Minister pan Lan(Ibouw, Ni1verheid en Openbare \Vcrken ;
\Vij hebhcn beh ~teli en \VI1 besluiten
il -I . I . Er w ~rdt to ( ;ent, )rider de benaming van
onink i ke `Tlaarnsche academic voor Taal- en Letterl~unde, ecl1 gCnoot~cllap Ingerl('ht vale letterkundlgcn en
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geleerden, dat de studio en de beoefening der Nedcrlandsche Taal- en Letterkunde tot veorwerp zijner werkzaamheden zal hebben .

Al-I. 2 .
Academie .

De Koning is de Beschermheer dezer

Art. 3 . De Academie bestaat nit : 1° werkende
leden ; 2° inlandsche et uitheemsche eereleden ; 3° inlandsche briefwisselende leden .
De titel van eerelid kan vergund worden
A . Aan werkende leden, welke door hunnen ouderdom of door andere oorzaken zich in de onmogelijkheid
zouden bevinden aan de werkzaamheden der Academic
to blijven deelnemen, of welke, na hunne benoeming,
zouden ophouden in Belgie gehuisvest to zijn .
B. Aan buitenlandsche geleerden, die zich hebben
doers kennen door belangrijke workers .
.art . 4 . Er zijn vijf en twintig werkende leden r
twintig dezer leden moeten Belgen zijn en in Belgie
gehuisvest ; de vijf andere hunnen worden gekozen onder
Noordnederlandsche letterkundigen en geleerden, in

Belgie woonachtig .
Art . 3. 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 good
hearing onderworhen .

Art . 6 . De werkende leden vereenigen zich maantlelijks in gesloten zittingen ; eenmaal 's jaars in openbare
vergadering .
De eereleden en de briefwisselende loam kunnen
aan de beraadslagingen over wetenschappelijke zaken
deelnemen met stemrecht.
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.Irt . 7 . I)e ben~ ~elnin en `~ ~~~r opensla~ln~l~ lllaatsel~
warden gedaan in (IC maandelijksche iitlinr . volgende
die, waarin hennis wet(1 gen~~men van bet ~,)penvailen
Tier plaatsen .
Art. 8 . Het burecl der A~'ademie bes ;aat uit eenen
Bestuurder, eenen Onderbcstuurder en eenen Bestendigen Secretaris, alien gekozen ~n(ler de y erl ;ellde ledell .
irt. 9 . Het eerste Burcel dcr A~ adeinie zal benoemd wor(len door ( )ns .
Alt. IU . Te l)eginnc11 met bet tw'ee(le r van llaal
bestaa11 zal de Academic jaarli k harem Bestuurder en
llaren Onderbestuurder I ~enoernen .
Art. Ii . Dc Bestuurder ( n de Onderl estuurdcr
kunnen niet onnliddellijk in deielfde edanigheid herkozen warden .
De benoetningen pan den Bestuurder en vnn den
( )nderbestuurder warden ;tan do goedkcuring den
K~~nings onderworhen .
Ai -t . la . De Bestuurder heels het algenleen beheer
dcr Academic ; hij zit Mlle v ergadertngen voter ell inaakt
van reehtswege (leel van alle ~ 1nmissien ; hij duet beraadslagen over de vers('hillige punter, vvelhe in de
bevocgdheid vallen pan de A I(le1nie ; hij z~tnlelt de
stemrnen in, door do leden uit~ ;ebracllt, ell ~preekt (le
beslissingen slit, welhe met 1 ecr(lerhei(I van stelnmcll
genornen zljn .
In geval pan ontstenteiis, w~ )r(lt hij door (len Onderbestuurder vervangen .

Art. i' . I)c eerste ben~ )en~ ing uitgezonderd, wordt
de Bestenoige Secretaris benoernd door den Koning .
~)p eerie dubbelc lijst v an v~ ~rstelling, ~)pgemaakt dog ~r
de Academic, bij geheime stelnnling eli bij valstrekte

meerd~erlreid der stemmen, in eene zitting, waar ten
minste de twee derden der werkende leden aanwezig
zljn .
Ait. z~ . De Bestendige Secretaris houdt het boek
der beraadslagingen ; hij onderteekent met den Bestuurder de genomen beslissingen ; hij levert do bewijsschliften
van goedkeuring en andere getuigschriften af ; hij ontvangt de brieven en de memoritn aan de Academie
gezonden .

Hij is belast met de biiefwisseling en met de bewaring der archieven en der b bliotheek .
Hij is daarenboven belast met den rekendienst der
Academic .

At. r`7 . Wanneer, door ziekte of eenig antler wettig
l)eletsel, cue Bestendige Secretaris zich in de onmogelijkheid bevlndt do zittingen bij to worsen, kan hij, naar
eiders keure, zich doers vervangen d~>or een werkend lid .
Art. i6 . De Academic stelt haar reglement van inwendige orde vast, dat aan de honinklijk .e goedkeuring
moet onderworpen worden .
Er kunnen aan dit Reglement geene wijzigingen
worden gebracht dan op bet voorstel van ten minste
vijf leden, met de toestemming van de twee derden der
werkende leden der Academic . Die wijzigingen moeten
aan de goedkeuring van den honing onderworpen
worden .

De vuorstellen tot wi ;ziging van het reglement
moeten op de dagorde en in de bijeenroepingsbrieven
worden aangekondrgd.
Art. r ;. Aanweziglleidspenningen ell schadel~ .~osstelling voor refs- en verblijf kosten, waarvan het bedrag
door Ons zal worden bepaald, kunnen aan de leden
worden toegekend .

6z
. i't . 18 . Onze 1inister van LandbOuw, Nijverheid
en Openbare Werheii is belast rnet de uity( ~CI ifl van het
tegenwoordig be~luit .
Ge~even to Brussel, den 8 juli i88~~
( O/lrierteek, lld ( LE( )Pt tLD .
V(rll

Ire

S

hollllh: -'tee

Minister van Landhouw, N ijverheid
en Openbare \Verken .

( Onderteekeiid) Ridder >i ; illoa i ; .v

t',

WIJZIGING VAN HET ARTIKILL 1 k
van het Koninklijk Besluit van 8 Juli 1886 .

LEOPOLD II, Kt~ning der Belgen .
Aan allele, tegenw~~ordigen en t~ )ek~)menden, HI rL .
Gezien Ons Besluit van 8~1 juli i886, eerie honinl:lijke Vlaamsclie Acadennie in~tellen(1e v~ Or foal- en
Letterkunde, en nalnelij1 le artikel~ ;, ~) en t ; van dit
Besluit ;
Herzien Ons Besiuit van i~ >>> ruli i88(~, dat de betaling der aanwezigheids)enningen en der rein- n w er blij fkosten aan de Leden deter inrieliting regelt ;
Op voordra('ht van ( )nzen Minister van L Lndbouw ,
Nijverheid en Openl~are Werken,
\Vij hebben hesl~~ten en \Vij besluiten

Artikel r . Het artikel i 7 van Ons Besluit v~ n 8~1 Juli
i886luidende dat : Aanwezigheidspenningen en schadeloosstelling v( )( n refs- en verl >lijf l ;( ~stei ~, vaarvaui bet
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« bedrag do(~r Ons zal worden bepaald, kunnen aan de
<< Leden worden toegekend », is gewijzigd als volgt : < Aanwezigheidspenningen en schadeloosstelling voor reis« en verblijfkosten kunnen toegekend worden aan de
« werkende Leden den Aeademie >> .
Art .
De eind-paragraaf van artikel 2 van Ons
Besluit van ion Juli z88b, luidende dat « dezelfde refs<< en verblijfl:osten worden toegekend aan de « briefwisselende Leden » wordt ingetrokken.

Art . ~, , Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en
Openbare `Verken is belast met de uitvoering vale het
to renwocrdi~~ besluit .

Oegeven to Laken den i November 1887 .
(Onderteekend) LEOPOLD .
j all ' S 1ion27l(s weoe

De Minister van Landbouw, Nijverheid en
Openbare Werken,
( Ondeu/eekend) Ridden DE MOREAr .
Poor eeiaslriideiid afschraft

De Secretaris gen.eraal
van het Dehartement van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Werken,
(Oiidelteckcnd) LEYDER .

WETTEN .
1.
1IINISTERIE VAN DANDBOUW, NIJVERHEID EN
OPENBA<<E WERKEN .

KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 MAA$T 1887 .

LEOPOLD IT, Koning der Belgen,
Aan alien, teocnwoordigell en toek~ ~uhenden, k -1LI i, .
Gezien Ons Besluit van 8 Juli I88~~, dat to Gent cene
Koninklijke Vlaamsche Academic voor Taal- en I_,etterhunde inricht en vaarvan llet art . I6 1)cpaalt dat de
Academie haar reglement van inwendige orde zal vaststellen en aan de koninklijke goedkeuring onderwerpen :
Gezien het reglement van inwendige orde duor de
Academic in hare zitting van IC) Ja.nuari jl . vastgesteld :
Op het vuorstel van omen 1Vlinister pan Landbouw,
Nijverheid en Openbare Werken,
\`'ij hebben besloten en \Vij besluiten
Ar/ikel I . Het Reglement van inwendige orde dr
tic Koninklijke Vlaamsclle Academic your Taal- en Letterkunde in hare zitting van 19 Janua.ri 1887 vastgcsteld,
is goedgekeurd ill den v(>rm z{>(c Is llet bij het tegell~voordig besluit is gee + ~egd .
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Art . 2 . Onze Minister van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Werken is bast met de uitvoering van het
tegenwoordig besluit .
Gegeven to Brussel, den i j Maart 18$7 .
(Onderteekend) LEOPOLD .
Van 's Konings were

De Minister van Landbouw, Nijverheid en
Openbare Werken,
(Onderteehend) Ridden DE MOREAU .
Voor eensluidend afschraf

De Secretaris generaal
van het Departement van Landbouw, Nijverheid
en Openbare Werken,
(Onderteekend) BELLEFROID .

WETTEN .

Artikell . De werkzaarnhe :ien den KO INKLTJKE
VLAA TSCHE ACADEMIE bevatten al de vakken den

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

Art. 3 . De kiezingen voor werkende leden geschieden in de maandelij ksche zitting na die, waarin kennis
genomen is van bet openvallen den plaatsen .
Eere- en briefwisseleude leden warden gekozen
ccns in het jaar, in de ge`vone zitting vr de jaar
lijksche open bare vergadering.
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Zittingen .
. I rl . j . Dc Academic vergadert inn gevti ( ~nc zitting
(~i nnlaal • ter maatid, en Ilou(It jaarlijks cone openbare
v ergadering in de i and I)ecend er, na de gewone
zlttlng (her nla<',nd .
Au . ,~ . De uitnOOdiglng tot bet bijwoncn der zittingen vvordt ( ~lntrent acht dagen to
~r(n verz)ndcn .
z
inekit de voornaarnste ~n(1 i verpei~, (lie ~~p
Lilting t(' verban(lelen zijn .
111 . 6 . 1)c eere- en briefvvisselend( leden hebben
bet re(Ilt do vergadei in bij ti tvonen, behalve ~vaniieer de )cademie gebeilne zltting ft ~udt . Zij httnnen
tan de beraadslaging of er wetenschappelijl~c taken denl
nemen met stelnrecllt .

Art . ; . ,fan (le geheime zitting(n ~lernen geene
andere dan werkende leden (led .
I)c geheime zitting is v erplilltend, telkens de Ac ;l( leulie vergadert tot
1(~ bet ti o~ ~zstellen en kiezen tot do openstaande
plaatsen in (In Academic of in (In Conl}nissicn ;
2" bet beraadslawen )\er wijzigingen, toe to brengen aan de 1'Vetten ;
het opstellen dcr prijsv - ragen ;
4() bet be }ordeelen der ing(z( rndene ~tukl :en .
\(VOr(l(n cvenwel t~~t de gelfein~e zitting, voorzien
bij 4 ~, t( )egelat(, (Ie cere- en briciwi~selen(lc leden .
die van (fen heurraad (feel makcn .
3O

Ai -/. 8 . I)e titling begirt stipt ~p llet our, bij den
uitn~)odigingsl>ri(J an rgeduid, wr11; ook bet octal zij
dcr a;jnwezige Ieden .
De titling vangt aan met (IC feting des verslags
over de v ~rige tilting en rnet de rnededeehng dcr
~ntvangen bllevell .
I-Iet is ~'erboden, gedurende (lie lezing, den SecreUnis in (IC re(le tc ~al]cll .

- 66 -Art. g . Bij afwezigheid van den Bestuurder wordt
zijne plants waargenomen doer den Onderbestuurder .
Bij afwezigheid van den Bestuurder en van den
Onderbestuurder leidt get oudsthenoemde der aanwezige werkende leden, naar de volg~~rde der lijst van
get Jaarboek, de zitting .
Art. lo . De Bestuurder leest de dagorde, onmiddellijk na de lezing en vaststelling rtes verslags .
Dc dagorde, wat betreft de ingezondene verhandehngen, wordt geregeld volgens de dagteekening van
untvangst bij den Bestendigen Secretaris .
A11& n afgewcrkte en op de dagorde vermelde
stukken worden in de zitting voorgelezen .
De dagorde wordt door get Bestuur vastnesteld .
Een vourstel, door minstens vijf leden schriftelijk aan
get Bestuur gedaan, veertien dagen voor de zitting,
wordt . op de dagorde gebracht .
Art. ii . Dc voorlezinger~, in do openbare zitting
to houden, worden in de voorgaande gewone zitting
aan de Academic onderworpen .
Art. 13 . In de gewone zitting your de jaarlijksche
openbare vergadering wordt gestemd over get al of
niet bekronen der ingezondene workers .
Art. 13 . De werkende en briefwisselende leden
zullen, zooveel mogelijk, alle dric jaar eon onuitgegeven
opstel aanbieden .
Elk jaar, in de maand October, zal de Bestendige
Secretaris doze verplichting schrifteliil, aan de werkende en briefwisselende leden herinneren .

Bestendige en tijdelijke Commission .
Art . 14 . Eene bestendige Commissie van tiers leden
is belast met get bevorderen van de studio der Oudgermaansche en Middelnederlandsche talon, met get

uitgeve~ . van 1\[iddelnederlandsclie werken en met het
bcvorderen van do studie der gewestspra ken .
Art . . De ledcn deter Commissie w(rden ondcr
de werkende laden benocmd .
Ill geval van openstaande plaatsen werden de
nieuwe leden gekozen door de Academie rip eerie
dubbele lijst 'n it en n 1idaten, d( or de Coinniissie vo~ ~rgesteld .
Art . io . De Ct ~nlnlissie kiest in liaar midden eeneti
Voorzitter en eeiien Secretaris .
Ajt. 1 ; . De Conltnissie is l)elast met lief aanleggen
eerier vei zanieling van boeken betreffende gernelde
studien .
Au . l8 . Eerie vergoeding van twintig frank het
vel tlruks v~ O1 dt toegekend aan al de leden, die beke t
vvorden niet de critisclie uitgave van I\iiddeliiederlandsrhe werken .
Art. ire . A1 de uitgaven, van welken aarcl or ~k, dnor
de Comnlis~ie to dram, niueten v')oraf atn bet Bestuur
underworpen en (If nor de .'~cac~eniie goedgekeurd vvurdeti .
Art. 20 . De Academic henoeint v erder iii Butt mi(lden zt , vele bestendige (1 tijdelijke C ~inuuissi~ it ;t is
de aard van hart vverkzaalnlieden zal yr ~rderen .

Kiezingen .
Apt. _z .

h.1k(

l ;iezin~ w( )rrlt in de uitn >odigin2vermeld, tact aanduudirig van lief uur, ~vaarop zij zal

geschiedcn, en van t getal der ~fpen5<<taride plaatsen .
Art . r
Ilh de kiezing vv ordt do v flstrekte ineerderheiii vein steiunien vereischt . Even« el, in(lien na
twee pror v en Been dcr catt(h(laten die meerderheRl
verkrij t . gait melt over tot eerie hersternming tusschet~
de twee candidaten, die bet hoogste get ;tl stelnlnen
bekorne hebberi .

Bij. gelijkheid van stemmen in deze laatste proef
is de oudste candidaat gekozen .
Art. 23 . Wanneer verscheidene plaatsen open staan,
words voor elke plaats afzonderlijk gestemd .
Art. 24 . Elk jaar, in de maand October, Melt de
Academie bet getal openstaande plaatsen van eere- en
briefwisselende leden vast . Zij benoemt eerie Commissie
van drie werkende leden, die, gezamenlijk met het
Bestuur, voor elke deter plaatsen twee candidates
voorstelt .
De names der candidates en de titels banner werken worden gedrukt, aan de werkende leden gezonden,
en iii de Novemberzitting besproken .
Art. 25 . In die zitting molten, op voorstel van werkende leden en onder goedkeuring der Academie, andere
candidates op de lijst gebracht worden .
Art. 26 . De voorgaande bepalingen zijn niet toepasselijk op de benoening der eerste to briefwisselende leden ; der eerste 2 5 eereleden en der eerste
zo leden van de bestendige Commissie .
Art . 27 . De leden der Voorstellingscommissie molten
geese twee achtereenvolgende jaren gekozen worden .
Art. 28. De Bestuurder en de Onderbestuurder worden gekozen in de zitting der maand November . " .ij
treden den eersten Januaii in bediening .
Gees van beiden malt in dezelfde hoedanighcid
onmiddellijk herkozen, nosh de Bestuurder tot Onderbestuurder benoemd worden .

Wedstrij den.
Art. 29 . De Academie schrijft jaarlijls wedstrijden
nit over onderwerpen betreffende Nederlandsche taalen letterkunde . Vaderlandsche geschied- en oudheid-
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kunde, schoone kunsten en boekenhennis ziln oncler
N ederlandsche taal- en letterkunde begrepen .
Art. lo . Dc hrijsvragcn warden twee jaar op voorhand vastgesteld .
In de zitting van Jtinuari benoemt de Academie eerie
C~ )r lmissie van vij f leden, Cm tiers prijsvragen v( nor
to stellen . In de zitting van Februari duet de Cornmissie versia . De Academic kiest eenige der voorgestelde prijsvragen en bepaalt daarbij de waarde Per
toe to kennen prijzen .
Art .,;l . De <rntw(>orden moeten voor den iAugustus
ingezonden zijn .
In Pe zitting deter inland wo1 den de keurradeu
bcnoemd . Dc leden, die eerie prijsvraag opgegeven
hebben, makers van rechtswe e deel van den keurraad,
en bieden er schriftelijk ecu on~standig verslag over
aarl . hetwelk, met de verslagen (ier andere keurders,
in (IC titling van November gelezen wordt .
O}) deze versligen, die gedrukt err aan de werkende leden gezonden warden, sterns meal in December .
Filet al of niet bekronen wordt beslist bij meerderheid
varl stemmen der aanwezige werkende leden .
De prijswerken blijven ter image van Pe leden
0 >t den nag op welken de brieven der inzenders geopend
vV( ~rden .
Art ,,2 . Vo~~r de wedstrijden warden enkel handscllriftelijke en niet uitgegeven stukken aarrvaard .
De mededingers zetten op burs handschrift
Art .
lrunnen naam met, maar alleen een teeken of eerie
kenspreuk, llerha-aid up den omslag van eenen gesloten
brief, inhoudende hunnen naam en lrunne woonplaats .
Zij die zich, op welhe wi~ze (0 k, l)ekend makers,
en zij, wier verliandelingen na den voorgeschreven dag
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a an den Bestendigen Secretaris hesteld zlin, blijven
uit den wedstrijd gesloten .
Art. 34 . De werhende leden molten aan de Academische wedstrijden Been deel nemen .
Art. 35 . De verhandelingen, ten wedstrijde bestemd,
moeten in de Nederlandsche taal geschreven, binnen
het bepaalde tijdvah aan den Bestendigen Secretaris
gezonden woiden .

Drukwerken .
Art . 36 . De drukwerken der KOX1NKI!JNE VLAAIISCHE ACADE ZIE bestaail tut
10

de Verslagen en IJ7edcdecli i eil,

iaet Jaarboek ;
30 de Verirandelingen en B/dragcn
40 de Behroonde ViIrande/in~en ;
2°

5 0 de uitgaven, door de Academie aangen~ amen, op
voorstel der verschillendc Commission .

Art. 37 . De Ve7slagcia en 1lfedcdcclingen w ~rden na
elke zitting gedruht, en minslens S dagen vr de eerstvolgende titling aan de leden gezoi den .
Het Jaarbock verschijnt iii de maand janu~ni .
4rt .38 . De Verslageia cn lY1cdedeclin cia vermelden
de gedane mededeelingen en de gelezene verhandelingen, tenzij de meerderlleid der aanwezige leden beslisse,
dat deze niet gedruht, of dat ze in de Verlrand'lingen cir
B/dranen zullen opgenomen w orders .
An . 3g, De Bestendige Secretaris is gemachtigd tot
eene volgende ahevering der Veislageia cn Afededeelingen
de onleesbare verhandehngen nit to stellen, alsooh de
stukhen, waarvan bet zetten of her op steep brengen
de uitgave vertragen mocht .
Art. 40 . Het Bestuur beslist welhe verhandelingen
her eerst zullen gedruht w orders . Daarbij wordt gelet

7'
1° op het tijdstip van de aanvaarding des werhs
door de Academle
op de kosten der uitgave .

4/ .t . 41 . Verliindclingen, aan do 'aca(lemic ter uitgave Inedegedeeld, vVolden ondervv )rpen aan de bcoordecling cener Cornmissie van drie leden .
De verdagen der beoordcela~irs over de ` - erhandclingen der werhende leden w(~rden niet gedrukt .
Evenwel, indien ze buiteii de ontleding bijzonderhedenn
beliclzen die V( or tail- of letterkunde van belang zijn,
kan er cell uittreksel in de Ueis/c, is ela lle~te~t~eti~~~en
van opgenornen worded .
Het verslag ~~ er de verhandelingen van andere
leden of gelecideii wordt in de I 'ei ;v,~z~>-eu eul 1Vledcd~-~'liiigeir
gedrukt.
Ar! . 42 . Dc Bestendige Serretaris mag de vcrhanrlelingen, die voor den (iruk aaiu enninen zijn, aan de
sriirijvers ter nnodige verhetering terugbestellen . zijn
ecliter deze schi ften aanrnerkelijk gewijzigd of v~ rmeerderd, dan is luj verpliclit ze r~pnieuw aaii t ondcrzoek
(ler l)eoordcelaals to onderwerprit .

lit .
In gees geval Inag men den schrijver bet
handsebrift der bekro~ ~tide verIoindeling teruggeven .
De wijzigiligen, gebraclit in werken, (lie eenen prijs
of eene cervolle melding bekwamen, en lie bet druhken
waardig gel :euid zijn, zullen als emnteekeningen (~nderaan
de bladzijde of als lOJv egsels ;irliter de v crhandelingen
gedrukt worden .
Art . 44 . Indies verhandelingen van werkende leden,
Or den druh niet aangenomen zijn, din mogeu iij doer
de schrijvers teruggeeisclit warden .
De llandschriften der verliandelingen, ten wedstrijde
ingezonden, en der schriften, d • or cere- of Lnefwisselende leden medegedeeld, en waarover een veislag
bestaat, blijven eigendom der Academic . Echter kunnen
V(
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de schrijvers, op hunne kosten, afschrift hunner werken
ontvangen .
Art . ~5 . Belaoort eene verhandeling met platen toegelicht to worden, date zai de schrijver den Bestendigen
Secretaris daarvan ker1nis geven . Over het drukken der
verhandeling en der platen words afzonderlijk gesternd .
Art. 46 . Geeft plaatwerk aanleiding tot buitengewone
.kosten, of is 't n odig dirt eerie verhandeling voorzien zij
van verscheidene platen, dan words de uitgave verdaagd,
en de Beste ;dige Secretaris nmakt tegen de eerstvolgende zitting het bestek op der kosten, die bet
plaatwerk zal veroorzaken .
Art. ¢7 . De opstelier s der schriften, gedrukt in de
Vcyslaoen en Mededeeliirgen, hebben recht op vijftig
afdrukken van hun werk, met bijzonder bladmerk .
Honderd afdrukken worden gegeven aan den schrijver vary een werk dat in ale Ver/z mde/th en t~pgenornen ?s .
Verder hebben de schrijvers recht op een grooter
getal, miss den drukker daarvoor eene vergoeding to
geven van 4 centiemerr het vel .
Your zetkosten en buitengewune titelbladen betaalt
men 3 fr . bet honderd ; druk, als voor de schrijversexemplaren, 4 centiemen bet vel .
(ngedrukte oinslag, de lronderd exelnp1aren, fr .
Gedrukte
>>
>>
>
>
Inriaaien, met platen, mm dan ,~ vellen
meet

10

3,00

3,00

>>

>>

>>

4,00

Art . 48 . De Academie hoofs baron drukker, die van
den Bestendigen Secretaris de uit to geven werken ontvangt, mast zE>nder ourh f van dozen met afdrukt .
Art. 49 . Hot been- en terugzenden der proefbladen
geschiedt door bemiddeling van den Bestendigen Secretaris .

73
Ait. o . De Losten van grog ate wijzigingen tijdens
bet proefvcrbeteren zijn ten Taste van lien, die ze veroorzaakt hebben .
Art. `y . De uitgaven der Academic worden getrokhen c>p mtnstens boo (1) afdrukken en aan al de in Belgic
wonende leden gezonden . De buitenlandsclre leden llebben recht op deze uitgaven, miss zij in Belgii iemand
aanduiden, die 1clast zij burr de vverl ;en t( zenden .

C eldmiddelen .
Art. 52 . De geldmiddelen der Academic worden bebeerd doer eerie Cornmissie van rekendicn~t, bestaande
nit bet Bestuur en dlie ledcn, die in Januari gekozen
w(>rden . Die Cornmbsie is l)elast in Jatlua,ri de begrootiltg van bet ingetreden dienstjaar (gyp to i aken en aan
de goedkeuting der A 'adeinie to onderwerpen .
Air. ~c . Het Bestuur is belast alles, war de drukwerken aangaat, to regelen .
Art . 5 . Dc rr Leningen van ells dienstjaar w()rden
d~ ~~ ~r de C'onlnlissie van t ekenciienst its de z~ttlng der
nlaand December opgc1naaktk en aa11 de Academie
voorgelegd .

Boekenverzameling .

Handvesten .

Art.
De boekenverzamelmg staat render toezicht
van bet Bestuur . De bewaring der b~ieken en handvesten
is toevertr~ )uw(l aan den Bestendigen Secretaris.
Art. sb . De gescliiiften, titers en papieren aangaande
de Acadeniie blijvcn altijd in hanciert van den Bestendigen Secretaris . 1)e lijst daarvan «Vordt ~p bet erode des
jaars opgelioi kt en d or den Bestuurder orrderteekend .
(i) Bij biieve van 7 juli 1906, werd bet Bestuur der Academie,
door den \V eledelen Heer 1linister van Binnenlandsche Zaken en
Openbaar Onderwijs geinacbtigd, de oplaag van de uitgaven met:
30 exemplaren to veiineerderen .
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Art . 57 . De boeken, die de Acadenlie toebehooren,
yOrder met het merle der Acadenlie op het titelblad, en
bij lief inbinden op den rug gestempeld .
Nieuwaangeboden b~~eken worden in de zitting der
Academic ter tafel gebracht, ell met vroeger in leering
gegeven .
A~-t. 58 . Elke uitleening van boeken, der Academie
behoorende, geschiedt tegen onderteekend ontvangbewijs van den vrager .
Art. 59 . De boeken en andere stukken worden voor
niet larger clan eerie maand uitgeleend . Zijn, in den loop
van dies tijd, de uitgeleende boeken niet gevraagd door
andere leden, tan kunnen ze voor eerie tweede inaal aan
hetzelfde lid to Teen gegeven worden .
Art. 6o . Het Bestuur mag to alien tijde de uitgeleende boeken teruge~scilen .
Art . 6r . De dagteekening van het uitleenen en terugsturen der boeken en de naam des vragers worden in
een bijzonder register aangeteekend . Daarbij worth vernield, in welken staat de boeken terugge~even zijn .
Art . 62 . Hij, die een book of tinder stole, aan de
Academie toebehoorende, beschadigt of verliest, is verplicht het op zijne kosten to vervangen .

Plechtgewaad der Academie .
Art. 63 . Donkerblauwe frak. Op den kraag, mouwomslagen en in de lender gestilae purperzijden palmen lauwerta1d en tusschen gouden boorden .
Couden knoopen, islet den Belgischen Lecuw in het
mitten op een schild, bekroond door de koninklijke
lemon en omringd door de woorden : Koninklijke
Vlaamsche Academie .
Broek van gelijke kleur als de frak, met gouden
strceh op deli naad .
Witte vest islet gouden knoopen . Klakhoed . Degen .

75
Bijzondere bepalingen .
An . 6~ . De

Aca(lelnle horn, indien zij het noodi

acht, on(Ier goedl :euriny (les Sta(ltsi)estuurs, een of rneer
barer leden bcl~)sten lnet e(ne iettcrktln)'i e of eerie
wetenschappelijhe zrndina . AVM )rdt

(11
(e
;1t hell) )ten .

dan ontvan ; ;en die ledell van (In ,1c~rdeTnie de fl ~ )c(lige
inlichtingen I)etrelfen(le Iin ii uc zendin~~ .
.1 it. 6,5 .

13ovenst,l~rnd e I)(i)alii en zijn

(IC

inrici

ten(Je \Vetten der honinldi1Ie Vla~rnrs( he F1ca(lenlie .
I)eze wetten barmen niet .;evv ljzi d wol(len, tenzij in
1

eerie vel'2aderln , ) )1) 1'o )1- te1 \Th1 lllrll~tel Is \ n f \velk'ende
1edeu bijeenger~ ~epen, el) met (IC t • )estenllning \ In twee
dcrden (icr ~lanvVezi ; 7.ijn(iC vv e) hcn(le l~'(I(u . I)e Voorstellen tot n ijzn.eH!; (ier \Vetten nrocten of ~Ie da orde
vermeld vVO1(In>> .
W edt Ainn de
like vvijzi ir1
Koninl;s on(1(rvv )l I)en .

( ~ezien en goedgeheurd )nl

n)e(Iheuling des

gev~ )(,(

to W( )rden l )ij

Ore; Besluit v <<n i,~ i\1 ;iart 1,S8~, l
(Oiidel/'Xei,d) LIi.( )l )( )l . D .

I)e IVlinister van I .~rn(IlJ~ ~uvv . A ij verlieid en
( )penl)are \Veit e)),
(()ilderleekeild) balder 1)[

1Ioi;

1 or eh7hr'ormii rr/3(hi l/l
I)e Seeretlii s ~enrr,lal
van bet Departeln(nt v to L 1T1db~)uvv, Nijverh(id
en ( )pellbare vVerken,
(OiiaYil~'ekend) Br;r i ni Loin .
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IL

WJIZIG1NG
van de artikelen, 4, 24, 30 en 31 der Wetten .

MINISTERIE VAN BINNENLA.NDSCIIE ZAREN
EN OPENBAAR ONDERWIJS,
(I?eheer vain lVetcnsch'ippen, Lettered en Schoone Kunsten .)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 MAART 1891 .

LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien Ons Besluit van S Juli 1886, waarbij eene
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde ingesteld worth, en namelijk het artihel 16 van
tit Besluit
Herzien Ons Besluit van i ~" Maart 1887, waarbij
liet Reg lenient van inwendige t ~rde der Koninklijke
Vlaamsche Academie wortt goedgekeurd, en name lijk
de eindparagraaf van artihel 6~ van tit Reglement,
luidende : « Elke wijziging woe dt aan de goecikeuring
<( des Konings onderworpen
Gezien liet aitikel . van tit Reglenlent ;
In aannlerking nenlende tat, in zitting van 29" Deceinber 1890, de Koninklijke Vlaamsche Academic met
.algemeene steminen ret voorstel heeft goedgekeurd, tat
inn zitting van 1c» November gedaan werd, ten einde de
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jaarlijhsclle openbare zittin,g van December to verscllui-ven tot op luni en de t~ ~t (leze zittina betre1ckii llebbende
werhzaa ;ulieden tevens o~)h zes maanden slit to stellcn .
( )p voorstel van (Jnzen 1\2inister pan llinn~~nlandsclie
Zahen en Openbaar Onderwijs
`Vij liebben besloten en \Vij besluitcn
Artikel 1 . Ret antikel f pan bet re1ement vaii
inwendibe )rrle der h( >ninl ;lijke Viaanlscbe Acadenlie,
luidende
<< Art . t . De Academie vergadert in gees olle zittin
eenmaal ter n1aand en 11~ ~ndt iaarlijhs eene ~penbarc
vergadciin in (IC m~land hcccl11(cr, na ~'e geyvone
zlttnlg diet lllaan(1
vVOrdt

gewilzi d als volgt

.111 . 4 . 1)e
to

111a(Tl

Ac(,de1111e

111aa11(1

'('/L

(/e1/ ill CI 0/h

ell llollll/ laal'li,ks

111 (1(' 111(11111(1 JUI)i, Ila

(1e

:e('ll-

('e12e Opellli(T1( ; I , e1 ;Ta(1e1'lll,~

~ei1'011c .:1/till) (h6)' 111i101t(/

Het artihel 4 dews Reblements, luiden~ I
: . i/. 2 . . E11y jaar in do maand Ocfol~
stcit (IY
Academie bet petal opcnstaande plaatsen vary eere- ('n
briefwisselen(Ie leden vast. . . I)e nai en der candidates
.< en de titels linnner vs erken yV (fen ce(lrul ;t. jinn (IC
('me, b~pi- ol:en ,
;/
leden bezon(len en in de 11 ~~s :////
wordt gcvl ijzigd als v oh t
irf. 24 . /k/
7a1', ill de
•(
1111e

het

Qe/(7l

111

cud April . ,s'/'/ : ale Acai1e-

opeitstaail(1e J/aa/se71

V(111

eci'e- e?? ci'iejwissc-

leiidc ledell 7)(T .Vf . . . i)e IIaUlen (l (er call(16(1(T/da ell de 11/(c/s
/lu/lllel" iccl kea ZUOr(lell .,c di u//, (Tall de le(2(ca Lc,~o/zdell (.'ll
IJl

(1e Meizitting l)(S/)1Okell .
De l'le :lll, llc(f/ // ni/s 111

tin 1 .

rile ;~cwO11C ':11/111,

:1 r

11i(Tall(1
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De artikels 30 en 31, luidende
<< Art . 30 . De prijsvragen worden twee jaar op voor<< hand vastgcsteld .
« In de zitting van farauari benoemt de Academie
<< eerie commissie van vijf leden om lien prijsvragen voor
to stellen : ill de zitting van Februari doet de commissie
verslag . . . ;
Art. 3r . De antwoorden moeten voor den 111 Augus<< lus ingezonden zijn .
In de zitting deter maand worden de keurraden
benoemd .
<< De leden, die cone prijsvraa opgegeven hebben,
<< mahen van rechtswege deel van den keurraad en bieden
or schriftelijk eon omstandig versiag over aan, hetwelk
met de vel .slagen tler andere keurders in de zitting van
November gelezen wordt . Op doze verslagen, die ge« drukt en aan de werkende leden gezonden warden,
stemt men in Decerrrber. . . »,
worden gewij zigd als volgt
Art. 3o . De pit svrrrgen zcorden twee jaar op voorlaand
vastg estetd.
In de pilling vary Juli benoemt de Academie eerie cornmissie van vr~n
leden onr lien ~r svrag en voor to stellen . In de
.
zitting van Augustus doct de rommissic he/slag
Art. 31. De antlcoordeti moeten vddr den
ir'gezonden z

111

Februari

In de ,~Illiu deter maand worden de keurraden benoerna'
Dc 'le.den, die eerie firs vraag op e even hebben, rnaken
van reclttswegc deel van dcn keurraad errn bieden er schri fte4y k
con omstandig zcrslag over arrr7, lie/welk nut de versla ;en der
rrndere keurdcrs in do Meizitting gelezen reordt.
Op dezc versla~err, die edrrrkt eri aan de zt'erhende
lcden gezondeii worden, slenat mcrr in Juni . . .
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ci evolge dezer vvijzigingcn zal in den loop des
jaars iSgi geese ~~penbare zittinb (ler h~)ninhlijke
Vlaams he Aradenlie plants brijpen .
Artikel 2 .Onze \i ini~ter van Binm nland,clle Lakes
en Openba lr Onderwij~ i~ beast met de uitvoering van
dit besluit .
Gegev€ n to Brus~el, den ~, Maart
(Oiiderleekeiid) LEOPOLD .
I grit 's Aoiiings 7e'egc

De Ihtister van Biiuicnlandsche Za .Len
en Openbaar Onderwijs,
( On(/erfeekend) J .

DE BURLET.

1'oor ecns/uidcnd afsclaraf1

De S ecretaris generaal van get Ministerie van
Binncn~andsche Zaken en Openbaar Oilderwijs,
( Onderfeekend) 1 . S .vUVEUR .

I$~)I,

8o -

Werkzaamheden der Academie,
door de Wetten voorgeschreven.
Januari .
De in November gekozen Bestuurder en Under
bestuurder treden den 1 11 Januari in bediening.
voor

Benoeming der Keurradenvoor de prijswerhen, welhe
I n Januari moeten lngezonden,'v )rden .

Benoeming van' drie leden, welke, met bet Bestuur,
(le Commi>sie voor Rehendienst voor het loopende
dienstjaar vormen .

Februari .
De Com~nis~ie voor Rekendienst of derwerpt aan
de goedheuring Tier Academic de be,;rooting over het
ingetreden dienstjaar .
Benoerning der Keurraden voor de prijswerhen .
welhe voor i11 Fe'~ru-rri moeten ingezonden worden .
April.
De Academie stelt hot ge`.al ope,le plaatsen van
eere- en briefwisselend lid vast .
Benoemin cener Commissie van drie werkende
leden die, sa nen met het Bestuur, voor elhe opene
plaats twee candidates voorstellen .
De names der candidates en de titels hunner w erhen worden gedrula en aan de werhende leden gezonden .
Mei .
Lezing van de verslagen over de beoordeelde prijswerhen . .
Besprehing der candidates voor de opene plaatsen
van eere- en briefwisselend lid .

8z
Juni .
Stemming over de verslagen hetreffende ale ptijskampen .
Kiezing der eere- eel briefwisselende leden .
Openbare vergadering der Academie . - Afkondi
ging van den uitslag der verkiezing .
tlitreiking der
prijzen, in de wedstrijden hchaald .
Juli .
Benoeming eerier Commissie van vijf leden om tiers
prijsvragen voor to stellen .
Augustus .
De Commissie, belast met de voorstelling der prijs~Dragen, doet verslag daarover .
De Academie step de prijsvragen vast en bepaalt
de waarde der toe to kennen belnoningen .
October .
De Bestendige Secretaris herinnert schriftelijk aa>>
de werkende en briefwisselende leden hunne verplichting om, zooveel mogelijk, alle drie jaar een •o nuitgegeven opstel aan to bieden .
November .
Kiezing van den Bestuurder eu Onderbestuurder
voor het volgende jaar .
December .
De Commissie voor Rekendienst maakt de rekening
op van het afgeloopen dienstjaar en legt die ,an de
Academie v( )or .
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Vrijdom van briefport .
BESTUUR VAN DE
POST EN VAN DEN TELEGRAAF .

BIJZONDER BEVEL .

POST .

Den 22 November 1886 .

Vrijdom en handteekening.
Nr

126/1,13 .

Ingevolge een ministerieel besluit molten, vrij vale
hriefport, in het koninkrijk verzonden worden de dienstcorrespondentien, onder banden, door den Bestuurder
en den Bestendigen Secretaris der A'orrinkl ie Vlaarrasche
Academic poor Thai- era Letlerl urlde met de Heeren Leden
deter instelling gewisseld .
De tegenwoordige bepaling zal overgeschreven worden op de tabellen, gevoegd bij het Koninklijk Besluit
van den 30T1 October 1854 .
De Algenrecne Bestuurder,
(Orrderteekend) GIFE.
N. B . - Opdat de brieven, drukproeven, boeken, enz .,
vrijstelling genieten van port, moeten zij onder kruisband
verzonden worden aan bet adres van den Bestuurder of van den
Bestendigen Secretaris, en voorzien zijn met de handteekening
van het Werkend-, Britfwisselend- of Eerelid, als verzender .
Daarenboven moet het verzondene aan het postbureel worden
af„egevea . Vrijstelling van port bestaat niet voor papieren

onder omslag of eenvoudig in de postbus geworpen .
Model voor de verzending .

I
Den Heer Bestendigen Secretaris

der Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Taal • en Letterkunde.
Gent,
Het Lid,
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Prijsvermindering op het vervoer van
uitgaven der Academie .

Een brief van den Weled . l {eer Minister vale Binncnlandsche Zahen en Openbaar 0nderwijs, van
September 1905 (Bchecr vein Ho~~ger Onderwijs, V~''eter~schappen cil Letteren, Nr 8), geeft bericht, dat de Hee •
Minister van Spoorwe~en, zijne beslissing van 1 D- cember 1904, n r
bevestigeilde, dcn maatregel ilL
„

stand lloudt, waarbij 50 prijsvermindering kan w~ ~, den verleend op bet vervoer van bestuursstukken el :
materieel tusscllen pr~wincie- ~ )uverlleurs, arrondis~e-

• ments-colnmiseu iss°n, eemccute-besturen en gesti('l~te~
< >f beambten, die onder llct l)elleer van let Departe-

• ment pan Bin>>enlandsche Zaken staaii, alsme(1e of
< (lergelijh vervoer van ~ )f naar do ontvanh(rs (ler 1> e l .is • tingen

8+

COMMISSIEN .
I.
BESTENDIGE COMMISSIEN .
A.

Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde ..
Bestendige Conimissie, belast met het bevorderen
vein de studie der Oudgerntaansche en Middelnederlandsche talent - net het uitgeven van Middelnederlandsche werken, - en met het bevorderen van de
studie der gewestspraken . - ( Artikel 14 der Wetter ..)
Voorziller : de heer EDW . GAILLIARD.

Secrelaris . de beer K . DE FLOU .
Ledeit . de heeren Jhr . DE PAUW.
BROECKAERT.
Dr . HANSEN .
Jhr . DE GHELDERE .
Dr. W . DE VREESE.
Baron DE BETHUNE .
THEOPH . COOPMAN .

I)e Commissie vergadert op onbepaalde tijdstippen .
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Nieuwere Taal- en Letterkunde .
Bestendige Coinmissic, belast diet do studic van
al hetgcen in verband staat net de beoefening en de
belangen der huidzge taal-en letterkunde, znet inbegrz/
van de Nederlandsche tooneelletterkunde ; -- met de
uitgave van vertiaznelingen hunst- en 1'akwoorden,
met inbegri
van cderlandsche, goo ondere als
nieztwere, reclztsterazzen ; - van eerie BloemlcHing nit
de werken ontier li e en 18 e ecuwsche schrijvers, bzj
voorkeur nit den schat der tiolksliederen nit gemeldc
tijdvakken ; - en vaiz eerie bijtiondere verzameling
der voornazne tooneelwerken van Ncderlandsche schrijveTs scdert lief begin der i e eenz~ .
(Beslissing (let

Academie van 15 Mci I889) .
Voorzitter . de peer Dr . H .

(L AEYS .

de peer Dr . AV . i v
de peer ] H . Cooiuu x .

Onden'oor,:alfer .
~Secretaiiv :

\ REESE .

I ill in f rizatai'i 1907 tot ,3 £n December 1908 .)
Leden .

de heeren Dr .

HANSEN .

(I)BRIE .
1121 . PRAVON-VAN

Dr . M xc

r:

LEN.

LEOD .

TEIRL [NCK .

De Commissie vergadert ten dage der maandelijkschu
vergadering in Februari, April, Juni, Augustus, October cn
December . - (Beslissing der Academie van 21 Augustus 1889 .
gewijzigd door beslissing van ao September 1893 .)
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C.
G eschiedenis, Bio- en Bibliographie . .
Bestendige Commissie, belast met de studie dcr
Vaderlandsche geschiedenis en der Vlcuinzsche kunst ;
net de uitgave der algemeene Levensbeschrijving,
dcr in Belgtc geboren Nedcrlandsche schrijvers ;
met de uitgave der algenzeene V laamsche Bibliogra hie
en van werken van oude Vlaamsche geschiedschrijvers
sedert de 16e eeuw .
(Beslissing der Acadernie van
15 lei i88g .)
Voorzitter : de heer

EDW . GAILLIARD .

Ondervoorzitter . de heer Jhr . Dr. K . DE
Secretaris : de heer J . BROECKAERT .
( Van 1n

GHELDERE . .

fanzlari 1906 tot 31" December 1907 .)

Leden . . de heeren

BOLS .
K . DE FLOU .

hr. DE P AUW.
DE CEULENEER .
CLASS .
MUYLDERMANS .

Mr .

PRAYON-VAN ZUYLEN.

De Commissie vergadert ten dage der maandelijksche
verga kring in 4r1eari, Maart, 11`ei, 34i; Se timber en
Nozie

r) . -w (

stassiaa 'tier

emie van az Au stus 1889,

ijzigt door b slissii g van zo September x893 .)

D.

Onderwijs in en door het Nederlandsch .
Bcstendige Commissie, belast anet d e studic cat
de bevordering van het onder wijs in de Nederlandsche
taal, in de lagere en middelbare school (met inbegrip
der kunst- en vakschool),

en in do h.oogeschool ;

en met het uitgeven van boeken en verhandelingen
in verband met haar

. Beslissing
doe

der Acadernie

van i8 Jul1 1900 .)

Voorziller : de heer GUST. SEGERS .
Ondervoorzitter . de heer DES . CLASS .
.S'ecrelarzs • de heer j . BOUCHERIJ .
Van

1n

Januari 1907 tol 31" December 1908.)

Leden : de heeren Boi .s .
DE CEULENEER .

Dr . W . DE VREESE .
Dr . MAC LEOD .
MuVLDERMANS .
)BRIE .

Joos .

De vergaderingen der Commissie zijn vastgesteld op
den dag der maandelijksche vergadering in Januari, Maart,
Mei, Juli, September en November .
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II.
TIJDELIJKE COMMISSIEN .
A.

Woordenboek der Nederlandsehe Taal .
(Commissie ingesteld deza 18n Februari .1891 .)
Leden . de heeren Dr . W. DE VREESE.
T . OBRIE .
TH . COOPMAN, secretaris .

B.

Studie der Plaatsnam en .
Commissie beast met lief o zoeken vein de oors ron
kelijke en latere schyijfwijz eye der Zui-dnederlandsche
Plaatsnamen . (Zie Verslagen en Mededeelingen, 1899,
hlz . 37 1- 375)
(Ingesteld den 17 n janztari 1900 .)

Voorzitter . de deer EDW . COREMANS .
Secretau s . de Leer TH . COOPMAN.
Leden : de heeren K . DE FLOU .
EDW . GATLLIARD.

C.

Rekendienst .
De Commissie voor Rekendienst (I9ob) hestaat uit
de heeren leden van Let Bestuur, en de heeren CLAEYS,
DE CEULENEER en J hr .

T AP . D E I xuw .
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WETTEN
DE R

BESTENDIGE COMMISSIEN
vOOR

Nieuwere Taal- en Letterkunde, voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographic en voor het Onderwijs
in en door het Nederlandsch .

(liITTREh~EL .)
Art, i .
Elhe C.'ornrnissie ben~~ernt in haar midden
cen bureel, dat 1>est~iat slit eenen Voorzitter, eenen

()Aervoorzitter en eenen Secretaris, alien ;ekozen
onder de werhende Leden der _1cadenlie . (7oepassiilti>
'an art. 8 va1i het A ,iiilhur~h
liil,~a der Academic .)

(/2' znrirh-

ui?eslziit a(1/l
. a(7ude

I)e Voorzitter ell de Ondervoorzitter treden om de
twee jaren of en hunoen met onmiddellijh in dezelfde
hoedanibheid llerl;ozen, noch de Voorzitter tot (_)ndervoorzitter benoeind warden . (Tocpassiiie van a rt . i o en Jr
r'aiz voorrneld Koilinhli k Besliut cii van and .

'

rler

t fetter' .)

De Secretaris is altijd herlacsbaar .
De Voorzitter, de ( )ndcrvoui zitter eil de Secretaris
wordengekozen in (IC laatstecomiilissievergadering van het
twee(Ie jaar hunner 1)edienino . ( 'I'oepaasiil,~ ?an art . 28,
,r, der r 'etteu .)

Art . 2 . - De ~penvallende plaatsen warden door de
Academic aangevuld bij verhiezing, oh v~~(~rdracht eenen
dubbele lijst caiididaten, vo~ )r -ste1d (lour de belan hebbende Cz)mnhissie . ( 7oepassiii' va/a ail . 15, 21, 22 e,l
2,; eiibedeeltel/h (1/i

(fit. 24

den rretten .j

go -Art . 3 .
De besluiten en uitgaven der Commission
moeten vooraf aan hot Bestuur der Academie under-worpen en in algemeene vergadering der werkende Leden
goedgekeurd wurden . (Art. rg der Wet/en .)

Art . 4 . - Elke Commissie vergadert ten minste zesmaal's jaars : de Commissie voorA7ieuwere Taal- en Letterkunde, iii Februaii, April, Juni, Augustus, October en
December ; -- de Commissie voor Geschiedenis, in Januari,
Maart, Mei, Juli, September en November ; -- de Commissie voor Onderw/s, in j anuari, Maart, Mei, Juli, September
en November.
Van elke vergadering der Commission wordt verslag
uitgebracht in de eerstvoigende algemeene vergadering
der Academie .
Art . 5 .
De Wetten der Academie zijn ten voile
van toepassing op de Commission .

9'

Maandelijksche vergaderingen
i n het jaar 1907
i6 Januari
20 Februari
20 Maart
z7 April
z5 Mei
19 Juni
londag,

z7 Juli
7 Augustus
25 September
z6 October
20 November
r8 December

30 Jum :

Plechtige Vexgadering .

ACADEMIEGEB-OUW .

De Academie is gevestigd to Gent, in het
aloude ,Daramcinsteen, of Hidis vast Oombergen,
Koningstraat, nr i8 .
Lokaalbewaarster : Juffr .

MARIA DE MEV .
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KUNSTVOOBWERPEN
ZICH BEVINDENDE

IN HET ACADEMIEGEBOUW.

Schilderijen .
De portretten van
7 . M . KONING LEOPOLD II, geschilderd door
L. Maeterlinck .
Z . K . H . PRINS ALBRECHT, door L . Maeterlinck.

Heer Staatsminister AUG. BEERNAERT, door Juliaan
de Vriendt .
Hoogleeraar PIETER WILLEMS, eersten bestuurder der
Academie, door Otto .
E MANUEL HIEL, oud-bestuurder der Academie, door

Eug. Cogen .
P rof . LEONARD-LOD . E E Bo, schrijver van het : Westvlaa .nsch Idioticon », door De Pondt .

Beeldhouwwerk .
De marmeren borstbeelden van
Jacob van 11 aerlant, gebeiteld door Em . Jespers.
Marcus van Vaernewyck, door Comein .
Jacob Cats, door Emile Cantillon .
,1oost van den Voiadel, door Alfons Gilis .
Willem Bzlderd~k, door Alfons Gills .
fan-Frans Willems, door G . Kasteleyn .
Jan David, naar F. de Vriendt, door D . van den Bossche .
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F.-A . S'iellaert, naar Isid . du Brucq, door ( Kastelevn .
Maria Doolae,;e, door Braecke .
Prudens van Dztyse, door Al, de Beule .
Karel-Lodew k Ledeganck, door Duwaerts .
j.-1W Dautzenberg, door Hambresin .
Ionkheer Philip Blornmaert, door F . Deckers.
jan-Theodoor van I?1's74 yck, door De Vriendt .
Hendrik Conscience, door A1 . de Beule .
DES . DELCROIY, door Hambresin .
T . NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND, do 'r Namur .

EUo . STROOBANT, door Samain .
JAN DE LAST, door F . Deckers .
L . SCHUERMANS, door Duwaerts .
GEERAARD-JAN DODD, door G . Kastelevii .
DIETER GENARD, door Dupuis .
DIETER WILLS IS, door Conlein .
KAREL ST .'1LLAERT, door Hanlbresin .

Pleisteren borstbeeld van K-L . Ledeganck, naar K . Smitz .

Id . van B. Boucquillon, door F . Deckers .
Id . van II. van Peens, door Ant. van Eenaeme .
Pleisteren medaillon, voorstellende
V.-IL Deleconrf
(Hnbert van den Rove), door Leop . Wiener . (Gift van
wijlen Karel Stallaert, werkend lid der Academic . }
Id ., voorstellende P. Geiregat, door Ant, van Eenaeme .
I(1 ., voorstellende f -2l f.. Dantzenberg. (Gift van wijlen :( an
a» Droo,;enbroeck, werkend lid der Academie .)
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STICH'TINGEN .
I.
BOURY-STICI TING .

Deze stichting met een kapitaal van zo,ooo
frank, in Belgische rent Z 1/2 ten honderd, zal
aanvang nemen na het overlijden der Juifrouwen
SOPHIA en MARIA BOURY, to Brugge . Het doel van
den stichter was, het bevorderen van de « Vlaavnsche taal en zeden, namelijk door het aanmoedigen van
het dichten en versftyeiden van Vlaamsche li,ederen, o~
eenvoudige, geinakkelijke en zangerige wijzcn » .
MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN EN
OPENBAAR ONDERWIJS .
(Beheer van Hooter Onderze~ j's, JVetenschappen en Letteren .)

RONINKLIJK BESLUIT VAN 9 OCTOBER 1895 .
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien de ante, verleden den 1311 September 1895
voor den notaris Rene Fraeys, to Brugge, akte, waarbij
de juffrouwen SOPHIE en MARIE BOURY, bijzonderen,
wonende to Brugge, gifte doers onder levenden aan de
Koninklijke Vlaamsche Academie to Gent, eerier Somme
van ,1o,00o frank in titels Belgische rente aan 2 1/2 t . h .,
die, na goedkeuring der bevoegde overheid, zal inge .
schreven worden op bet Grootboek der Belgische schuld,
voor den naakten eigendom op naam der Koninklijke
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Vlaamsche Aca(Iernie, en voor liet vruchtgehruik op
iiaam der juffrouwen geefsters, SOPHIE BOURY en MARIE
BOURY, met ieclit van aangroeirng ten behoeve der
langstleven(le, om, met het overlijden van zeltde Iangstlevende, de K0NINKuJ KE VLAAMSCIIE ACADEMIE in
hezit to treden van het recht op (IC kroozen dezer gifte,
onder de v1gcndc \oorwarden
10 Dc kroozen dezer gifte, ZoOdra zij ter beschikking der Koninklijke Vlaamsche Academie vallen, zullen
gebruikt worden tot uithreiding (ICr Vlaamsche taal en
zeden, namelijk door het aanmoedigen van het dirliten
en het verspreiden van Vlaamsche liederen, gesteld of
Iiefelijkc, eenvuudige, gemakkelijkc en zangerige wijzen .
2° I)aartoe zal do Konink1ike Vlaamsche Academie,
in het tweede jaar van ontvangst der kroozen, VOO
Belgisuhe dichtcrs eenen I)rSka111) uitschrijvcn van liederen, met eenen PIiS van 500 frank .
IJe Pi zal den naaiii dragen van KAREn I3OURY .

3( Indien de p'j met toegewezen words, biijft do
som ter 1)eschikkjng van de Koninklijke Vlaamsche
Academie, die ze gebruiken zal tot bet verpreideii van
reeds bestaande liederen, (lie aan liooger gestelde voorwaarden voldoen .
40 I n dien d e pr ij sk am p eellen guns tigen uit s l ag h eeft,
zullen de kroozen der twee volgende jaren besteed
worden aan de uitgave en verspreiding der bekroonde
verzameling met de muziek, 't zij in afzonderlijke nummers one op markten of feesten, in scholen en vergaderplaatsen to worden uitgedeeld en voorgezongen, 't zij in
bnndel om in SchOlell en maatscliappijen to worden
gebruikt .

5) De kroozen der daaropvoigende twee jaren (vifde
en zesde jaar) worden wederom aangewend tot eenei
prijs, zooals de eerste uitschrijving .
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De kroozen van het zevende en achtste jaar worden
weder besteed aan de kosten van uitgave van den bekroonden bundel en zoo voort .

60 Telkens de prijskamp geenen voldoenden uitslag
oplevert, wordt de sour van 500 frank besteed tot het
uitgeven en verbreiden van reeds bestaande liederen,
zooals gezegd is in 3° hierboven .
In dit geval wordt een nieuwe prijskamp uitgeschreven, die eindigt twee jaar nadien .
70 De eigenlijke wijze van uitgave en verspreiding
wordt aan de zorgen en de opgedane ondervinding der
koninklijke Vlaamsche Academie overgelaten, met den
w•e nsch, dat het doel dezer gifte steeds in het oog gehouden worde.
8 0 Eindelijk, zal de zorge om de inzichten der geefsters uit to le,gen en in alle geval de prijskampen, hierboven vermeld, to regelen tot het meeste nut dezer
stichting, aan bet beleid der gezeide Academic over<relaten worden .
Gezien de aloe van aanvaarding, verleden voor
denzelfen notaris, den iO' derzelfde maand ;
Gezien de artikels 910, 937 en 938 van het Burgerlijk Wetboek ;
Op voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en wij besluiten

ART. I . Onze Minister van Binnenlandsche Zak~n
en Opeubaar Onderwijs wordt gemachtigd in den naam
van den Staat, voor de Koninkt ke Vtaamscke Academie voor That- en Letterkunde, de gifte to aanvaarden,
welke haar door de juffrouwen SOPHIE en MARIE BOUEY
gedaan werd en die zal gebruikt worden tot uitbreiding
der Vlaamsche taal en zeden, namelijk door het aanmoedigen van fret dichten en bet verspreiden vain.
Vlaamsche liederen in de gestelde voorwaarden .

- 97 .ART. 2 . Onze Minister van I3innenlandsche Z ;i1;eit
(>» ( )penbaar Onderwijs is beta t met de uitvoering v to
(lit be~luit .
( ae even to ( )o ; t ende . d e >> O ( ) ct~ ~bt r 1 ~i

LE( )P )LD .
I

(7J/ ' S

A 0112,1':v

?4'(,~'e

De :AIlnlster van I31nr1~111~1n~1s('llC Z ken
en ( )penbaar ( )nder~vijs,
F . S l IOT,I, .A FRT .
II .

VAN DE VEN-HEREMANS'-STICHTING .
Stichting met eene nominale hoofdsom van
20,000 fr ., rent drie ten honderd : K De interesteit
d ~zer som zullen uitsluitend gebruikt wordert tot bevord er~ng der Nederlandschc taal en wetenschap, i -z
d ~rheid door het uitgcven in deze taal van nieu~i e
~L'~rken over nafuur- of geneeskundige wetcnsclaa~~en,
o 'cr rechtsgeleerdheid en over het vak van dear
i ;rgenieur » .
IIINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN EN
OPENBAAR ONDEl~WIJS .
( /Lcer z' in Ifoo~ er Oiidern'~'c, Welenscliappcn en

Lettr re,r . )

KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 MEI 1805 .

LEOP( )LD II, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HELL .
( i zien ()ns besluit van io Maart i~~o3, Onzeil
Minister 'an Binnenlaiidsche Zahen en Openbaar On-

98 -derwijs machtigende, names, de Regeering, voor de
A'oninkljkc Vlaamsclze Academic, de door denheer J .-F .-H .
VAN DE YEN ;edane gift to aanvaarden ;
Gezien het advies van tit Genootschap ;
Op voorstel van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en Wij besluiten
Artikel I . Wordt goedgekeurd volgend reglement
<< Art . I . De jaarlijksche intrest 3 t . h . van bet kapitaal 20,000 frank door den heer JOANNES-FRANCISCUSHENRICUS VAN DE VEN geschonken volgens akte verleden ten overstaan van Mr George Van de Zanden, notaris
to Antwerpen, op i6 Januari 1903, en bet Koninklijh
besluit van io Maart daaropvolgend, tot goedkeuring
dezer rifte, gedaan ten behoeve der Koninklijke Vlaamsche Academie, zal uitsluitend gebruikt worden tot
bevordering der Nederland~che taal en wetenschap door
bet uitgeven, in bet Nederlandsch, van nieuwe werken
over natuur- of geneeskundige wetenscliappen, over
rechtsgeleerdheid en over het yak van den ingenieur .
Art . 2 . Mochten, in den loop van een jaar, geene
dergelijke werken ter uiteave aangeboden of geene der
aangebodene daartoe geschikt geacht worden, tan worth
de intrest over tat jaar gevoegd bij then van bet
volgend jaar.
Art. 3. Mocht de intrest van & n of meer jaren nict
toereikend zijn om het drukken van een of meer ter
uitgave aangeboden werken to bekostigen, tan kan de
Koninklijke Vlaamsche Academie, op vooratel en verslag
van hare bevoegde commissie, bet ontbrekende aanvulle>>
uit de tot tat doe! voorziene middelen op flare gewone
jaarlijksche begrooting.
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Art . I . Het beheer van de VAN DE; S EN-HEREwords waargen')men door de Beslendi g
( onimissie oor Aerru'ere Trzrr/ euz Lellerkunde, die telken
jare in den 1001 der maa,n(I I)ecernber schriftelijk verslag
uitbrengt over de werkzaamheid betreffende hot funds
en dozes geldelijken t~)estand . Die versla~en worden
gedrukt in de <<
elz Afededeelinsen der Academic
1I ANS'STICH'i'ING

J ('rshryerz

<< Art, j . ( )ver elk ingezontlen handschrift betreffende de ill artikel i bepaalde vakken, worden door die
Bestendine Commissie, welke to (lien erode telkens drie
('0mmissarissen ben~ )emt, v-~rslagen overgelegd aan dry
Academie, die over bet al of niet drukken zoo wel van
die verslagen als van bet handsrhrift besiist .
<< Art . 6 . (1l denn omslag en hot titelblad van elk
uitgegeven work stoat : << Korzirzklfke hlrrnrrzsclre Acrrderjtie your 7arrl- erl Letle~kzzrzde, Vin de I erz-Ifere,naizs'S1ich/z?z~ . Il/gave ll r . . .

Art . 7 . Alleen drukvaardi ;e en (luidelijk gesubreven handschriften kunneu in aanmerking komen .
Art . ti . Bij ell ; v0orstel t~ it uitgave, voegt de v 0orn~)erode Bestendige CoI11Ti1issie eene raining der kosten .
Art . 9 . AWords eon ingezonden handsrhrift ter uitgave niet aangenoinen, clan words lies den schrijy'er
teruggezonden . I)e uitgegeven handsehriften blijven ale
eigendom der Aeadenue .
<< Art . io 1)e schrijver earl con d~~or de Aca(leIIlo
uitgegeven week ontvangt hon(lerd present-exenll)leren,
In geval lrij or mecr begeert, kan liij zich daar(~rntrent
met den drukk(r der Academic verstaan .
<< Art, t E . I)e s~ hrijver belrnu(lt zijn eigendonlsreclrt,
sevens lret r edit tot verdere uitg~tve, vertaling enz .
<< Art . i2 . I)e uitgaven worden gedrukt in ten nlinste
twveehonderd Vi] ftig elemularen, de 1ron,~erd hresentexemplaren niet nTIedegerekend .

-- zoo Art . 13 . Op voorstel en verslag van hare voornoemde Bestendige Commissie, blijft de Koninklijke
Vlaamsche Academie steeds bevoegd, indien ze zulks
wenschelijk of nuttig acht, twee of meer jaren vooraf bet
yak of de vakken to bepalen en kenbaar to maken, waarover zij, voor een vastgesteld jaar, wetenschappelijhe
werken ter uitgave inwacht ; zelfs, hepaalde wetenschappelijke vraagstukken ter behandeling aan to bevelen .
« Art . 14 . Het verslag, bedoeld in artikel 4, wordt
jaarlijks den beer Minister van Binnenlandsche Zaken
en ()henbaar Onderwijs, als inlichting overgemaakt .
Artikel 2.Onze Minister van Binnenlandsclle Zaken en Openbaar Onderwijs is belast met de u~tvoering
van (it besluit .
Gegeven to Laken, den i8» Mei Iqo,5 .
LEOPOLD .
Vain 's Konings weae

Vo~)r den Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs, afwezig
De Minister van Buitenlandsche Zaken,
DE FAVEREAU .

IOI

GEDENKDAGEN
DER

KONINKLIJKE VI. :1AnfSCHli AC9UGMIE
8 Juli i886 .
Instelling,

bij

Iv( ninklijk

Besluit, der

hoNINKLI KF

V1AAIs'T-TI ; A('ADEMIF; .

zo October i886 .
1'1echtige openingszitting (ler A(ademie, in de promotiezaal der HoogeschOol to Gent .
27 October i886 .
Eerste gewone rnaandelijk the vergadering .
I Maart i888 .

De Academic neemt in lluur van i\Ievrouw Esther
de Kerchove, weduwe vail den beer Cans . van Potteisberghe de la Potterie, let gebouw op den hoek der
Vlasmarkt en Koningstraat, (tat vroeger dcel uitmaakte
van lret Damniaiisfe n .
2

October i888,

Koninhlijk Besluit, waarbij aan de Academie de
beoordeeling wor(it toevertrouwd van de stukken, mededingcnde in den driejaarlijkschen Staatsprijskamp voor
V1AAIs'T-TI
; A('ADEMIF; .
I'o ne l et erkundofl
i5 Mei i88g .
Instellmg der Bestendige Commissie V( Or Nieuwere
Taal en Lettererz en der Bestendige ('~ )mmissie v or
( lescliiedenis, Big ell Ili)liograpltie .
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October i88g .

14

Koninklijk Besluit, waarbij aan de Academie de
beoordeeling wordt toevertrouwd der werken, mededingende naar den vijfjaarlijkschen prijs voor Vlaamsche
Letterkunde.
28

Maart 1892 .

Aankoop, door de Regeering, van het aloude Da,izde Koningsiraat, 0111 tot lokaal to dienen .
voor de Academie .
mrznsteen, in

22 Juni I8g2 .

Inbezitneming van het nieuw lokaal der Academie .
i8 October i8g6 .

Eerste tienjarig

jubeifeest der

Academie .

Plechtig bezoek van Zijnc Koninklijke Hoogheid
PRINTS ALBRECHT .
17 November 1897 .

Onthulling van het door de Regeering geschonken
portret van den heer Staatsminister AUG . BEERNAERT,.
stichter der Koninklijke Vlaamsche Academie .
i8 Juli 1goo .

Instelling der Bestendige Conimi,ssie voor het Onderwijs
in en door het Nedcrlandsch .
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LEDEN DER ACADEMIE .

BESCHERMHEER

LIJNE MAJESTEIT DE KONING .

WERKENDE LEDEN
benoemd bij de stichting der Academie .
(8 Juli i886 .)
De Heeren ;
CLAEYS

(Dr . Hendrik),

30

Juni i8g~ > ., to Gent ;

(Jhr . Mr . Napoleon),

DE PAULA
GAILLIARD

(Edw .),

7

20

Sept. 1903 Corn .

to Gent ;

lei 1896 >}
., to Gent ;

WERKENDE LEDEN
benoemd sedert de stichting der Academic .
De Heeren
(Dr . C .-J .), 7 Mei 1896 > , to Antwerpen .
(Mr . Julius), 7 November 1903 >., to Gent .

HANSEN
OHRIE

(Theophiel), 30 Juni 894 > ., to Brussel .

COOPMAN

BROECKAERT (J .-B .1,

30

Juni 1894 >, to Dendermonde .

(Mr Edw .), to Antwerpen .
(Jan), 12 Mei 1900 > ., tE Aarschot .

COREMANS
BOLS

1)E FLOU

(Karel), 3 November

1902

> ., to Brugge,

Verkozen den
27 Oct . 1886 .
»

»

n

15

Dec . 1886 .

16

Aug . 1888 .

15 Juli
1(i
21

1891,

Dec .
Aug . 1893 .
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3 November

CLASS (D .),

1902

DE GHELDERE (Jhr . Dr . K .),

>, to Namen .

21 Aug . 1895 .

3o Juni 1894 , to Couckelaere i9 Apr . 1899 .

PRAYON •VAN ZUYLEN

17 Mei 1899 .

SmIoNS

18 Oct .

(Mr . A .), to Gent .
~Dr . L .), 3 November 1902 k}•, to Schaarbeek .
5 December 1896 >, to Gent .
(Gustaaf), to Antwerpen .

DE CEULENEER (Ad .,
SEGERS

DE VrEESE

(Dr . Willem), to Gent,

MUYLDER111ANS (J .),
HELLEPUTTE (J .),
BOUCHERIJ (J .),
DE BETHUNE

VERRIESZ

i6

27 April 1906 >, to Mechelen .

1902, > . ., to

Antwerpen .

»

JUli 1902 .

16 Maart 1904 .
28 Sept .

(B°n), 28 October 19010 .

.,
4

Nov .

3o Sept . 1903 .

29 September 1894 k}
., to Kessel-Loo .

3 November

Joos (Amaat), 27 April 906
MAC LEOD

17 Jan . 1900 .
21

, to Brugge,
to Sint-N,klaas

lq Oct .
18

(Dr . J .), ; November 1903 ., to Gent
(Dr . Hugo), to Ingoyghem .

Jan . 1905 .

15 Maart 1905 .
17

Oct . 1906 .

BINNENLANDSCH EERELID .
De H eer
VAN DER HAEGHEN

(Jhr . Dr . Ferd .), 3 November

St .-Denijs .Westrem (Maalte) .

1902

Corn .

re

-
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BRIEFWISSELENDE LEDEN .
I)e Heeren :

Verkozen den

-Iaerynck (Hippoliet),
i6 Nov . 1887 .
de la Montagne (Victor), to Antwerpen .
29 Dec . 1889.
de Corswarem (Ridder A .), to Hasselt
12 Juni 1900 .
van Spilbeeck (Waltman), to Tongerloo » »
Teirlinck (Isidoor), to St .-Jans-Molenbeek
» »
21 Juni 1905 .
Lecoutere (Dr . C .), to Loven
Bellefroid (Paul), to Hasselt
» »
van Oye (Dr . Eug .), 22 Nov . 1~ gy r;~, to 0r stende
» »
Wattez (0 .), to Doornik
21 Juni 190 .
A

BUITENLANDSCHE EERELEDEN .
De Heeren :

Verkozen den

Bohl (Mr Joan), Keizersgracht, 223, to Amsterdam, t6 Nov . 1887.
'ranck (Dr . J .), hoogleeraar, Endenicher-Allee,
»
»
14, to Bonn .
Kern (Dr . J .-H .-J .), oud-hoogleeraar, to Utrecht .
iluyver(Dr . A .), redacteur

»

»

»

»

an het WoordenTaal, Heeren-

boek der Nederlandsclie

gracht, 20, to Leiden .
Verdam (Dr. J .), hoogleeraar, Hooigracht, to
Leiden .

»

»

~Ve~~le (W.-H -James), 0 . r., oudheidkundige,
Crescent-Grove, 29 . Clapham, to London .

»

a~

Worker (Dr . Georgi, bestuurdfr van de Bibliotheek der Kcn . lloog school, ie Marburg .

»

»

to Winkel (Dr . J .), hoogleeraar, to Amsterdam .

»

»

%Vinkler (Johan), taalkundige, LeidscheVaart, ~o,
to Haarlem .

»

))

- ro6 De Heeren ;

Verkolen den

Quack (H .-P .-G .), oud-hoogleeraar, to Amsterdam .
22 Juni 1892 .
Gallee (Dr. J .-H .), hoogleeraar, to Utrecht .
21 Juni 1893.
Looten (Camiel), Ch, de Muyssart-straat, 20, to
Rijsel .
23 Juni 1897 .
Martin (Dr . li rnst), hoogleeraar, to Straatsburg .

15 Juni 1898.

Viotta (H .l, bestuurder van bet Koninklijk Conservatorium, te's-Gravenhage .

~9 Juli 1899 .

Baumgartner (Alex .), Bellevue, Limpertsberg, to
Luxemburg .
12 Juni
Beets (Dr . A .), redacteur van bet Woordenboek
der Nederlandsche Taal, Wittesingel, 29, to
Leiden,
»
Boekenoogen (Dr, G .-J .), redacteur van bet
Woordenboek der Nederlandsche Taal,
Houigracht, to Leiden .
Muller i Dr . .),
.-W hoogleeraar, PlompetorenJ
gracht, 12, to Utrecht.
Tepe van Heemstede (Leo), to Ober-Lahnstein .

1900 .

»

>}

»

»

»

19 Juni 1901 .

Taco H . de Beer, Roemer Visscherstraat, 15,
to Amsterdam .
18 Juni 1902 .
Kuyper (Abraham), G . 0 . •, oud-Minister, to
's-Gravenhage .
17 Juni 1903 .
.),
Symons (B
hoogleeraar, to Groningen .
»
»
Jostes (Dr . Fr .), hoogleeraar, Erphostrasse, 42,
to Munster in Westfalen .
21 Juni 1905 .
Kluge (Dr . Friedrich), hoogleeraar to Freiburg
in Breisgau .
20 Juni 1906 :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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WOONPLAATS VAN DE LEDEN .
Werkende Leden
De Heeren ;
Bols (Jan), Dorpplaats, to Alsemberg .
Boucherij (J .), Rubensstraat, t 3 , to Antwer pen .
Broeckaert (J -B .), Dijkstraat, 4~, to I)endermonde .
Claes ID .), Henri Bles straat, 12, to Namen .
Claeys (H .), Predikheerenlei, g, t~ Gent .
Coopman (Th .) . Daillystraat, 29, to Brussel .
Coremans (Edw ), Montebellostraat, to Antwerpen .
de Bethune (Baron), to Brugge .
de Ceuleneer IAd .), Gildestruat, j, to Gent .
de Flou (Karel), Beellhouwersstraat, 33, to Brugge .
de Gheldere (Jhr. K .), to Couckelaere .,
de Pauw Jhr Nap .), Lame Violettenstraat, 27(, to Gent .
de Vreese ~Willem), Akkergemlaan, 41, to Gent .
Gailliard (Edw ., Ter Platen, 24, to Gent .
Hansen (C .-J .), Rudolfstraat, 35, to Antwerpen .
Helleputte (J .), to Kessei-Loo .
Joos (Amaat), Kastec Istraat, to St .-Niklaas .
Mac Leod (Jul .), Reigers rant, 3, to Gent .
Muyldermans iJ .), Fred . de Merode-straat, 54 2 , to Mechelen .
Obrie (J .l, Ketelvest, 44, to Gei .t.
Prayon-van Zuylen (Alf .), Collegestraat, 117, to Elsene.
Segers (Gust .), Molenstraat, 42, to Antwerpen .
Simons (Lod .), Florisstraat, ~4, to Schaarbeek .
Verriest (Hugo), to Ingoyghem .

Binnenlandsch Eerelid .
De Heer
van der Haeghen (Jhr . Ferd .), to St .-Denijs-Westrem (Maalte) .

Briefwisselende Leden
De Heeren
Bellefroid (Paul), advocaat, Stadhuisplein, to Hasselt .
de Corswarem (Ridder A .), Maastrichterstraat, to Hasselt .
de la Montagne Victor), Wijngaardstiaat, to, to Antwerpen .
Haerynck (Hippoliet) .
Lecoutere (Dr . C .), hoogleerear, Naamsche straat, t38,te Loven .
Teirlinck Isidoor), de Rosnestraat, 33, to St .-Jars-Molenbeek .
van. Oye (Dr . Eug .), geneesheer, to Oostende .
van Spilbeeck (Waitman), abdij van Tongerloo .
Wattez (Otner), Chaussee de 1Villemeau, 2, to Doornik .

AFGESTORVEN LEDEN .

1887 . Delcroix (D .), werkend li,l .
1838 . Snieders (R .), buitenlandsch eerelid .
n
Nolet de Brauwere can Steeland (J .), werkend lid .
Delgeur (L .), briefwisselend lid .
»
Dodd (G .-J .), werkend lid .
1889 . Stroob~+nt (Eug .), werkend lid .
))
Alberdingk Thijm (Jozef-Alb .), buitenl . eerelid .
1890, de Coussemsker (lg .), buitenlandsch eerelid .
n
ten Kate (J .-J . L .),
»
Campbell (M .-F .-A .-G .),
»
»
»
1891, de Laet (J .~, werkend lid .
))
Schuermans (L .-W . ;., werkend lid .
))
Roersch (L .),
»
»
1892 . Scherperzeel t J .), buitenland ch eerelid .
»
de Vries
n
»
1883 . Habets (J .),
)
»
»
Brouwers (J .-W .),
»
»
»
Stallaert (K .), werkend lid .
1894 . Nuyers (\V .-J .-Fr .), buitenlandsch eerelid .
189 . Mathot (L .~ . werken,i lief .
))
Moltzer (H .-E ., buitenlandsch eerelid .
1896 . Willems (Fr .), briefwisselrnd lid .
1897 . Acquoy (J .-G . . R .) . buitenlandsch eerelid .
»
de Backer (Louis),
»
»
Micheels (J . .J .-M .), werkend lid .
1898 . Willems (P .),
1899 . Genard (P .),
»
»
»
Arnold (Th .-J .-L.),
»
»
»
Hiel (Emm .),
»
»
Klaus Groth, buitenlandsch eerelid .

//

18gg . Fruin (R .), buitenlandsch eerelid
))
Cosyn (P -J .),
))
»
Bonva+let (A .), >f
Gezelle (Gui .io), werkend lid .
1900 . Burgersdijk (L .-A .1, buitenlandsch eerelid .
)
de Maere d'Aertrycke (Baron, werkend lid .
n
Fverts (\V .), buitenlandsch eerelid .
1901 . ten Bri, k (Jan),
1902 . van Droogenbroeck rJ .-A .), werkend lid .
1903 . Schaepman (H .-J .), buitenlandsch eerelid .
Beets (Nicolaas),
»
>>
Daems (S .l, werkend lid .
1904 . Alberdingk Thijm (P .-P . , w rkend lid .
)
Sermon (Fl .), werkend lid .
de Potter (Fr ., bestendige sect etaris .
))
Tanners (K .), buitenlandsch eerelid .
))
Snieders (A .), werkend lid .
190 . van Even (E lw .), we1k nd lid .
lgoti . l-leyre (Dr . Moritz),buitenlandsch eerelid .
n
Janssens (Aifonsl, werkend lid .
))
de Vos (Dr . Am .',
))
»
S~himmel (ll .-J .), buitenlandsch eerelid .

VAN DE

BESTUURDERS DER ACADEMIE .

De Heeren
Willems (P .), 1886-1887 .
de Pauw (jhr . Nap ), i888 .
de Laet (J .), i889 .
Hiel (Emm .), 1890 .
Snieders (Aug .), 1891 .
Micheels (J .), 1892 .
Genard (P .), 1893 .
Claeys (H .), I894 .
Hansen (C .-J .), 1895 .
Gailliard (Edw .), 1896 .
de Maere d'Aertrycke (Baron), 1897 .
Alberdingk Thijm (Paul), 1898 .
van Even (Edw .), 1899 .
Daems (S .), 1900 .
Coopman (Th .), 1901 .
Obrle (Julius), 1902 .
Prayon-van Zuylen (A .), 1903 .
Sermon (Hendrik), 1904 .
Segers (Gustaaf), 1905 .
Broeckaert (J .),

1906 .

de Flou (h .), '907 .

III

LIJ'ST
VAN DE
ONDERBESTUURDERS DER ACADEMIE .

De Heeren
;le Pauw (,jhr . Naps .), 1887 .
de Laet (J .), 1888 .
Hiel (Emm .), 1889 .
Snieders (Aug .), 1890,
Mlcheels (j .), 1891 .
Genard (P .), 1892 .
Stallaei t (Karel), 1893 .
Hansen (C .-J .), 1894 .
Gailliard (Edw .), 1895 .
de Maere d'Aertrycke (Baron, 1896 .
Alberdingk Thijm (Paul), 1897
van Even (Edw .), 1898 .
Daems (S .), 1899 .
Coopman (Th .), 1900 .
Obrie (Juhus), 1901 .
van Droogenbroeck (Jan, 1902 . (j 27 Mei 1902 .)
Prayon-van Zuylen (A .), juli-December 1902 .
Sermon Hendrik), 1903 .
Segers (Gust .), 1904 .
Broeckaert (f .), 1905 .
de Flou (K .), 1906 .
Claes (1)3, 1907 .

-
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LEZINGEN
in de Academic, sedert hare stichting,
door de Leden gehouden .
(Vervoig o~ het Jacirboek voor 1906, blz . 88 .100 .)

1905 (vervolg) .
Dr . K . DE GUELDERE .
- (Biz . 643.758 .)

-

Meester Domien de ~'onghe .

Dr . H . CLAEYS. - Ledeganck, bij den honderdsten verjaardag ~ijner gcbo~~rte, herdaeht . - (Blz . 777-782,)
Ledeb anck's Scum feest. -- (Biz . 783 .806 . )
D . CLASS .
Over min bekende en ortuitgegeven schriften
van Jan van Beers . - (Blz .83 -goo.)
JAN BOUCEIERIJ . -

1906 .
JAN

BROECKAERT .

Toespraak bij

-

'ijr :

optreden als

Bestuurder . -- (Blz .6.14 .)
Een fragment van Maerlant's
(Met fac-simile .) -- (Blz . 2g-55 .)

C . LECOUTERE .

Historiael

D.

J . MUYLDERMANS . -

w

Spieghel

Hoe de ouderen er over dachten. -

(Blz . 56. 1 16 .)
J . BoLS . - Nota, voorb edragen in de Commissie voor
Geschiedenis, Bio- en Bibliographic, over De Keure van
Ha~ebroeck, door EDW. GAILLIARD, en de Bibliographic van
den Vlaamsehen Taalstrijd, door TN . COOPMAN en JAIL .
BROECKAERT . - (Jaarg . 1906, blz . 117 . 121 .)
OMER WATTEZ . - De Nationals Opvoediug door de letteren . - (Blz . 169-196 .)
EDw. GAILLIARD .

-

Brugschen oo"sprong van

De dubbele aa, in oorkonden vary
1282 . -- ;Blz . 197-200 .)

-AM .

I

z 3 --

Joos . -- Vervormen en Misvormen . - (Biz .

227 236.)

P . BELLEFROID . - Once hedendaagsche Limburgsche Dichters . - (BIz . 277-388,)
HUGO `MERRIEST . --- Wat er in Vlaanderen roert en wat
er stil bivyt. - (3Iz . 407 - 430 .)

A . J . M . JANSSENS . - Eene plechtige vergadering van
A rcadia
to Rome . - (BIz . 5o8-5i8 .)

w

JAN BROECKAERT . --

De Spellingsoorlog . -- (BIZ . 535 .072 .)

JAN TE WINKEL . -- Taalgeschiedenis als geschiedenis
van den geest . - (BIz .573-598 .)
L . SIMONS .

to spelen . -

u

-

Hoe Piet~r Stastok fich verstoutte pot

(B1z .619-636 .)

OMER WATTEZ . - Hoe poet Horand gong . De ~esde
Aventiure )> in het Gudrunlied . - (Blz . 65 1-674 . )
AM .

Joos . - Om eene rede van buiten to leeren . -

(Blz . 73) 754.)
C . LECOUTERE . -- Een nieuw fragment van Lodewijk
van Velthem's (( Spieghel Historiael n . (Met fac-simile .) (Blz. 755-768 .)
GUSTAAF SEGERS .

-

Letterkundige taal en volkstaal . --

(Blz . 777 - 820 .)
JAN BOUCHERIJ . -

Een heugli~ke dag.

(25

September 1881 .)

--- (Blz . 82 1832 .)
PAUL BELLEFROID, - I°) Limburgsche Tijdschr(ten .
(BIz . 853 .887 .) - 2°) Limburgsche dialecten . Met [wart .
(Blz . 888-892 .)

-

JAC . MUYLDERMANS . -- Pieter Croon : Een Mechelsche
sehrijver uit de XVIIe eeuw . - (Blz . 911-97 I .)

Mr . A . PRAYON-VAN
- (Biz 972986 .)

ZUYLEM . -

De Iersche Taalbeweging .

WEDSTRIJDEN .

1887 .

Gouden eerepenning aan den beer P . H . VAN MOERKERKEN,
leeraar in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde aan 's Rijks
hoogere Burgerschool to Utrecht, voor zijne verhandeling over
De verbinding der j'ol'innen in bet Gotiseh .
Vereerende vermelding aan den beer DR . L . SIMONS, leeraar
aan bet Koninklijk Atheneum to Leuven, en aan de heeren
PROSPER DE PELSMAEKER, to Denderleeuw, en THEODOOR STILLS .
to Maastricht, beiden studenten aan de Hoogeschool to Leuven,
voor hunne to zamen bewerkte verhandeling over hetzelfde
onderwerp .
Gouden eerepenning aan den beer Louis D . PETIT .
bewaarder der drukwerken aan de bibliotheek van 's Rijks
Hoogeschool to Leiden, voor zijne Middelnederlandsche
Bibliographic.
Eerste vereerende vermelding aan den beer JAN BROECKAERT,
brief visselend lid der Academic, to Wetteren, voor zijn werk
over hetzelf le onderwerp .

KER,

Tweede vereerende vermelding aan den beer P.-H .-F . BAKbestuurder eener openbare lagere school, to H aarlem .

Gouden eerepenning aan de heeren JAN BROECKAERT,
voornoemd, en JAN CRAEYNEST, leeraar aan St .-Lodewijksgesticht to Brugge, voor hunne lijst van Onnederlandsche o f
Bastaardwoorden, met de evenveel beduidende echt Nederlandsche woorden .

i888 .
Gouden eerepenning aan Mr . ALF,-M .-N . PRAYON-VAN
letterkundige to Gent, voor zijne Geschiedkundige en
critische verhandeling over de drie Taalwetten van Belgie .
ZUYLEN,

i88g .

Gouden eerepenning aan den heer HIPPoLIET MEERT, leeraar
:aan bet stedelijk college to leperen, voor zijne verhandeling
over het Voornaamu cord Du,

i8go .
Gouden eerepenning aan den heer FELIX LEVITICUS, leeraar
to Amsterdam, voor zijne verhandeling over de Klank- en
Vormleer van het Middelnederlandsch dialect der St,-Servatiuslegende van Hendrik van Veldeke .
1891-1892 .

Gouden eerepenning aan den heer ERNEST SoENS, letterkundige to Loven, voor zijn werk over het onderwerp : De
rot van het booje beg inset, ondFr den naam van Lucifer,
Satanas, Sinnekens, enj ., op het middeleeuwsch tooneel . Wat
jijn daarvan de algemeene, en, in sommige Iverken, de bij~onderste karaktertrekkEn?
Gouden eerepenning ~ian den heer OSCAR VAN HAUWAERT,

i°eraar to Chimai, voor zijn Geschiedkundig en critisch overjicht van het V laamsch tooneel gedurende de XVIIe eeuw .
Gouden eerepenning aan den beer J, VAN DE VEN, letterkundige to Loven, voor zijne Verhandeling over hot gebruilc
der naamvallen, tijden en vzjjen in den Heliand .
i8g3 .
Gouden eerepenning aan de heeren \ ILLEM DE VREESE, to
Leiden, en HIP . MEERT, to Luik, voor hunne verhandeling over
de Klank- en vormleer in de werken van Tan van Ruusbroec .
Gouden eerepenning aan den heer PoFr•I GoRIS, to Antwerpen, voor zijne stn !ie over Hct lzuiselijk levcn, de jcden en
gewoonten in eene Vhzanzsche gc;neentc gedurezzde de tweede
lie/ft der YVIII e eci'iv .

-- I I 6
1894 .

Gouden eerepenning aan den heer EMIEL DE NEEF, student
aap de Hoogeschool to Gent, voor zijne verhandeling : Taalkundige studie over het middeleeuwsch gedicht « De VII
Vroeden binnen Rome » .
Gouden eerepenning aan den beer WILLEM DE VREESE, to
Leiden, voor zijne studie over : Een ~eker getal werkwoorden,
samengesteld op eene buitengewone wijje, als b, v . : Kwikkebeenen, bhinddoeken,Schuddebollen, Watertanden, en'. ;gevolgd
door eene volledig a lijst deter woorden met aanduiding van de
streekspraak waarin ~ij voorkomen, eene studie over hunne
etymologie, hun karakter over liet algemeen en de geschiedenis
van hun ontstaan .
Gouden eerepenning aan den heer `VILLEM DE VREESE, voornoemd, en den heer Hiv . MEERT, to Luik, voor hunne Volledige lijst van de huidige, in once taal meest voorkomende
gaiiicismen, met aanduiding van de quiver Nederlandschewoordschikkingen of uitdrukking en .
Gouden eerepenning aan den beer JOZEF VUYLSTEKE, to
Brugge, voor zijne Volledige Kunst- en Vakwoordenlijst
over het ambacht van den Smid, met de Fransche, Hoogduitsche en Engelsche benamingen,
1885 .
Gouden eerepenning aan den heer PIETER TACK, student
to Antwerpen, voor zijne Proeve eener Oudnede1 frankische
Grammatica .
1886 .
Gouden eerepenning aan de heeren ALFONS VAN HOUCKE,
bouwkundig-ingenieur, to Laken, en JOZEF SLEYPEN, klerk bij
het Ministerie van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen, to
Brussel, voor bun werk : Vakwooa•d enlijst over het ambacht
van den Metselaar.
Zilveren eerepenning aan de heeren JULIAAN en VICTOR VAN
KEIRSBILCK,te Brugge, voor hun werk over hetzelfde onderwerp .

Gouden eerepennin ; aan de heeren JULIAAN en VICTOR VAN
voorroemd, voor hunne Vakwooi denlijst over lcet
ambacltt van den Timmermalt .
KEIRSBILCK,

Zilveren eerepar :ning dan den beer JozEF VUYLSTEKE, snelschrijver to Bru ; e, voor deTgelijke Vakwoordenlijst .
1897 .

Gouden eerepenning ran uen beer JOZEF JAcoBS, student
to Mechelen, voor zijne Ver•h andeling over de vormen van
bet Iverlrwoord in bet Oudfriesck .
Gouden eerepenning aan genoemden beer JozEF JACOBS,
Voor zijne Opgave van betvijsplaatscu alt taalbronnen, voor
elk der Ivoorden, door Kiliaan als « vetus Flandticum n
"opgegevcn •
1898 .
Gouden eerepenning amn den beer H . TEMMERMAN,
bestuurder der Stoats-Normaalschool voor onderwijzers to
Lier, voor zijne vernandelint ; : De Moedertaal, eenig doel- etc
redematig voertc~ig der • gedachte in Opvoeding en Onderwzjs .
Gouden eerepennlng aan de heeren JozEF CORNELISSEN,
onderwijzer to St .-Antonius (\'Vijnegem) en J .-B . VERVLIET,
lettErkundige to Antwerpen, voor hu« Idioticon van bet Antwerpseh dialect.
Gouden eerepenr,ing aan de heeren A . VAN HEUVERSWIJN,
professor to Ledeberg, en TH . VAN HEUVERSWIJN, hoof londerwijzer to Fine, voor hunne verhandeling : Eene vreemde
spraak als voertuig van 't onderivijs .
1899 .
Gouden eerepenning aan den beer FRANS VaN DEN BERGH,
leeradr to Mechelen, voor zijne Geschiedenis der Fransche
overheersching in Belgie (Ii9a-I8I4) .
Zilveren eet epenning aan den beer C . CORTEBEECK, letterkundlge to St .-Jans-Molenbeek, voor eene Verhandeling over
hetzelfde onderwerp .

1901 .
Gouden eerepenning aar de heeren ERN . SoENS, leeraarte Gent, en Joz . JACOES, leeraar to Boom, voor bun Handboek voor Germaansche Godenleer .
Gouden eerepenning aan den beer M . BRAUrs, leeraar~
to Doornik, voor zijne verhandeling over de Heldenleer .
Gouden eerepenning aan de heeren A . DE COCK, leeraar
to Denderleeuw, en Is . TEIRLINCK, leeraar to Brussel, voor
hunne Ver~ameling en Beschrijving van de oude en heden
daagsche kinderspelen in Vlaamsch Belgie .
Zilveren eerepenning aan den beer REMI GxESQUIERE, to
Gheluwe, voor zijne verhandeling over hetzelfde onderwerp .
Gouden eerepenning aan den beer. FRANS ELY, ontvanger
der Zeevaartrechten to Antwerpen, voor zijne Beschrijving der
Visschersbooten to Blankenberge, Oostende en aan de Panne .
Gouden eerepenning aan den beer ALF . VAN HOUCKE ',
bouwkundig-ingenieur to Laken, voor zijne Vak- en Kunstwoordenlijst van 't ambacht van den Loodgieter en Zinkbewerker .
1902 .
Gouden eerepenning aan den beer JozEF GEURTS, leeraar
aan bet St .-Jozefscollege to Hasselt, voor zijne Geschiedenis
van bet Rijm .
Gouden eerepenning aan den beer V .-A . FRIS, leeraar
aan bet Koninklijk Atheneum to Oostende, voor eene Critische studie en critische opgal'e der verschillende geschiedkundige bronnen van den Gouden-Sporenslag .
Gouden eerepenning aan den beer St .-L . PRENAU, voor
zijne Verhandeling over bet nut van de ~uivere uitspraak derA
Nederlandsehe taal .
1903 .
Gouden eerepenning aim den beer JozEF JACOns, leeraar
to Boom, voor zijne Vergelijkende klank- en vormleer der
verschillende Middelnederlandscke dialccten .

Gouden eerepenning aan den deer Ism . TEIRLINCK, voor
zijn Idioticon over het widen van Oost-Vlaanderen .
1904 .

Gouden eerepenning aan den beer CL . Buvi, pastoor to
Qost (Thienen), voor zijne Handleiding tot de studie van
Izet archief eener Vlaanzsche gemeente .
Gouden eercpenning aan den beer M . PRANTS, leeraar
to Brussel, voor zijne verhandeling getiteld : De Izervorming
van bet middelbaar onderwUs in Belgie, Frankrijk, Duitschland en andere lazzden . - De, rol der nzoedertaal .
Gouden etrepenning aan den beer Dr . LEO GOEMANS,
leeraar to Leuven, voor zijn a Lovensch Idioticon » .
igo5 .

Gouden eerepennin,g aan den beer DR . C . LECOUTERF,
boo leeraar to Lovers, voor zijn Onomasticon of Lijst van
persoonsnamen der Middelzzederlandsche Letterkunde .
Gouden eetepenning aan den heir J . L . M EGGEN, to
Gent, voor zijn antwoord op de vraag ; a Welken invloed hebben
de Zuidnederlandsclze uit,ewekenen van de XVIe eeuw uitgeoefend rp de taal- en letterkunde, de kunst, den handel, de
nijverheid en de staatkundige ontwikkeling van Noord-Nederland)n
1906 .
Gouden eerepenning a an den beer Dr . FELIx LEvITIcus
privaat-docent )Ian de Hoogeschool en leeraar aan de derde
Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus to Amsterdam,
voor zijne Vakwoordenlzjst over de verschillende bedrijven
van bet Diamantvak .
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STAATSPRUSKAMPEN .
DKIEJAARLIJKSCHE WEDSTRIJD
VOOK

NEDERLANDSCHE TOONEELLETTERKUNDE .

A.
MINISTERIE VAN BINNENLANDSOHE ZAKEN EN
OPENBAAR ONDERWIJS .
( Beheer van Hooger Onderu4s, Wetensclaapjen en Letteren .)
KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 OCTOBER 1888 .

LEOPOLD II, Koning der Belgen .
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, H

EIL .

Gezien het Koninklijk Besluit van io Juli 1858, dat
eenen Driejaarlijkschen Prijs van Vlaamsche Tooneelliteratuur instelt, en namelijh art . 4, luidende ais volgt
<( Art. 4 . De beoordeeling is toevertrouwd aan eene
Commissie van ten minste drie Leden, gekozen op eene
dubbele voorstellingslijst door de Klas van Letteren der
Academie van Belgie opgemaakt » .
Gezien Ons Besluit van 8 Juli i886, dat, order de
benaming van « Koninklijke Vlaamsche Academie »,
eene Academie inricht van letterkundigen en geleerden,
die de studie en het beoefenen der Nederlandsche
T.~al- en Letterkunde tot bet voorwerp barer werkzaamlieden zal h ebben ;

Aangezien de Koninklijke Vlaamsche Academie
helast is met de belangen der Vlaamsche literatuur en
dat, bijgevolg, de voorstelling eener dubbele lijst van
candidates your de jury van den driejaarlijkschen prijs
yan Vaamsche too1leelllteratuur deel uitm~iaht van hare
werkzaamheden ;
Op voordraclit vary Onzen II\Tlnlster van Blnnenlandsche Zaken en s Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en Wij besluiten
Artikel I . - Het artikel 4 van yoonneld Koninklijk Besluit van to Juli is gc ;wijzigd als volgt
Art . 4 . De Beoordeelirig is toevertrouwd aan eene
Commissie van ten minste drie leden, gekozen op eene
dubbele voorstellingslijst, door rlc A'oninlzlykr' Vla iinsclre
Academic opgemaak/ .
Artikel 2 .Onze Minister an Binnenlandsche Zak~n
en Openbaar Onderwijs is belast met de uitvoerirg
ti iF1 het tegenwooIdig Besluit .
Gegeven to Brussei, den 2 0etober i88~ .
LEOPOLD .
Vanuccn

e den A'oning .

I ~e Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
J . nE VOLDER .

1-2
B.

VERORI)ENINGEN
VOOR DEN

DRIEJAARLI JKSCHEN WEDSTRI JD .

Art . i . Er words een Driejaarlijksche Prijs uitgeloofd voor de samenstellirg van een in het Vlaamsclr
;eschreven tooneelwerk . De mededingers hebben voile
viijheid voor de keus des onderwerps, maar bij gelijke
verdienste zal de prijs toegewezen worden aan het stuk,
welks onderwerp aan de geschiedenis of aan de zeden
van het land zal ontleend zijn .
Art . 2 . Het stuk zal in bet land moeten uitgegeven zijn (i ), of, in handschrif t, gezonden worden,
hetzij aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken,
hetzij aan de Koninklijke Vlaamsche Academic, voor
het einde van het driejaaclijksch tijdvak .

Art . 3 . Vertaalde en naar vreemde of vaderlandsche werken geschikte tooneelstukken zullen buiten
prijskamp blijven .

(i) Volgens Koninklijk Besluit van 26 Augustus i88 t, worden
ook tot den prijskamp aangenomen de stukken, door Belgen
geschreven en in den vreemde gedrukt .
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C.
PRIJZEN
sedert de opening van den Wedstrijd
toegekend .

Beoordeeling door eenen keurraad samengesteld uit Leden
der Koninklijke Academie van Wetenschappen, Letteren en
Schoone Kunsten .
tijdvak, 1856-1858 . Prijs toegewezen aan H . van Peene .
»
1859-1861 .
»
D . Sleeckx .
;e
»
1862-X864 .
»
F, van Geert .
4e
»
1865-1867 .
»
A . van den Kerckhove .
„
~e
1868 . 18 ;0 .
F, van de Sande .
D . Delcroiz .
6e
»
1871-1873 .
"
)
7e »
1874 .1876 .
»
D . Delcroiz .
5e
»
1871-18i0 . Prijs niet toed ewe'en .
n
ce
1880-i 82 . Prijs toegewezen aan Frans Gittens .
»
H .-B . Peeters .
10e
»
1883-1885 .
1e

2r

Beoordeeling door eenen keul •r aad samengesteld uit Leden
der Koninklijke Vlaamsche Academie .
tijdvak . 1886 •1 888 . Prijs toegewezen aan H . Plancquaert .
»
»
Nestor de T1ere .
12e
»
1889.1891 .
Isidoor Albert .
13e
~,
1892 1894 .
»
»
1 }e
> 895 .1897 . Prijs niet toed ewe en .
15e
»
18g8-1900 . Prijs toegewezen aan D, en J . Minna€rt .
16e
'
> 90 1-1903 .
»
»
H . Verb ulst,
11e
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VI JF JAARLI JKSCHE WEDSTRI JD
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NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE .

A.
MINISTERIE VAN BINNENLANDSOHE ZAHEN
EN OPENBAAR ONDERWIJS .
(Beheer vary Hooger Onderrvr~"s, Wetenschappen en Letteren .)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 OCTOBER 1889 .
LEOPOLD II, Koning der Bergen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HELL.
Gezien het Koninllijk Besluit van 6 )uli 1851, dat
vijfjaarlijksche prijzen instelt van 5,ooo frank ieder, your
tie beste werken, welke door Belgische schrijvers zijn
uitgegeven en kunnen gerangscliikt wordeii iii eene der
volgende reeksen
1°
2°

Zede- en Staatkundige wetenschappen ;
Fransche Letterkunde ;

3° Vtaamsche Letterl nude ;

4. ° Natuur- en Wiskunde, en
5° Natuurwetenschappen ;
En namelijk het artikel
als volgt

2

van dit Besluit, luidende

Ar : . 2 . De bcourdeeling der werken is toevertruuwd aan jury's van zeven leden, door Ons benoemd
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op voorstel, to weten voor de drie eerste reeksen
door de Klas der Letteren, en voor de twee andere
reeksen door de Klas der Wetenschappenvan de Koninklijke Academie van Belgie » .
Herzien ons Besluit van 30 December 1882, regelende de vijfjaarlijksche en tienjaarlijksche prijskampen,
welke door de Regeering ingesteld zijn
Gezien Ons Besluit van 8 Juli 1886, dat, onder
de benaming van « Koninklijke Vlaamsche Academie »,
eene Academie inricht van letterkundigen en geleerden,
die de studie en het beoefenen der Nederlandsche
Taal- en Letterkunde tot het voorwerp harer werkzaamheden zal hebben ;
Aangezien de Koninklijke Vlaarnsche Academic
belast is met de belangen der Vlaamsche literatuur
en dat, bijgevolg, de voorstelling eener dubbele lijst
van candidates voor de jury van den Vijfjaarlijkschen
Prijs van Vlaamsche Letterkunde deel uitmaakt van pie
werkzaamheden deter instelling ;
Op voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
Wij hebben hesloten en Wij besluiten
Artikel I . 1-let artil el 2 van voormeld Koninhlijk
Besluit van O Juli 18 51 is gewijzigd als volgt
« Art . 2 . De beoordeelinti- der wezken is toevertrozz<< d
aan July's van seven leden, door Ozzs benoemd op voozs/el,
to we/en . voor de Iv ee eerste reeksen, door de Klas der Letteren ; voor de twee laatste zeeksen, door de Klas der T'V /eizschappezz der Konink%ke Academie van Belgi~en voor de
dezde reeks, Vlaamsche Letterkunde, door de Koninklijke
Vlaamsche Academie . >

Artikel 2 .Onze Minister van BinnenlandscheZaken
en Openbaar Onderwijs is belast met de uitvoering van
het tegenwoordig Besluit .
Gegeven to Brussel, den 14 October 18Sq .
LEOPOLD .
Van 's Koning s z cere

De Minister van Binnenlandsohe Zaken
en Openbaar Onderwijs,
J . DE VoLDE1 .

B.

U 1TTREKSE L
nit de algemeene verordeningen van den
Vijfjaarlijkschen Wedstrijd .

Het programma van den vijfjaarlijkschen Wedstrijd
is bepaald als volgt
a) Dichtstuk (ter uitsluiting van de dramatische
poczie, voor welke een Driejaarlijksche Wedstrijd is
ingericht) .
b) Romans, novellen, en andere louter letterkundine voortbrengselen, als levensbeelden, zedeschetsen,
verzamelingen van gedachten, opstellen van welsprehendheld .
Art . 1 De nieuwe uitgave van een werk geeft Been
recht tot aanvaarding er van, tenzij bet werk aanrnerkelijke veranderingen of vermcerderingen ondergaan
hebbe .
Art. 13 . Een voltrokken werk, waarvan eenig deel
reeds zou bekroond geworden zijn, zal desniettegen-
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staande tot den Prijskamp toegelaten worden, indien
cle nieuwe deelen er aanmerkelijke vermeerderingen
aan toebrengen .
Art . 1 , . De keurraad, belast met bet beoordeelen
van eenen prijskamp, zal niet kunnen bcraadslagen dau
ten getale van ten minste vijf leden .
Wanneer hij kennis genomen heeft van de werken,
aan zij n onderzoel; ( ~nderworpen, zal hij beslissen, of
er tusschen die werken en is, (fat, bij uitsluiting der
andere, den Vijfjaarlijkscllen Prijs verdient, en hetwelk .
De vraag zal onverdeeld ter stemming gelegd en
niet bevesti ;end kunnen opgelost worden dan door ten
ininste vier stemmen .
Geen lid zal zich molten onthouden van to stemmen .
Art . i(~. De werken der leden van den kcurraad
molten niet mededingen v . nor den prijs .
Art . i ; . In geval van twijfel nopens de klassen van
ecn werk zal de keurraad, met bet toekennen van den
Pui belast, de vraag beslissen do( )r eene bijzondere
stemming .
De vraag zal niet molten opgel( ~st w( )rden (Ian do r
ten minste vier stemmen, en Been lid z<<1 bet recht
hebben zich to onthouden van stemmen .
Art . iS. Het oordcel van den keurraad zal af ;ekondigd wordcn in de Opcnbare Zitting dcr honinklijke
Academic, op vier voorstcl do keurraad z :~l benoemd
zij n .
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C.

PR I JZEN
sedert de opening van den Wedstrijd
toegekend .

Beoordeeling door eenen keurraad samengesteld uit Leden
der Koninklijke Academie van Wetenschappen, Letteren en
Schoone Kunsten,
tijdvak : 1850-1854 . Prijs toegekend aan H . Conscience .
~~
Prud, van Duyse .
1855-1859
))
Joanna Berchmans,
1860 .1864
(We Courtinans) .
>>
1865-1869
H . Conscience .
4e
U
1870-1874
Tony Bergmann .
»
1e

2e

6e

~)

1875-1879

P, de Mont .

7e

»

1880-1884

J, van Beers .

Beoordeeling door eenen keurraad samengesteld uit Leden
der Koninklijke Vlaamsche Academie .
8e tijdvak :1885-1888 . Prijs toegekend aan Mathilda Ramboux ..
»
1890-1894
Virginie Loveling,
n
1895-1899
n
be
Guido Gezelle .

ge

11e

1900 .

1904

Frans Lateur (Stijn
Streuvels) .
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ACA.DEMIi N
FN ANDEIIE GELEERDE GEN OOTSCHAPPEN,
ONDEI~WIJSGIi;STICIITEN, EN7 .,
met welke de Koninklij ke Vlaamsche Academie
in letterkundig verkeer is .

Icadeyzlie Roi ale de Be/ilzle, to Brussel .
Acadeinl(' Rorale a ''A,'chenlo~ie de 1?'ehigne, to Alltwerpcn .
,111nlsteii i 7~an Bllitel/la/rdvche Zahen, 7(111 justitie, z~iii
1V1j7'erheid en J,r eid, en 7i/1 L(nzdhorcrt', to Brussel .
1'rOj'inci(lal Bestrrlzr v'an Gent en \ntwcrp(n .

to Brussel .
.`)'' rrrt.v(lrchief en ~)/a(Lel/ hief, to Antwerpen .
Ih)o ;;esclzolelz to Gent, Luik, Brussel en Leaven .
h i iii der Uer na/rz;vte/z aan de Iioo escnou1 to ( aent .
I(l ., Ian de Hoogeseh«01 to L~uven .
L Ilc/kzz1zdz ;; f ;ciioo!schap « S/zell(zertshrir,/
to Gent .
/ l,ksarclzief,

Id ., « Alet 77d en V /y/

,

to Leuve1 .

to Leaven .
h r7 idsfonds en lI lll('jns/ Bids, to Gent .
. (;
l// c/zonle/z ;1 Uz^nlahrlschonl, to i\Ie('helen,
Id .,

lId

F.erl(

>0

A~',souzukeil

t-Niklaas,

en ROns( .

Oudlzeidkrzzzdic Kri/l ;.,)

Valz

Izct Land

Vn

if aas, Sint-

Nihlaas .
O!zdlreidkulzdzti~e Acing, to ID endernlonde .
.',oriel~' d'F.lnnlalion, to Brugge .

( ~'1'('ir' (lrclleolo~lgll(', htti'raz/e et artlstlglle, to fechelelt .
to Antwerp >>

JI(lrr/.vc/1~rppy (// , lnlr~ e~psch( Biblioplrileli,
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Bibliotheek van lief Aartsbisdom, to Mecllelen .
Bibliotheek van bet Stadlauis, to Gent en Antwerpen .
Bibliotheek der Benedic4/ner Abdf, to Maredsous .
Vak- an Studiebibliotlaeek, to Gent .
Volksmaatschappl « De Veldbloem », to Liken .
Runstgenootschap (< De Distel », to Brussel .
Koninkljke Academie van Wetenscbappen, to Amsterdam .
Maatschappl der Nederlandsche Letterkunde, to Leiden .
Konink4ike Bibliotheek, to 's Gravenhage .
Rlksarclaief, to 's Gravenhage .
Provinciaal Genootsclaap van Kunsten en Wetenschappen,
to 's Hertogenbosch .
Zeeu7vsch Genootschap van Wetenschappen, to Middelburg .
1+riesch Genootschap van Geschied- Taal- en Oudheldkunde, to Leeuwarden .
Historiscla Genootschap, to Utrecht .
Sociele Izistorique et archeologique daps le duche de Liutbourg, to Maastricht .
Kaiser fiche Universitats- urrd Landesbibliotbek, Strassburg.
Historisch-lilerarisch Zwerg verein des Vogesen-Clubs, to
Strassburg .
Stadsbibliotheek, to Bremen.
Pausel~k Archief an het Vatikaan, to Rome .
College belie, to Rome .
Kongt. Universitets-Bibliotheket, to Upsala .
Kongl. Danske Vi'denskabernes Selskab, to Kopenhagen .
Universite Catholique, to Rijsel .
Uniz.'ersite d'Ai1-en-Provence . Pacultes de Droll et des
.
Let/res

IJ I

Lijst van de inrlchtlngen, \relkc, door tusschenkomst van het Departement van Binnenlandsche lateen en Openbaar Onder`vijs, de nitgaven der Kunlnkll~ke Vlaamsche Academic ~~ntvangen
1-20 : Het A'oninkljk Atheneuiii to : 1 . Antwerpen ; --Mechelen ;
3 . Brussel ; - 4 . Elsene ;
5 . Leuveil ;
6 . Brugge ;
; . Oo~tende ; -- 8 . Gent ;
Ath ; 10 . Charlerov ;
ii . Chiinay ; - 12 . Bergen ; -- 13 .
Doornik ;
14 . Luik ; - i ~ . Hoey ; - i6 . Verviers ; 17 . Hasselt ;
i8 . Tongeren ; - i~~ . Aarlen ; --- 20 . Names .
2.

~~ .

21-44 : De Slaalsmiddelbare fonyensschool to : 21 .
Boom ;
22 . Lier ; - 23 . Turnll~ut ;
24 . Aarschot ;
2 . Diest ;
26 . Hal ;
27 . Lakes ; - 28 Schaai beek ; - 2 ) . Vilvoorde ; -- 30. Blinkenberge ; -- 31 .
Veurne ;
32 . Meenen ;
33 . Nieuwpoort ; - 34 .
Teperen ;
35 . Aalst ; - 36 . Lokeren ; -- 37 . Ninove ;
3 . Ronse ;
3O . Sint-Niklaas ; - 4o . Dendermonde ;
--- 4' . Maaseik ; - 42 . Sint-Truiden ; -- 43 . Kortrijk ; 4 . Du middelbare Noi -male Sedie van Luik .

45 - 48 : De Normaalschool to : 4,5 . Gent : -- 4(~. Lier ;
-- 47 . Nij vel ; - 48 . Brugge .
49 : De ( eiztrale Bibliotheek 7)an 't Departement .
50 : Het Vlaa1nsch Riireel van 'l Depar/en2ent.
51 : De A',mer van Volksver1e enzcoordi refs .
52 :

De Senaat.

13 : De Koninkli ke Academic van 13ehie :
54 : De Konink%ke Bibliotlaeek .
55-,Si : lid Staatsarclrief to : 55 . Brugge ; -- ,5O . Gent ;
- 57 . Hassel t .
58-(1 : De Hooxeschool to : 58 . Gent ; -- ,~q . Luik ; ()O . Leuven ;
6i . Brussel .
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62-74 : De Opeuhare Bibliotheek to : 62 . Antwerpen
--- 63 . Lier ; -- 64 . Mechelen ; - 63 . Brussel (Bollandisten) ; - 66 . Leuven (Hooge inrichting van Wijsbegeerte) ; - 67 . Brugge ; - 68 . Kortrijk ; - 69 . Veurne ; 70. Ieperen : - 71 . Oudenaarde ; - 72 . Sint-Niklaas ;
73 . Dendermonde ; - • 74 . Hasselt .

De Acadennie zendt een ezemplaar van sonlmige har er ultgaven, met betrekklng tot anThachten, a:all de hibliotheek van verschiilende Volhsgenootschappen en Nijverheiclsscholen to Gent,
Antwerpen en elders ; andere uitgaven worden
tiez()nden aan Nederlandsche Letterhundige Ge-

n ootschappen, bekend als daarvan een nuttig
gebruik kunnende makes .
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L I JST I)ER TI JI)SCHRIFTEN
WAARMEI)E

de a VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN
geruild worden .

I)e Be/gi~c/ e hool. Oj 'oedkttrtdt ;; 1llaandschri/l . ( Brugge,

K . Van do Vvvere-1'etvt .)
D(' Bieko7/. Dal / ~e/t lcer- ert lecsblad 700/ alle 71'rstandL (' V/a1ni» ., i/ . (Brug e, L . ale Plaucke, Sinte-

Cfaia tract,
("hris/cile

r/lO~

1 .)

/. 701, der

( v//1/:

/e7te Ondet7(' 9Z('ts . (Sin t-

Niklaas . Em . van Havcr-1lartens.)
I)ie/sche TVarande r'71 lie//oil. ((lent, A . Sifter, S .-Baafspl .) .
Den (widen Il iltckc/. ,liaa//1JSrl/ri// 7007 de boch~ n7'riendc/i
ill (ir)ol- .A"edetla/ld . (B7aarn, 11 . Etiser .)
De Ka/ho/iek . (ioo'sdirirslh-,,~esc/tied- rit /e//erktutr/z;~ tnaandschrtft . ( I .eiden, J .-W . watt Leeu`ve>>, Hoogewoerd, S~j.
Ilet A'alltohek O,tdei s~ t/s . ,1-Trndschr/// voor kallioli(k~7fo/ksscho%ez 7an G'/aai,rsc/t Beln . (( ;ent, ~ . Sifter,
Sint-Baafsplein .)
I)e IV/aaQ0117 t ' . Oi aen voor Lintbatt sclte (aescltiedenli,
Taal- eit Let/r'rkttnde. (illaastricht .)
JVeder/ands /, Archievenb/ad. (i\iiddelburg .)
.V eerlaiidi<r . iffa~r1idblad 7~rr/z /1(l Alycmeen Aederhrndsch
Vcrbond. (Gent, Spiegelstraat, 20 .)
Onze hitns/ . (Antwerpcn, P . 1luscbi ann Jr ., Rijnpoortvest, ii .)
Vatunr en School. (Cl )rinchelll, J . Noorduvn en Zoon .)
1Voord en Z,ttid. (Culcmborg .)
De Opvoeder . 7ydse/trtft /0e c7e/d rza/t o/7oc(/in,' , /c/tern,
kttns.' ~'n 7( r'tense/tap . (Oedeiein, H . Str~ ~obant .)
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De Opvoeding. 111aandschrift voor ondezzvzezs en onderwzeressen . (Maasevck, Jos . van der Donck-Robijns .)
Dc Schoo4ids. I¼kel/ksclz t'dsclzrzft toegew d win opvoeding, onderzv s, letteren, wetensclaap en onder7v zersbelangeli . (Brasschaat, R . de Bievre .)
St. -Cassianzrsblad. Tidschrzft voor opvoeding, onderwjv en
onderzv jzersbcla24gen . (Mechelen, P .Ryckmans,Steenweg, ,58 .)
De Student . (Dr . A . Laporta, to Lier .)
Studinn op godsdiensta~; 7r;etenschappel k en letterkundr
gebied. (Utrecht, We van Rossum .)
Taal en Letteren . (Utrecht, C . H . E . Breijer .)
T dsclarift voor Boek- en Bibliolheekzbezen . (Antwerpen,
De Nederlandsche Boekhandel .)
VeroffentlichunbenderhistorischenRoiiimission fiir IVestfaten .
(Munster .)
He! Vlaamsch Bestuur. l17aandel/ksclz tljdsclarift voorgemeente, kerk- en armbestwen . (Hasselt, M . Ceysens .)
Vlaamsche Arbeid, Tweemaazadeljksch Tfdschrzft voor
Vtaamsclae Letterkunde . (Antwerpen, Jan Boucherij,
Hopland, 22 .)
De Vlaamsche Gids . Alg emeen tzveemaandelIkscla Tjdschrzft .
(Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel .)
De Vlaamsche Runs/bode . Kunsten, letteren, 7eeterzschappe1z .
(Antwerpen, Jan Boucherij, Hopland, 22 .)
Volkskunde. T/dschrift voor 1ederlandsche folklore . (Gent .
Ad . Hoste, Veldstraat.)
Vragen van den dag. ('s Gravenhage .)
Zeitsclzrift des Vereins fir rheinisehe and westfalisclte
Volkskunde. (Elberfeld .)
Zeitschrift des Vereins fir 1Viederdeutsche Spracl forschung.
(Patriotisches Haus . Hamburg XI .)

Herstelde gevel .

I-lET PALEIS
DER

KONDKL1JKE VLAAMSCIIE ACAI)EMIE
DA:MMAN STEEN
OF

HUMS VAN OOMBERGHEN .
\Vanneer men op de aloude Vrijdagmarkt
van Gent staat, met den rlig naar het
Groot
Kanon », de ;;eheimzinni e Dullc Grictc, - links,
filet colossale standheeld van den \%'olkshelcl Jacob
van Artevelde, den Opperhoofdman der Vlaamsche Gemeenten in de XIVC eeu`v, - rechts, de
rei oude huizen, waaronder bet 'i oo 1uis, tlaurfs
daer men ute toocht » , en een ander bekroond door
bet borstbeeld van den Gcntschen eschiedschrijver der XVI~ ceuw i1-Iarcus van Vaernewijck,
ziet men tusschen de trap evcls der wonin ;;en en
(le torens van de Sint-Jacobskerk en van bet
Huidevettershuis, in bet verschiet, den fraaien
achttiendeeuwschen Bevel, in Louis Qitiiie's stiji,
van bet Paleis der Koninklijke Vlaamsche Academie als bet sierlljkste tooneeldecor opschieten . .
Op dlen voorgevel, in witten houwsteen, ghnstertt
in gouden letteren, under den wercldhol, de fiere
naam deter Vaderlandschc Instellin ; lmmers,
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sedert ruim veertien jaren hoist er dlt, ons zoo
lief, nu rneerderjarig, officieel korps . Het is er
stillekens ingeslopen,`vant, na eenigen tijd de gastvrijheid van ons achtbaar Binnenlandsch Eerelid Dr . Jhr . FERDINAND VAN DER HAEGHEN, 1n de
wijdbekende Bibliotheek der Hoogesch,ool to hebben
genoten, waar wij onze moeilijke eerste jaren hebben beleefd, betrokken wij bet huffs op den hoek
der Vlasmarkt, dat vroeger deel van ons tegenwoordig Paleis uitmaakte, totdat een onzer oudste
beschermers, oud-Senator LAMMENS, tij dens een
bezoek van Minister DE BURLET to Gent, dezen
weldoener onzer Academie wist to bewegen het
Paleis zelf aan to koopen, dat sedertdien door zijne
opvolgers werd hersteld, vergroot en versierd .
Ter gelegenheid van het een en twintigarig
bestaan der Koninklijke Vlaamsche Academie en
van de volledige herstelling van dit Paleis, heeft
bet Bestuur aan een der drie eerstbenoemde leden
die nog in levee zijn, aan hem namelijk die er zich
altijd op beroemen zal, de eerst gekozen Bestuurder der Academie to zijn geweest, de eeretaak
aangeboden, de geschiedenis van ons Lokaal to
schrijven . Dank aan mijne velc opzoekingen in
de handvesten mijner geboortestad op de hoogte
d aartoe gebracht, heb ik die tack gulhartig aangenomen .
Ik zal dus, niet alleen de wisselvalligheden
van het gebouw zelf, maar tevens die der geheele

I3i

;rondplek \vaal' bet staat, hei'inneren, \all die plek
welke, door cell zonclerling l.oe\al, sedert onheu;elljke tljden als bet ware bet 11 iddenpunt \an bet
;eleerde Gent is geweest .

Reeds t \\eeill ~tal \\er d (lie taak (loon Ol/.ell
l)etreurden eersten hestendigen Secret~tris, dell
lleer FANS 1)1 ; Pc)'1"1'Lh, op VJOI treffclijke wijic
vervuld (i ) .
Doch, sedel'tdien, «vcrdcn leer gewichtige
t>ntdekklngen betreffende de huizen en straten van
Gent gedaan, namelijk dr ~~ >l' een il1an (lie de
seboonste laren van Zllil levee aan (IC plaatselljke
;escbiedenis defer stall ell bet schikken barer
r)orkonden heeft ~e« ijd (2~ .
En, van cell anderen Rant, heeft bet Inwena;ll e Zoowel gills bet uitwendige \fin ons Palels,

( t) Gcizt vazz dezz Olh/ terz t,1d lot Izeden (Gent, 1889), deel V,
blz . 599 en vig . - faar/mek a'i'r hoyzznklijkc 1 lac,mcche,1r'ademze,
voor 1892, blz . 67- ;- 9 .
(2) Kapitein FERU . VAN llEN BEMDEN . Zie Ballet ;z dcr
llaazschaptij Y(lzz (a''scI,ie /- erg Ozzd/zezdkzinde, jaar 1901, blz . 388 .
1)e door hem nagelaten HandsChriften berusten op de Biblioiheeh der Hoogeschool to Gent, in 22 deelen, fraai ingebonden . Zij
werden verzameld en gerangsch1kt door ons achtbaar Eereiid jhr .
Dr, I ERD . VAN 1)ER 1-IAEGHEN, hoofdbewaarder van de Bibliotheek der Hoogeschool, en door zijn zoon jhr . Dr . Vic oR VAN
DER HAEGHEN, archivaris der stall Gent, onder den titel : Runes et

cnds bdtzs do la vil/c de Gard.
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dank aan de mildheid van den Staat, aanzienlijke
verbeteringen en versieringen ondergaan . Uitwendige herstelling van den voorgevel, waarvan
de « tamer met spiegelruiten », die vroeger het
gebouw ontsierden, door « steenen vensterkruisen
en kleine ruiten > werden vervangen, en waarvan de « blauwe en witte hardsteenen > niet n eer
met eene dikke verflaag >> bedekt zijn (1) .
Eene nieuwe zaal voor de plechtige vergaderingen is gebouwd, en zal welhaast met muurschilderingen versierd zijn . Aan de wander onzer
vergaderzalen hanger de portretten onzer stichters en weldoeners ; Z. M. Koning LEOPOLD II, .
Z. K . H . Pries ALBRECHT, Staatsminister BEERNAERT, eerste Bestuurder P . \,VILLEMS, en andere . .
In de prachtige zuilengangen prijken de marmeren
borstbeelden der grootste Nederlandsche schrijvers ; MAERLANT, MARCUS VAN VAERNEWIJCK, CATS,
VONDEL, BILDERDIJK, J . F . WILLEMS, DAVID, LEDEGANCK, SNELLAERT, PRUDENS VAN DUYSE,

Jhr .

PHILIPS BLOMMAERT, CONSCIENCE, VAN RIJSWIJCK,

enz ., en van onze overledene Medeleden, P .
LEMS, DELCROIX,

WIL-

T OLET DE BRAUWERE VAN STEE-

LAND, STROOBANT, JAN DE LAST, SCHUERMANS,
DODD, GENARD, EMMANUEL HIEL, KAREL STALLAERT,

enz . (2). Kortom, het wordt welhaast een

(1) DE POTTER, Jaarboek der KoninklJke Vlaamsche Acade--

mie, 1893, blz . 67 .
(2) Zie Jaarboek enz., 1906, blz . 68 .
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heerlijk 1-iuseum, ecne `rare walhala der Nederlalldsche Letter en en hunsten .
Uit nlijne opzoeklngen zullen er eenige nleuwe
historlsche bijzonderheden ~~p to lllaken zljn .
Ik spreek slechts ter loops \'all lTlljne persoonlijke herinnerlngen . Niet alleen had ik de eer en
pet genoegen pet vorige lokaal, als Bestuurder,
in pet jaar i888 in to huldigen (i), maar dierbare
herinneringen mijner leug(l does llllj d]t Hays `>
aangenaam her(lenken . Daar wooncle, in de jaren
1850, de schepen van (cent Jhr . Philip Kervijn
van Volkaertsbeke, de ver(lienstelijhe geschiedschrljver en letterkundige, lk zie nog (loll ouden
-- flu verdwenen - toren, Vool' lllljne )ogen met
(len wenteltrap, langs tvaar hij mlj in zljll Sanctum
SanctoYumn hlnnenbracht . Hlj had er zijne schoone
e,edenkschriften der Borluut's en antler oude Gentsche families geschreven . Hij was de zwager van
den voorlaatsten eigenaar vale pet « Huvs », Jhr .
Rockelfvng van Nazareth, die pet later verkocht
aan Jhr . de Kerchove-van Pottelsberghe de la
Potterie, wiens gekoppelde wapens in de Gobelins
onzer vergaderzaal nog prijken .
Doch laat }ns dieper in pet verleden doordringen .
De teerling gehouwen, in viler mldden de
Academic hares zetel heeft, vormt eels rechthoel:
(i) Zie Versla~ en en Illededeelrngen, i888, bla . 2g-34 .
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tusschen twee straten en twee plaatsen ; de Koningstraat en de Baaistege, de Vlasmarkt en de
Zandberg .
De Zandberg, mast de Hoogpoort en de Verhildeplaats, is sedert de middeleeuwen bier to Gent
een waar brandpunt van wetenschap en van letterengeweest ; daar stonden de << scrijfcamers >>, daar
woonden de < scoolmeesters », de < prenters », en,
in de voorgaande eeuw, betrokken er achtereenvolgens hetzelfde huffs, Jan-Franc willems, Karel
Ledeganck, en prof . j . F . J . Heremans, die ei,
in een zijner gewrochten, bet pseudoniem van
Bergman >> aan ontleende (i) .
Het « Hays vcin Oomberghen >> behoorde sedert
bet begin der XV e eeuw, aan de familie DAMMAN,
een der oudste en adellijkste poortersstammen van
Gent . Reeds den z6 December 1426, deden Lieven
Damman en zijne vrouw, Lijshette van der Meire,
een bezet op dat huffs, dat stond tusschen dat van
Andries \Footers en bet < Meerseniers buys
met achteruit in de Paeystegha (2) . Den 26 Januari
1459 (o, s .), verkocht Jooris Damman, aan zijn
broeder Simoen, bet vierde deel van dit hues,
staande << thenden der Cammerstrate en met poort
en peertstal

Dezelfde Simoen kocht een antler

(l) De Eenzame, vertaling van ANDERSEN Gent, rond 1850) .

(2) Jaarboek der Keure, 1426-27, folio 121 .
(3) Idem, 149.60, folio 49.
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vlerde (leel, den 31 October 1476, Gall zljne zuSter, << jonckvrouwe Kateline 'S All mans », getrouWd islet Rllfaert van (let CouCler hutch (1 ) .
Het kwam (Manna, in 1561, aan Jan I)amman,
beer van Oomherghcn, ell, in 1616, aan zljn
loon harel . Hct ;vas slecht~ in do XVI1J ceuw (lit
bet, voor do ccrste im al, dcn naam pan Huys
van Oon berghen > ontving, AVallneen bet, den
25 October 1748, vdor dell : T otaris Onder eet,
gekocht `vend (loo Jhr . Jan 1~ahtist de Ghellinek,
rid(len, beer van \Vynghenc ~2) .
Het « Huvs » paalde, ten linker zijde, aan bet
» den « I3aej'ste~ lie
jeghenov er
den Houtbriel , genaamd do Stcr ;'e, dat dot>r
zekeren Lode`vijk de Ruddere, deal 20 Mci 1466,
verkocht \Velil Gall voonnocnldcn Lleven I)amhulk-hUUS

plan fs Gillls (3), ell aan cen andcl' . ~~l) dell hock

Cler Roningstraat en Vcrhensmarht, achtcr eenvolgens de Eekc, de Zap; he cn dcir Orai,~ neithooiirgenoenld : (lit laatste wend in 1642, door jonkvrouw Valerlanc I)ammall aan Jaspar 1)amman,
voor de Solll fall 1500 pond grooten, ongeveer
65 .000 frank, vcrkocht (4) .
Ter rechter zijdc stond bet huffs den hlghel .
vrv hu` - s, vrv crvc ->, dat, in 1433, hchoordc aan
K

(1) jaarboek den hear', 1476-7 7, folio 47 v .

(2) F . DE POTTER, Gent enz ., hl- . 74 .75 .
(3) faarboek a'er Iezire, 1466.67, folio i i r .

(4) Zie bovenstaande alien vrn 1406, 146,
6, enz. .
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Philips Ser Sanders (I), die het, den 22 October
1448 aan zijnen bastaardzoon Jan vermaakte (2) .
Deze verkocht het, den 5 Januari 1449 (o, s .), ten
deele aan zekeren Pieter Hoop (3), dock, nog in
148q, zien wij Philips Ser Sanders fs mer Jans,
er een bezet op doen (k), en het, den i8 September 1q.86 verkoopen aan de gebroeders Pieter
en Jacob Scot (5), terwijl het antler deel aan
dezelfden, den 18 November daarna, verkocht
weed door zekeren Simoen Clocman fs Simoens,
en zijne vrouw Mergriete Baert (6) .
Deze Pieter Scot, nu, komt voor, den 1I September 1512, onder den naam van « Meester Pieter
Schotte, scholaster >> (7) ; hij bewoonde het « Huys > ,
gaf er levensbezet op aan zekere Marie Meere (8),
en verkocht het, den 23 September 1518, « met• ter plaetse aen beyden syden, lochtinc, loofve,
enz ., thenden achter uutcomende in de Baey• steghe >, aan zijnen « Submoniteur gheweest,
• meester Jan Wittewronghele, fs Lievens >>, die
er met hem inwoonde (9) .

(1)

Jaarboek der Keure, 1433-34, folio 3 v

(2) Idem, 1448-+9, folio 32 v° .

(3) Idem, 1449 -50, folio 56 v° .
(4) Idem, 1483 .1484, folio 161 .
(5) Idem, 1486 .87, folio 69.
(b) Idem, folio 57 .
(7) Idem, 1512-13, folio 8 .
(8) Idem, 1515-16, folio 12 4 ,
(9) Idem, t 5 i F • t 9, folio t 4,
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Langs den karat van den handberg, op den
hoek der honlngstraat, vlnden wij een huffs dat
behoorde aan « Heinrick Van Testele, smet >> (i),
en op den hock der Bacyste; he, die 00k in 1484 het
Naghelstyactjen, en in 1506 de Talboomstrate werd
genoemd (2), stond een huffs, in 1433 geheeten
de Mane (3), en in 1506 tHacnkin, dat, in dit laatste jaar, gekocht werd door Olivier Blomme,
beeldesnider (4)
\Vij hebbeu hierboven herinnerd aan de vele
wisselvalligheden van de strook grond,waar thans
het Paleis der Vlaamsche Academie prijkt . Mocht
onze KoninklijkC Instelling, binnen vier jaar, de
vijf en twintigste verjaring erin vieren van den
heuglijken dag `vaarop zij in het lever werd geroepen
Jhr . Mr . NA1~ . I)r PAUW .
Gent, (; October 1 .900 .

(1) _Jaarboek der figure, 1484 .8, folio 36 v° .
( 2) Ibidem, folic 4, en 1506 .7, folio 89 .
(3) Idem, 1 433 . 34, folio 43 v° .
(4) Idem, 1506 .07, folio 8g.

£tJanssens
JUons

LEVENSSC iETS
VAN

ALFONS JANSSENS
(i6 October 1841 . -

r September 1806,)

Hij kwam naar onze vergadering van 20
gansch opgewekt . Immers, de z achtc zuiderluuht
had zijn vermoeid gestel verkwikt en hid gill
eene lezing houden, die zijne collega'~ zeker hvallen zoo .
« Het was geed kleine eer vool` mij ->, zoo beg >n
hij, << aan de plechtige vergadering ( Tornata solenn~ r
van Arcadia to molten deel semen en daar ouzc
geliefde moedertaal to later hlinken en to booms
toejuichen .
Eerst deed hij oils bet programma van ;bet
feest uiteen, ()m clan hetVlaamsch gedicht to lezen,,
dat hij aan de leden van LAi •c adia hooren liet en .
dat eindi de met de twee verzen
en helaas, glen blanker rijsaar(l
za ih noon rn~ er, noon mcer vvcder .

Dies laatsten regel, met ontroerde stem ~lezen, hoor lk nog in rinse eocen ruischen en
trillen, want -- wonder samentreffen ! -- ook dL'n
dichter
ta ; ik nooit mcer, no it mcer vtinder .

Korte dagen na de vergadering, oordeelden
de mannen der kunst dat de Vlaamsche lucht, die
hij beminde, hem schadelijk was ; op hunnen raad

grog

hij been, verre van bet huffs dat al zijne liefde
hesloot, en ginder in Zwitserland, to Lucerne,
waar hij bet levee hoopte to vinden, daar vond
hem de flood . Van daar kwam hij weder om bier
in Vlaamschen grond en nevens zijne geliefden . . .
voor altijd uit to rusten .
Lang, ingetogen, grootsch was de stoet van
bloedverwanten, vrienden en vereerders, die den
5 September, in de hoofdkerk en op bet kerkhof
van Sint-Niklaas, eene laatste hulde brachten aan
den gewezen volksvertegenwoordiger, lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie, gewezen vooriitter der handelsrechtbank, lid van den gemeenteraad, voorzitter der conferentien van Vincentius
a Paulo van bet arrondissement, voorzitter van
bet Wasche Davidsfonds, lid van bet hoofdbestuur
van bet Davidsfonds, eerevoorzitter van den
Vlaamschen Kring, gewezen zouaaf, officier der
Leopoldsorde, commandeer der orde van Sint
Gregorius den Groote, gewezen machtigen nijveraar, laatsten JANSSENS van ouderen flag, JANSSENS, naam, of juister, kroon die uit bijna eene

heele eeuw ongeschonden deftigheid gesmeed is
en die hij weerdig droeg .
Zonder, gelijk anderen, in 't algemeen alien
invloed aan de omgeving toe to kennen, meen ik

'4i
tuck to molten zeggen dat ALFONS JANSSENS, in
het bijzcnder, die werd vie hij was door bet
lllidden waarln hid zinc ce'1'ste jaren overbl'acbt .
Daarhij, veinzen kun hij niet : zijne handelwijze volgde gaps( h nit zijne overtuiging en wet
hij benlinde, bezong hij .
Loo :lou ih tegen de waarheid ingaan, moeste
ik den dichter van den mensch willen scheiden,
want beiden bier zijn cen en dezelfde .
Het :~ eene bijzondere genade eene moeder tc
hebben gelijh juffrouw I)e Decker, die, weduwe
voor de geboorte van haai' laatste hind, kracht en
deugd genoeg in zich zelve wand om bet bestuur
van eene belangrijke fabrieh en de opvoeding van
elf hinderen tot goed einde to brengen .
Het beeld dies laoehe v rouw is voor den geest
van ALh . JAtiSSLNS gedurende heel zljn levee i n
voile helderheld bhjven stain en nit menage plaatsee zijne .r Gedichtcu 1)lijht de liefde, de hooge
achting, die hij voor hair in bet hert droeg .
',ou (x 't wear zijn ! moot aldus verblceken, vroeg of laat,
cn liggen lcvenloos hear teergeliefd gelaat!
Zou 't wear zijn ! moet ik eens hear dierbare zorgen derven
en, onafwecrbaar wee, mijn moeder lien zien sterven
Ik had ze toch zoo licl, mijn moeder! Sands mij wader
ontnomen ward, was zij mijn troost en steun to gader .
Ik was hear hertedief . Ge hiet mij Benjamin ;
en schoon ir: niet en kende al 't heilige van hear min,
was heel mijn kindcrziel hear toegedaan .

(') Gedi htr'n, II, bla, 4.
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Bermhertig was de Heer, die meer als twintig . :rcn
flog wilde moeder lief, tot mijnen troost bewaren .
De grootheid barer ziel, zoo krachtig en zoo geed,
dot ze aan de moedermin der Kerke denken doet,
mocht zij, dien langen tijd, door zoet gesprek en schrijven,
doen sehittren in gestraal, waarvan flog glansen hl :ijven .
Al wat ik zeggen kan, is dot mijn kindersrnerte,
dit angstig voorgevoel, doorborende mijn herte,
flog maar de schaduw was der wreede werkelijkheid,
heleefd als jongeling en dertig jaar beschreid .

Hoort flog hoe hij op bet katholiek congPes
van Luik, in 1886, over zijne moeder spray.
]e (i) vois s'elever devant moi une image venerec
que mnn cceur salue avec amour et qu'cn quelques traits
je voudrail vows faire connaltre et almer . Ct
est ma mere
veneree ! Vraie fcrnme forte de l'Evangile!
Secondee, it est vrai, par les nines de la f ;Lmille r]eja
forms par de grands exemples, elle a su embiasser (Jails
un meme et intelligent amour et ses nombrcux enfants, et
ses ouvriers et jusqu'aux families de ceux-ci . 'error et
inexorable contre tout mal, son cmur etait tout amour .
Naturellement timide et reserve, son ame grandissait
avec le devoir et Si vive etait sa passion de mien faire,
qu'elle se croyait tenue a toute bonne oeuvre .realisable
du moment qu'elle en avail concu l'idee . Et Dieu snit
Si chez elle l'idee etait large et le champ de l'impossible restreint Son coeur await quelque chose ~fe la grandeur du coeur de l'Eglise ellc-meme, avec lui it se dilatait
a l'approche des grandes fetes . C'est alors qu'il debordait
Mans ces lettres onctueuses queue noun adressait en pension, c'est alors aussi qu'ellc rassemblait autour (idle ses
ouvriers pour les entretenir de leurs grands devoi_i s .

(I)

C oyzJ r~s des a uz'res soc ia/es

cz

Lz~',; e, biz . 4 2 4 .

- '49
Elle illstruisait pour Icur I)remiere commuluOn les
enfants des our ricrs assts a (it' des siens .
'F1 nquillisallt pilr sa dunce et iernte parolclesOUv1Iers
alarnles j ar hi

CTi C ell 18_IS,

Visitant Ies ma lades, assistant lcs lnoribonds, elle etait
\11 irnent la providence de son Peuple . Aussi sole inlluenc(

flit-cure sons 1 i mitt .
Aucun chagrin, aucune dif

tint(,

quelqu'intilne

qu'elle flit . rte vi1~t (hrouVer tin menage des ouvriers, sans
que t(~ut (IC suite on rte rec(_ unit ~t sa borate et ~~ ses c(~nsells . Aucun oUVrre1', aucllne ouvrlere rte Se seralt marl('
fans Ia C(inStllt('1' . .Pas un Ire rn(1 halt sans lul dormer Sa

dernlf re pens('(' .
e fait
uri~tit VolIS pa,ialtre pen croval)Ic, Messieurs, s'il l'i fait conhrme par title anecdote trop original(
pour etre inventee
Uii jour un vieil ( )uvrier, que ma mere allait V( >ir
~(>uvcut, se selltant mourir, tilt ~1 Son fits : ves quc je lie
semi plus, it Taut de suite en durlner connaissance
\Tadarne Ja11s~ens ; , et voila quc Ie pauvre garcon arrive
tout essouffl' ct dit a rua mere cn fondant en larmes : Dr
ro11z/li//ie11lc/r 7(1/i /111911 7(1(111 dir' (/00(1 7s . Les comnflhinieuR
(fe »lost p(n : grrl (St moil . chirps . APplaudlssements

En 18(~(~ flit achevee la nouvelle filature, et ma mere
placa daps Ia haute chenlillee line Pierre commemorative .
Voici en quell termcs cries s'adressa aux ouvricrs tennis
<< Pourquoi ce bfitililent s1 ~. is ld et Si solide? Pour
dormer du travail a beaucoup de nlonde et pendant des
siecles. Je St )Ulla,ite quc Dieu lt ' 1 salt janlais offense et que
Vous pulssiez y vivre en iaix . Je souhaite que vas enfants
pulssent y vi vie en patx et quc tons V( US y gagnlez votre
pain et votre tier . Les initiates taillecs dons cette Pierre
signifient : A Ii Plus grande clOirc (IC Dieu . Offrez done
tour les lours v rs travaux a l)reu . Vivez toujours darts a in
arnltle, aim (hue VOS travauy soient 1nentolres . (lie Ia
main qui pose Cette pl(rre V( )US 1'a)pelle fe,u Votre diigne
maitre par l'alliance dont 11 a (~rn(' neon doi ;t . Puissentr
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mss fils conserves toujours pour vous un coos de frere .
Puissiez-vous y repondre par vous soumission et vous
activite .
Plus tard, devenue infirme, elle noun priait de continues ses causes . Parfois it arrivait qu'en l'absei~ce de rues
aiucs, c'etait moi, gamin a peine sorti du col ege, qui
devais alley precher au1 ouvriers la veille deS fetes . Je me
rappellerar toujours combien it m'en coutait, mais je
n'osais resister a ma mere suppliants et krsqu'apres la
corvee je lui en rendis compte et qu'elle me disait aver
reconnaissance : Jon ; en, God Nal 't a loosen ! Mon enfznt,
Dieu vous en be'nira, quelque chose m'assurait la que Lieu
ratifiait SOfl veeu et le dernier vestige du respect humain
s'evanouissait . »
Men vergeve mij deze lange aanhaling ; zij zal
een fielder licht werpen over heel de levensschets
van ons betreurd medelid .
Mevrouw JANSSENS, - fist blijkt uit de aanhaling en de ouden to Sint-Niklaas bevestigen fist,
-- muntte uit door eene verlichte, diepe en edelmoedige godvruchtigheid . Het was daarin dat zij
de kloekte vonc om den mannenlast die op hare
schouders drukte, welgemoed to dragen, en fist
was ook hare hijzonderste zorg ieder gelegenheid
waar to semen om die hare deugd diep in fist hert
van al hare kinderen over to planter .
Dan (z) zie ik weder in mijn geest
De hedge modes mijn,
Die ons zoo diepe treffen kon
Verhalend Jezus' pun ;
(I) Gedirhten, I, blz . 18i .

1)ie wou (Tat, op de schildcrij
Die onS haar heeld hewaart,
Het kruistafrecl herinncrd stond,
Ons door haar mond vcrlaaard,
In hcrtclijkc kindcrtaal,
~I'otdat uit do oo4shens rood,
Gespannen van oplettendhei(l,
1)e traan dcr liCI ,dC spry>ot .
En ik, onweerdc ioon van haar,
1k poog de kicinea (lan
1)c taal to sprehen, die iij sprah,
Zooals het nicmand kan . . . .

ALFONS JANSSENS zou diet min dan zijnc brooders en zusters den christen zln zljner moeder
over nemen : hid was zljn lever door een diepgeloovige en getrouwe christen . Vandaar ook dat hil
in i868 naar Rome snel(le om, als zouaaf, Pi us IX
to helper verdedigen . Hij stond iii de bi'es, toen
Rome ingenomen Werd, en graaf (le Beauffort in
in zijn werk L'Invasion dcs Etats 1'o-ntificaiix zegt
van hem : < Le sergent JANSSENS Sc faisait remarquer par sa bravoure calme » . \ooit, terwijl hij
volksvertegenwoordiger was, liet hid een jaar voorbijgaan zonder in de Kamer op to komen tegen do
inpalming der Pauselijkc Staten . Aan Pius IX,
wiens borstheeld hover den ingang zijner voon
prijkt en < dlen 11 ; >> zooals hlj ors zelde, zoo zecr
hemind en, laat er mij bijvoegen, tot bet laatst
gediend heb », warm zijne allerlaatste verzen
gewijd .
't Was in zljne gods(llenstlge gevoelens dat
hij het gedacht putte de godvruchtige beeldekens
van vroeger eeuwen Oost en West op to zoeken,
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to rangschikken en de verskens er van in eenen
bundel uit to geven {i~ .
Niet wonder dat zoo een man gedichten
maakte, die als uit godsdienstzin geweven zijn .
Overbodig is het thier voorbeelden aan to balm .
Van hem zegt Dr . Claeys (Z)
<, Het godsdienstig element is hier niet bij solnmige
;;unstige gelegenheden zedepreekend to pas gebracht,
noch tot eerie of to zonderen reeks en soortvan onderwerpen beperkt ; geene kunstreden, geen berekend effect
roept hier het godsdienstig denkbeeld bij, maar her is het
(IC ziel die door eigen kiacht apes doordringt, die niet pan
ter zijde worden gesteld, die, vereenzelvigd met den
mensch en dichter, in denken en gevoelen, in het waarnemen van elken toestand, in het ondergaan van elken
indruk, meedenkt en meegevoelt, onafscheidbaar van
.iedere werking des geestes en des harten . »
Het Vlaamsch was de taal van JANSSENS' moeder, de taal ook van den huiselijken tiring . In
sierlijk Vlaarnsch zijn de levensregels geschreven
die zijne moeder, voor haar sterven, aan hare
kinderen overhandigde . Voor ALF . JANSSENS bleef
er aan het Vlaamsche woord iets hangen van
moeders stem en adem, het was voor hem het
hertelijk woord waarin hij best van al zijne teederste gevoelens kon uitdrukke~l ; onze moedertaal aanzag hij als de zekerste bewaarster van
onze eigen zeden . Zoo schreef hij (3)
(i) Verstrooide Perels .
(2) Ged/i/z e a van Alf Janssens, in J]elfort, i88,, l,lz .
(3) De drq Moedertalen, in Be ort, i886, biz . 370 .
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1k hcn Gene zocte en tevens ma.elitige taal, taal

van eenvt~ud en getrouwlleid, vail fierheid eii geloof .
Het is one dierbare Vlaainsche mocdertaal .
Opgcweht uit het lierte van 't volk, gelijh bet water
uit de br :In, spiegelt zij zijne ware it borst wecr en de
henteehens zijns l,arah~ors . gelijk do S~'Iielde de vrachten
weerspiegelt barer oevers, de tr~rens barer steden erg de
;( hepen die wiegelen (~1~ Karen schoot .
wie en heat (1- eigcnschapl)en niet die ons vlaarnsc1
wezen uitu~ah(n (Ii Je wa~+il>~ erg
. zijii van (ins besta Ln
Is hel niet de ,,rlrorrziheir/

(1(111

01/S

(/Z'Cll

en (10

~ietrouzvhed (1(11( (aorl
(;elrouzi'helrl rr(ru ou.e :elzeu . n in de yu( rvaderlijko
lif idetaal, Jut hot herte der
levee on Karen boezem
Gelrouzuhr'zrl arr» God. . . . 't Is (Ie weergalm in onze
getrouwe herten pan de Ilelnek(he tail der (_~nsterfelijke
:Iloederherh
Spiegel ~)nzer zeden, U 1 verb van ons Gelouf, aan u
mijn hert, O Vlaamsc1ic taal

z(dcn . . . 7ij v1 )(it, met do

inoeder, gelilh

lief

't `\O clOor die oVertuiL ing (bat hij zo>O spijtig
zuchtte, ~vanneer hij, lid van net officiecl leesctinfliteit of van den hcui •r aad voor ofhcieele prijskampen . werken moest lezen die helaas! niets
cerbiedigden vein wat hom heilig was .
aar liefde yoor do mocdertaal cii your den
y'laamschcn geest to vyckkcn was, daar kwam hij
geerne vooruit, on de ledeii vale hot 1)ayidsfonds,
van den ha.tholieken I,~in(bsl)ond, van den Studentenbond hehl)en hem hertclijh tocgejuicht . diet
weinig heeft hij gewerkt om den ycrjaardag van
den Boerenhrijg en van den Guldcn-Sporenslag
lnet ongewonen luistei' in Sint-Niklaas to 'doe'n .

vleren . Fler was hlj, wanneer hlj eerie gunstlge
gelegenheid vond om het Vlaamsche woord in de
Kamer to doers klinken . wie order de Vlaamsche
strijders herinnert zich zijne rede niet op het feest
van De Bo en vooral van Gezelle, Gezelle dien hij
zoo hoog eerde en wiens edele armoede, in ongelukkige dagen, hij met enkele anderen in 't geheim
ui~ zijne bears kleedde en spijsde ? . . .
De liefde alleen die ik den meester toedroeg, is
bekwaam rnijne verlegenheid to overwinnen, en hoe zou
ze star blijven die liefde, nu wij het prachtig beeld mogen .
aanschouwen van den man, zo grout door zijne heilige
priestersziel, zoo lief door zijnen minzamen omgarig en
zou geeerd en geroenid om zijne uitstrkende kennissen .

en zijne weergalooze dichtkunst!
Zien en zingers, zien en zingers, zoo ging hij voort,
altijd korter, altijd prachtiger, altij ; speller opeen volgend, zoodat zijne leste werken g~~lijken aan de eiiidflikkering van een feestelijk vuurwerk, maar van een vuurwerk dat in den hemel der dichtkunst your eeuwig zal
blijven schitteren .
Geen wonder dus dat Noord en Zuid hem lovers om
strijd .
Nooit zal hij genoeg geloofd warden .
Maar wij, Vh rningen, vergeten wij het niet en roepen
wij het laid vooral : Gezelle is de onze en blijft de onze!
Hij, die, alhoewel onnavolgbaar in zijne vulmaaktheid,
noclitans geheel en al uitVlaanderens ziel is opgeschoten,
die gevoelde gelijk wij gevoelen r n die altijd zone Vh~ amsche kunstgenooten met zulke vaderlijke goedheid wilt to
richten en aan to medigen .
JANSSENS

aanzag daarbij het gebruik der

Vlaamsche taal als een allerbeste middel your de

I

toenaClerlng en de verbroeclerlng dcr
pelijke standee,
Loo speak hlj to Link (

: .tschap-

I

I1 me semble, Messieurs, qu'un (1es moyens les
plus pratiques et les plus efficaces de rappr ocher les classes, c'est, pour les patrons, d'apprendre ~~ l)arIcr la langu(
des ouvriers .
Je ne sais Si beaucoup de patrons wallops emploient
un brand hombre d'ouvriers flanlands ; mats, fuoi qu'il en
soft, ces patrons devraient appiendre Ia l<<ngue flamand~
pour pouvoir parley a burs ouvriers, gagner lcur on1 any
et augmenter ainsi leur influence .
Vous ne sauriez noire cunhien un petit rr~ot dit a utr
ouvrier daps sa langue maternelle ouvi c Ic ~x ur de cet
hornme .
Les patrons devraient aussr hone ~rer davantage la
langue du travailieur . II est certain que le pcuple se sent
honore dens sa langue .
Le peuple se dit que les classes dirigear~tcs out deu~
langues : une langue que parlent les Messieurs, la langue

franc aise, et une autre langue qu'ils parle 1t aver les
petites gees, la langue flamande .
Le i uple flamand se dit : ces Messieurs pensent sans
doute que la langue tiarnande est cell( des ;ens de
service, bonne seulemei~t pour ies gees de si rv c!
Ii faut bier 1'avouer, it y a la une (listn (burs offensante pour le peuple . (Tees biers )>>
wanneer men over eerie fabriek v~nn vroeger
dagen spreekt, denken velen licht aan cen werkhuis waar tusschen patroon en arheider ecn hooge
dikke scheidsmuur staat, waar de meer alleena

i) Coeds t'es a iivres socialcs it Lie, biz . 46 t .
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lljk op
0111

geld

winners ult is en geenen tljd overheeft

aan ztjne werklieden een vriendelijk word to

gunners,

0111

na to gaan of de eenvoudigen niet uit-

gebuit of verleid worden .
Bij Mevrouw JANSSENS behoorden de werklieden, om zoo to zeggen, tot hare eigene familie,
en zij wilt bare zonen zulken diepen eerbied voor
de arbeiders in to prenten oat zij, bij haar sterven,
verzekerd mocht zijn Karen geest en haar hert in
hare afstammclingen to zien voortleven .
welhe zorg men daar voor de werklieden had
en heeft, vinden wij nog in de reeds aangehaalde
cede van AL1~ .

JANSSENS, die, samen met zijne

broeders of zijne neven, tot in 1892 de fabriek
bestuurde .
continue a se dire . Main le hombre des
ouvriers &ant devenu trop grand puur les reunir daps un
~eul local, elie se dit oars chaque atelier .
Le ilemcn/ qui defend severement tout cc qui est
ontraire a la foi et aux moeurs a l'interieur des ateliers et
meme au dehors, est touj~~urs en vigueur.
Les sexes soot entierement separes .
Les ouvuiure.v, it y en a 200, ont leer entree a part .
Ellen commencent et finissent leer travail un quart
d'heure avant les hommes .
Get
avec grand soin,comme un orphelinat, sons le patronage des dames de la famille, qui le
visitent tour les fours . Les sons-maitresses sont des personnel absolument cures et pieuses .
line snivel/lance severe est exercee cur ces enfants,
nleme en dehors des atelier s . Ainsi par exemple, it leur
-est defendu soul peine de renvoi, de rnettre le pied dons
kin cabaret.
<
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Jamais on n',i eu a deplorer un scaiid de public parwi
les flues .
,lles sont instruites a lit f l~rique et si biers clevees .
quDil n'v en a aucune a laquelle 1lOus ne v~ >u(1riuns confier
nos propres enfants, et (le fait rien nest plus frequent qua
de voir ces flues L( Imises c~~mnie h)nncs daps la famine,
Si ones ne devil nllent pas reli~ieuses .
Les /clan(. 0/ti rue/ s (I'everii (lcrnt'ruer chez lours
parents l Our etre atlnlis . Pendant Fheure tlu claCrmage Us
frequentent F c~>ie an noinbre ~l'ini( centaiI . (cue ccole
est dirigee par Un instituteur (lil)lii!ne .
Un viCirC e1 att tclu ~~ni e rauur o rza7 a l usin{ .
C'est lui maintei~ant ~111i cnsei nc le cat~'chisnle aux
ecoles, et g11i f<rit les sermons tru1iLionnels lei veille des
randes fetes, la veille du ii ouvel an, de 1<< hcrrne se et ~ :lu
tiraoe au sort .
I
t
1
1
Unc sracrete de SC(Ola/s ivii/iael et do cooperation a etc
organisee par Ics ~~uvriers euy-rni ales ct I~ nctioime pfaitement soul lelrr direction . C'est daus lei (Miss( cue cette
societe clue noun vers~~ns le pro I it d~ s anlendes, du rests
peu nornbreuses .
•

30 or/7'rri'»S travaillcrit 1icy1

n • pus del~uis 2,3 ans s<uis

portent arse aaar 'di rii/c rl'al ent d(nnce par
,
rlous . Its se sent or anises avaflt a lour tate moo frrr~
ainc I !o odore .
Le salaire se pale 0 ujours cli argent t pour les tisseranals dCUX foil par senlainc, le n1eri redi, veille drr jour lie
marchc, et le sarnedi .
n i stir uu
Lc salalrf' des enfants lilU1r7115 est eonsiii
s qui travaillent
livret, it est pay i aux pi rents ou ION
a la fabrique .
Aucun contremaltre nc lain tenlr i critique, nt lul
iii sa fern rnc .
interruption ; us

Ook buiten de fahriek zoo
elijk (IC wevers hem hieten,
voor den workman toonen .

• . Mijnheer Alfons ,
zijne enegenheid
(ansch zijn lev n
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volgde hij, als lid of als voorzitter, met waren
ljver, de oefenlngen van Sint-Vlncentlusgenootschap . wanneer de `vereldbrlel Rerum novaru i
verschenen was, riep hij uit ; « De Paus heeft
gesproken, nu ken ik mijnen weg!

>> . . . En men

weet, door zij ne rede v oeringen in de Kamer, hoe
hij, de blonde en stille, strijdend, ja, vooruitstrevend democraat werd .
Zijne liefde voor den werkman spreekt luide
in menige zijner gedichten . \Vellicht is daar de,
voornaamste oorzaak van de eenvoudige taal die
hij overal verkiest . « Ik ben rijk voor mijne moeite
beloond >>, zeide hij opgeruimd, wanneer hij, na
zij ne lezing van RoNekens Eersfe Communie en

Klaaskensdccg your de leden van het Gildenhuis, uit
de tranen der toehoorders . besluiten mocht, dat
hij begrepen was en den weg tot het hert van het
yolk had gevonden .
\Vie zou er niet getrokken zijn tot eenen
huiskring, waar zulke weerdige moeder hare liefde
uitstortte en zooveel goede broeders en zusters
malkander vermaak en troost en stichting verschaften 2 . . . .
Hoort hoe de student in 't jaar 1858 dicht

'k En zoeke (1) niet het koud gewoel
En 't wulpsch gedrang der steden ;
1k zoek de warme broedermin,
Die gloort in 't vreedzaam huisgezin
Met nude vlaamsche zeden .
(1)

Gedichten, I, blz .

$- .
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Daar, daar alleen wordt rein geluk,
En elders niet gevonden ;
Daar is er heul voor Bike smert,
Een hron van liefde in ieders hert .
En ~vaarheid in de monden !
Daar vestk t eendraeht heuren troop
Elk huigt gedwee oor moeder,
Dc wederliefde is hier de wet
En Been, die er hem tegenzet .
Geen zuster of geen hroeder .

0

UOI, waar ken isiesa beter zijii

Dan bij ti ijn beste vrienden

Gelukkig hij die in de min
Van een eenvoudig huisgezin
Zijn hertetroost kan vinden .

Near huffs! naar huffs! het blijft zijn hertekreet, ook dap wanneer hij eene eigene familte
heeft .
Lieve zuster ; i ), voor dit apes,
Hoe natuur bier lieflijk zij,
Moeders hof met bloem en vogel
Is mij Never, 'k zeg het vrij .

Vervir gen
was de feest . Ik, de ooren vol gedruiseh
herte leeg, ik trok mistroostig veer naar huffs,
En
Door een heimelijk verlangen
Langs de straten voortgejaagd,
Door geen kreten of gezangen
Ingehouden of vertraagd .
Zoo de hert die voortgedreven,
Bij bet nadrend jaehtgecoet,
Over velden en door dreven
Vlie ;t met aangehitsten spoed,

(I) f,edich/en, I, blz. 19 .
(2~

G da It(ee, I, blz,
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Tot de schuilplaats dichtgedoken,
Waar geen jager binnendringt,
Waar de bronaar ligt verstoken
En verkwikking de aarde ontspringt,
Dorst naar innig zielgenoegen,
Mij in 't huisgeluk bereid,
Voor den hoezem moe van zwoegen,
Druppelende zaligi:eid,
Dorst, ja, noopte mijne schreden :
Ver van driftig straatgewoel
En hedongen plechtigheden,
Dorst naar stil en Waar gevoel .
Van zoohaast ik hinnentrad,
Stond voor mijn verlangende oogen
Heel mijn dierhre liefdeschat . . .
JANSSENS Meld nlet van het g~ rtlcht, noch van
bet ;root gezelschap, waar alleen de plicht hem
in brengen kon .
Bij vrlen(len toll hij vi'+ }~ )lljk zljn en hanteerde
toes op gelukhige wijze hct woordenspel en de
geestige zetten . Maar zij ook moesten ondervinden
hoe terughoudend (i) hij somtijds was en floe
hunne begeerte om hem to troosten terwijl hij
leed, verhinderd en tot zwijgen gebracht werd
door zijn afwerend zwijgen .
En wanneer ze wederkeeren (2)
naar bun klooster, o, dan leeren
zij tun medezusters, binn .en,
hoc de tivereld ook zijn hinnen
(t) zVetr,rellement izm de et r~ :`e1 : e , heeft hij van zijne
moeder gezeid .
(2) Gedi'clat~"u, II, bi? . S3 .
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heeft, die niet naar buiten steken,
maar die menig herte broken,
menig herte vol bedroeving,
dat, in 't hardste der beproeving,
niet en weet van beter trooster
als 't gebed van 't arme klooster .
Alleen ([), gelijk een boom in 't veld,
waarop de bliksem viol,
zal ik hem dragon, mijnen rouw,
met diepgescheurde ziel .
Maar << les natures peu expansives, zegt een
Fransche schrijver Leer wel, sont presque toujours
cellos qui sentent avec le plus de profondeur, car
plus le sentiment est profond, moms it tend a
s'exprimer » . En o ! hij had eerie teergevoelige
ziel, die hij in de beste school, in den beminden
huiskring, had opgedaan .
't \Vas vooral zijne gevoeligheid die hem tot
dichten aanzette ; en waar zij n hert koud was,
char zweeg hij .
Het lied (2) is maar to vangen
In 't vlammend hertevier ;
Geen goede tijd en baat er,
Geen potlood, goon papier .
Dat hij bewogen was, scheen hem voldoende
our een ander to bewogen . Heeft hij dientengevolge zich sours niet to weinig bekommerd our de
verbeelding van den lezer? . . . Toch is de macht
die de verbeelding op hot gevoel heeft, niet to ont(1)

Gedichte,, II, blz . 246 .

(2) Gedi~'1zteit, 1, Hz .
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kennen ; wle de eerie verwaarloost, verzwakt
zeker het antler .
Zijne gevoeligheid trip meest in de gedichten
die over zijne kinderen handelen . < 't Is mijn
hertebloed >>, zei hij mij dikwijls . Over de gevoelens daarin geuit kan men van meening verschillen ; maar ik mag verzekeren dat hij in eenige dies
stukken tot in het diepste van menig christen aders2ert gedrongen is .

\Vaarom toch al die huisgedichten? heeft men
gezeid en geschr`ven . Als hetgeen diepst gevoeld
is, antwoordt JANSSENS In de lnleiding van zijn
eersten bundel, niet en mag in 't openbaar gezongen worden, waar is dan de ware poezie? Moeten
wij het veld der letteren laten overstroomen met
valsche verdichtsels, die eerie liefde zonder doel
noch zegen bezingen? en de kroon zelf der gezegende liefde, de lieve kindjes onbezongen laten
Neen ! 't En is niet zonder reden dat God ze zo{
lief heeft gemaakt . Hij `vil dat wij ze liefhebben
en doen beminnen, ze bezingende zooals wij ze
voor onze oogen zien, in al hunne eenvoudige
schoonheid .
Hij was gevoelig en zweeg . Dus waar hij
teed, daar teed hij diep .
En hij heeft geleden in hetkwijnen en sterven
zijner kinderen, in de politiek, in de large ziekte
zijner echtgenoote en . ., in zijne dichten .
Was er order de verschillende beoordeelaars
van zijner tweeden bundel Gedichtenmisschien een
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die het boos inzicht had hem voor altijd to doers
zwijgen ? . . .
Wanneer men een werk onderzoekt en er
zwakheden of vlekken meent in to vinden, kan
men den schrijver vriendelijk op den schouder
tikken en zeggen : gelief op to letters . Maar, wanneer men daarhij naar den voorhamer grijpt en al
slaande niets ontziet, dan plet men licht eerie
hand, ja, een hoofd .
Liefde, liefde ! zij onze allereerste wet ! Ach
onze taalgrenzen zijn zoo eng ; menigen onder
Ons yolk schatten alleenlijk het geld en misprijzen de letterkunde als niets opbrengende ; ZOOvelen van een anderen karat zijn to weinig opgeleid om het schoone to vatten en to smaken
wlj Zijn daal'blj omgeven van vljanden, vljanden
van onze taal en vale onZen stain .
Terechtwijzen mag en moot, ja, maar met
een vergrootglas zijne oogen uitkijken naar het
zwakke en blind zijn voor het goede, afhreken
om pumen to maker, om to ontmoedigen, dit
schijnt mij eerie misdaad .
Waarom o(_)k met bet inzicht geene rekening
gehouden?
'k Wil
en
Ik
ik
de
en

(1) vlaamsch zijn en mijn eigen,
niet naar 't vreemde neigen .
wil godsdienstig zijn en waar ;
wil eenvoudig zijn en k laar .
herten streelend roeren
op naar 't goede voeren .

I) Ge:ficlztejz, II, blz . : 44 .
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Waarom daarbij is, op onze dagen, zekere
critiek zoo uitsluitend voor uitdrukking en vorm ?

Het oud (i) en 't nieuw heeft schoonheid in .
Het schoon was schoon van in 't begin ;
zijn gronden staan en blijven,
Doch vormen gaan en drijven,
gelijk de wolken weg en weer,
gelijk de baren op en neer,
naar tijden en geslachten,
naar 't wisslen der gedachten,
naar zieners oog en dichters geest .
Rust zacht, vriend JANSSENS . Zoovelen onder
de hooge burgerij minachten onze taal . Dat « onchristelijk, antisociaal en antinationaal vooroordeel >>, gelijk de Bisschoppen van Belgie het
noemen, vond nooit ingang tot uw christen, yolken vlaamschlievend hert . Gij hebt onze taal bemind, gij hebt gestreden om haar de plaats to doen
geven die haar toekonlt, gij hebt ze verkozen als
beste uitdrukkingvan uwe teedere christen gevoelens . En daarom hebt gij den dank verdiend van
alle Vlamingen !
Kanunnik AM . Joos .

(I)

Gedichten, II, bit . 143 .

EDWARD VAS EVES .
In onze Academie-zitting van den 21sten Jan uari
1903 (1) eindigde ik mijne toespraak aan EDWARD
VAN EVEN, ten gelegenheid van z ijne 5oste venjaning als archivanis den stad Leuven, met de
volgende woorden
Dierbare collega, die seders eenige dagen uw
82ste jaar ingetreden zijt, uw struische lichaanlsbouw, uw
blijvende gezondheidsblos, uwe onverrninderde helderheid van geest en uw altijd trouw gelleugen laten ons
verhopen dat gij nog large jaren aan de achting eel
liefde van uwe medeburgers en van ons, uwe medeleden
deter Academie, zult be'vaard blijveii . AVorde die hoop
vervuld !
Kloek ja was hij toen flog, en tot op het erode
van 1904 woonde hij regelmatig onze zittingen bij,
niettegenstaande de verve rein van Leuven naan
Gent .
Helaas, de wensch door mij uitgedrukt en
door ons alien gekoesterd, wend niet lang verwezentlijkt : eene verwaarloosde verkoudheid gal
den knak aan de tot clan toe zoo tame gezondheidvan den gnijsaard, en den 11sten Fehruari 1905,
na weinige dagen ziekte, stierf onze vriend in den
ouderdom van 84 jaren .
( i) Vershrgen en iWededeeling~'n den
Academie, 1903, biz . 2t .

onliakl/ke
e i7a77nsche
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1821-1843 .

werd geborel2
to Leuven in de Vleminckx-straat, flu Vlamingenstraat, nr 4, den 6deri December 1821 . Hij stamde of
van den beroemden Leuvenschen geschiedschrij
ver Molanus (1) .
Zijn vader, een deftige Leuvensche burger,
vocht tegen de Franschen tijdens den Boerenkriig
(1798-1799) . In zijn groot gewrocht Louvain daps
le passe et dads le present (2), verhaalt het EDW . VAN
GEERAARD-EDWARD VAN EVEN

EVEN als volgt

« Les jeunes gens de Louvain passerent, a
de la

la faveur -

Dolt, au-dessus des remparts et se joi ;nirent

a

l'armee des insurges . Notre pere, Antoine-Joseph van
Even, etait du nombre . I1 partit avec le fusil de feu sonw
oracle, doyen de la Glide des Couleuvriniers . Dans un
combat

a

Bierbeek, it recut un coup de sabre qui faillit

lui faire perdre le pouce de la main droite . Mais it ne
deserta pas la lutte : panse par le chirurgien de Beauvechain, it replit son arme et alla de nouveau faire le coup
de feu avec ses camarades . »

(i) Jan van der Molen, geleerde uit de XVIe eeuw . Zie L'An-cienne ecole de peinture de Louvain, p . V. Gand, t 870 .
(2) Blz . 8 . EDWARD VAN EVEN haalt wetensweerdige feiten
aan, in dien tijd van gruwelen ook to Leuven door de Franschenn
gepleegd . In i 795 werd Sint-Michielskerk veranderd in Tempel der
Rede : de gedin der Rede - nu eens een vrouwmensch in levenden
lijve, dan eenvoudig in schildering afgebeeld -- verving het kruis op
den autaar . Iii plaats van sermonen, werden de gekste redevoeringen
tegen godsdienst en koningdom uitgebruld, o. a . door NikolaasJozef Rouppe, een gewezen diaken, later Burgemeester van Brussel : .
de naam van dezen beruchten oud-republikein words nu Dog aaa.
eene openbare plaats van Brussel gegeven !

he man Meld rich later hezi4 met oudbeden,
en de nog jonge EDyVARI), zijnen vader daarin
helpende, putte in de gezamenthjke opzoeklngen
lien lust - 't werd welds een ware drift
naar
hoeken en dingen van 't verleden, die de drijfveer
en het doel werden van gansch zijn levee (11 .A'ader
van Even stierf den 7d1 ~" April 18+o .
ED\VARI)'S moedel' was Anna-Cathanna de
hecl.er, teLeuven geboren den
ehrual'i 1 793,
en aldaar den 2 d1
October 1866 overleden . Zij
werd begraven op bet kerkhof der abdij van Park .
Zijn broeder Filip, een hekwaam penningkundige, overleed to Leuven den 17d1 October 1896 .
Zijne twee zusters, de achtbare juffrouwen
Eugenic en Maria, levee nog : hij beyvoonde met
hen, sedert 1830, bet huffs der Edward van Evenstraat, 1 car wlj vender van gewagen .
TijClens zljn bestuurjaar (I899~ had van Even
de eelegenheid om op den hoerenkrijg \veer to
komen en over rime noel tell hound to zeggen,
dat ons tevens inlicht over de verblijfplaats zijner
voorouders z

-< Reeds den 1 Ji1cn Maart 1793 hadden de tioede Franschen onze rnoei, de weduwe van Geeraard van Even, to
Waanrode, de verl)lijfplaats omen V )orouders, doodgeschoten . In een schrift De Frinsclzeil lr IVaaiiivde in 1 793,
leest men over hair het volgende
(t) Zie de lijkrede uitgesproken door advokaat E . Marguery
secretaris der stad Leuven,
(2) Zie blz . 12 van de Verslagen en Mededeelingen der Koninkljke Vlaamsche Academie, 1899 .

168 --Eerie moedige vrouw, de weduwe van Even-van
Part's, liep, toen zij de ruiters van verre zag aankomen,
naar het kerkhof, waar de klokken der kerk aan eerie
stelling hingen (men was bezig den tone der kerk to
herbouwen), en zij begon de stormklok to luiden . .
K Bij het naderen der soldaten vluchtte zij achter de
haag van den hof der pastorij . De soldaten achtervolgden
haar, en losten op haar verscheidene scheuten . Daar zij
niet getroffen was, wilde zij vender vluchten ; eerie nieuwe
losbranding deed haar wankelen, en zij viel om niet meer
op to staan .
( Na deze moorderij verspreidden zich de Franschen in het dorp, vermoordden de inwoners die zij
vonden en staken hunne hoeven in brand . . ., vooreerst de
hoeve, die de weduwe van Even-van Part's bewoonde .
Acht andere personen verloren er het levee (i) . »
Eerie herinnering tut de kinderjaren van
EDWARD VAN EVEN vinden wij op biz . 6 van zijn
werkje De Gelukzalt e l%Iaigareta van Leaven bijgenaamd Pier Margerietken

(Leaven,

1899) . Daar

spreekt hij van de kapel der Gelukzalige Margareta ; deze kapel staat tusschen twee freiten of
tegenmuren van de koor der Sint-Pieterskerk to
Leaven .
Steeds zal ons deze kleine kapel een zoet en aan(genaam herdenken onzer kinderjaren in het geheugen
brengen ; zekeren dag immers, ik was toen zeven jaar
oud, leidde grootmoeder ons in dit kleine hoeksken onzer

(t) Dit schrift is uitgegeven door het komiteit ten plaatsing van
een gedenkteeken to Waanrode, onder voorzitters ;hap van den
heer Edward de Neeff, volksvertegenwoordiger ; de secretaris was
de heer Th, de Vos, onderpastoor aldaar .
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k~)llegiale kerb en deed ons knielen v~~or bet gebeente
der martelares, terwij 1 zij ons de gebeurtenissen van haar
)even vertelde met al den overtuigingsgloed dien de
goede vrouw wilt to voegen in hare godsdienstige verhalen . Het trof oils ZOO diep, dat de gedachtenis ervan
hog altijd in Oils geheugen voortleeft . Ooh zouden wij ons
yverk over I nze stall onvoleind achten, zoo wij niet
een afzonderlijk schrift toewijdden aan 1\Iargareta van
Leuven . >
Kind iijnde ging hij naar school hij M . Schoofs,
wonende in de Prelatenstraat, en in iijne jongelbij
ingsjaren
M . Pauwels, in do V amingenstraat .
Hij heeft leeren teekenen hij Jolef Clevenhergh in de Academic van Leaven (i ) , en volgde
000 de lessen van 'ederlandsche taal en letterhunde aan de Hoogeschool door hanunnik Jan
David gegeven . v e schrandere henninghundige
Pieter Jan Mevnaerts, woonachtig in de Parkstraat,
'va' ; zljn leermeestet' voor het Latljn en vooi (IC
eschledenls 2 . Daar hlj in nauwe hetrehl :lngell
(t) Zie biz . 7 van EDw . VAN EVEN's schrift ; Un j5eintre beige
do lajin du )[VIIIe siecle, Antoine Clevenbergh . -- 1897 .
Dans notre jeunesse nous eumes de grands rapports avec Ia famille de
1'artiste . Son fits Charles-Antoine etait on ami tie notre pre et venait souvent
nous voir : Joseph, un autre de ses fits, fat noire professeur de dessin a I'Academie de Louvain .
(2) Bij de begrafenis van dezen man, waar VAN EVEN de dankbaarste herinnering bleef voor behouden, sprak ooze vriend, den
26sten Januari i856, eene roerende lijkrede uit . Hij zei, o . a.
`Ma jeunesse s'est passee aupres de M . Meynaerts . J'ai jnui pendant
25 ails, etcet espace compte daps la vie de i'homme, de son amitie et de sa
parfaite bonte . II m'etait plus qu'un ami ; it m'etait on pre et un guide L'excellent homme se devoua en toute circonstance pour moi, avec One sollicitude
vraiment paternelle . C'est lui guff dirigea mes premieres etudes, qui m'initia
a la science de I'Histoire, et si je puffs rendre, daps la suite, quelques services

leefde islet Rector de Ram en Hoogleeraar Malou, .
veronderstel ik, met reden, zoo dunkt nlij, dat hij
bij hen de gunstige gelegenheid gevonden heeft
om zich in do studio der Latijnsche taal to be
kwanlen .
Dezelfde gelegenheid vond hid in zijne vriendschap met den oud-rector der Hoogeschool van
Warschau, den heroemden Poolschen geschieclschrijver Joachim Lelewel, die, ass banneling uit
zljn vaderland veljaagd, gedurende 30 jaren omtt'Cnt Ivan 1833 tot 1861) In Belgle Verbleef, en,
gclijk met hooger gemelden P .-J . Meynaerts, VAN
EVEN in zijne eerste opzoekingen op het gebied
van oudheidkunde aanmoedigde en geleidde 1~ .
In de abdij van Park is hij, sedert de wederkoniSt der kanunniken in 1836, altijd thuis gewveest, en vond loo in de bibliotheek van dit
klooster ell in bet gezelschap van de geschiedkundigen der abdij, vooral in dat van den E . H .
Raevmaekers, altijd nieuw voedsel voor zijnen
weetgierigen geest .
mon pays, ce sera grace a ses soins desinteresses. » 't Is dezelfde P.-J .
Meynaerts, waar VAN EVEN van spreekt in Devastations daps l'e lise des
Celesfins d'Heverle ltz-Louvain en 1792 (Gand, X887), p . 55 : « Dansnotre
jeunesse nous aeons connu un homme qui, enfant, avait assiste, en spectateur,
au x devastations qui eurent lieu a l'eglise des Celestins ~ .

a

(t ) In Louvain daps le parse et daps le present (p . 34) noemt
hem « notre illustre et regrette ami a . Lelewel schreef o, a.
eene uitgebreide Geocraphie dut lnoven- e .
VAN EVEN

I

I

1844-1852 .
Zijn eerste schrift verscheen in
1844 . - Over den oorsprong tier Rederi/kkamer De
Christusoogen, van Dzest. Diest, A . Havermans, in-12°, 8 blzz.
-- Overdruk uit De Demerbode, van Diest .
jaar oud .
En hij voer aan 't schrijven tot aan zijne flood,
6i jaren lang
E . VAN EVEN was toen 23

1845 . - Levczzsberzb t van Dr Jolaa7z Libens, Diestenaer .
Diest, A . Havermans, in-18°, i6 blzz . --- Overdruk uit De Demerbode .
Bydrac en tot dz g eschiedezzzs vain Dz'est en omstreleeiz . Hzstorische o~ gslas op bet stcedje Scherpenheuvel . Diest, A . Havermans,
in .8°, go blzz .
i vdra en tot, de ges(niidezzi : ; 70/i Dzed en ozy streken . His `orisclz~ oo~~slag op het steedje Si//,'in . Diest, A . Havermans, in-8°,
29 blzz .
ltet Borstbeeld van den sclziid(r P. , . herhaglien . Leuven,
'van Linthout en van de Zande, in-i 2°, 10 blzz .
Overdruk uit
Jozzrnal ties Petites Affiches, de Louvain.

1846 . - Notice szcr le pFintre Quentin 1llets)'s. Ibidem,
in-r2, 16 pp .
D~'couverte dzz nozn de f art hirr (/e de /'Betel-de-vine de
Louvazn, Mathieu de Lapens, au v are hi7'es de la vine . -- Overdruk uit Messager ties sciences hzstorzques .
De aandacht was op lien ieverigen, veelbelovenden jonge1in~; getrokken, en in flat zelfde
jaar 1846 weed hij under-bibliothecaris aan de
Kathol.ieke Hoogeschoul pan Leuven benoemd .
Hot~gleeraar Malou, later•
gr . Malou, Bisschop
van Brugge, was alsdan bibliothecaris .
N a schoot hij volop i n fang .
Hlj arbeidde met eenen ongemeenen werklust .
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Ook in zijne ontspanningsuren paarde hij het
nuttige met het aangename ;
Zoo schl'ijft `'AN EVEN ten jare 1892

In

zljne

Ievensschets van pastoor Schuermans, den maker
van het

Ai emeen Vlaamsch Idi-oticoir,

\verkend lid

der koninklijke Vlaamsche Academie, overleden
in 1891 ;
<< In 1842 herriepen eenige burgers de aloude rederijkkamer He! Kelsouwken in bet leven . De zittingen van
dit genootschap hidden plants elken Donderdag der
week, to 8 uren 's avonds, in eene hetberg gestaan in
de Brusselsche strait, tegenover de kerk van Sint-Jacob .
VIen Meld er, tusschen pot en pint, voordrachten van
eigene winding of aan bekende schrijvers ontleend . Een
b~~ezemvriend van Schuermans, August Mertens, later
pastOor van ter Vuren, dit jaar merle overleden, was de
ecrste secretaris dier maatschappij . De jeugdige student
liet zich als lid aannemen en Meld er voordrachten die
bij val verwierven . In Bet A2" soiiwkell kw amen wij met
Schuermans in kennis en warm wij getuigen van zijnen
ijver tot verspreiding der zucht voor de tail (1) .
In i848 was VAN EVEN hoofdman der Leuvensche rederrijkkamer

Dc Roos

of Rozierenkanier . Het

was op zijn voorstel dat de Nederduitsche koormaatschappij, in dier tijd te Leuven bestaande, den
naam aanveerdde van Puteanusgenootschap (2) .
(1) De herleving van Het Kersouwken dagteekent van den 26°
Maart 1842, dank aan EDWARD VAN EVEN, A .-D, de Raeymaeker,
Mertens, M . Vermeylen, Ph . Cuypers, Schuermans en eenige anderen .
(2) Zie blz. 7 . Aen den heere Pieter d' Union (Hulde aan dezen
beeldhouwer, maker van het standbeeld van Mattheus de Layens,
door de Leuvensche Rederijkkamer De Roos, in-12°, 7 biz. EDWARD
VAN EVEN schreef de inleiding en het slot van deze Hulde .)

- 1 73

Hij nioest overtuigd zijn dat hij voor 1848 met
genoeg arbeidde . H1j schrljft in 1858 (1) ;
« Je me suis occupe pendant dit ans a COmpulser les
archives . »
Dix vis, dat brengt ons niet hooger terug dan
tot 1848 . Van in 1847 tot het einde van 1852 bracht
hij voort
1847 en 1850 . -- Geschiedenis der stad Diest. Diest,
A . Havermans . I8 D., i847,in-8°, 267 blzz . II° D ., r85o,in-8°, 90 blzz .
1847 .
Over Mathias de Lavens. -- Overdruk uit De
Eendragt.
Over il7arza van Sulper. -- Overdruk uit De. Eendragt.
De kunstschilder Llendrik-Anna- Victoria van der Haert .
Leuven, M . Meunier, in-8°, 40 blzz .
1848 . -- Particztlarite"s sur la vie et les travaux de
iJlathieu de Layens . - Overdruk uit Messager des sciences historiques.

1849 . - Over de rederyk~amer Het Lindebloemken
to Moll. -Overdruk uit Het Taelverbond .
Erycius Puteanus als liefhebber de3~ nzoedertael en 2Vederduitsche dichter . Gent, gebr . Mickiels, in-8°, 22 blzz .
1850 . -- De Elzeviers to Leuven iii (/C X1//e eeu
Overdruk uit De Diets~'he Warande .
In-8o, 8 blzz .

.

Over de Samenstelling van eene algemeene ge1851 .
schiedenis der beeldende kzznsten in Xederland, blz . 191 .197 der
Handelingen van het sVederlandsch Congres to Brussel .
De zeven wonderh~ dezz van Leaven . In-8°, 4 blzz .
Onze Vlaemsche dichteressen uit den voortyd . Gent, in-8o,
20 blzz . - Overdruk uit De Eendragt,
Over Sidronius Hosschius . -- Overdruk uit De Eendragt .
Nog een baer onbekende schrvfsters uit de XVI• eeuw . -Overdruk uit De Eendragt .

(1) De la redaction d'une Histoire generale des Beaux-Arts

en Belgique, p . 6.
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Notice sur Pierre Werrecoren, imprimeur h Sint-Martensd k, en Zelande, en 1477 . Bruxelles, in •8°, iS pp . - Overdruk uit
Le Bibliophile beige .
Glanures bibliographiques . Bruxelles, in-8u, ib biz. -- Id .

I85z .
HetAlbum van Eatharina de Backere ( 1 574) .
In-8°, 4 blzz .
Nadere byzonderheden over Katharina Boude i'ns . - Overdruk uit De Eendragt (i ) .
Een brief van Re~a . -- Overdruk uit De Eendragt.
Notice sur la bibliothcque de Charles de Croy, due d'Aersclzot
(1614) . Bruxelles, in-8°, 32 pp . - Overdruk nit Le Bibliophile Beige .
Les artistes de /'1w e7 de ville de Lozzvain . Louvain, van Linthout et van de Zande, in-12, 235 pp .

Twee refereinen betreltkelyl,' tie gesclziedenis van Leuven, door
JAN STROOSNYDER, Vlaernsclaen dichter der X I7P eeuw . Leuven,
van Linthout en C1e, in-i6°, 22 blzz .

Levensberz t van Tranries-Xaveer jacquin, port ret-schilder .
In-8°, 7 blzz .

1853-1894.
Toen Hoogleeraar Malou de Unlversiteit verliet om Bisschop vale Brugge to w order, hood
Rector de Rant aan VAN EVEN het ambt aan van
I11
bibliothecaris ; dock onze vriend weigerde,
onldat Burgemeester de Lueseinans hem naar het
stadhuis lokte, teneinde aldaar de bediening waar
to nelnen van archlvaris, waar zijn natuurlijke
trek en zijne begaafdheden hem toe riepen .
Den Y4de17 Januari 1853 benoemde hem een
besluit van het schepencollege van Leuven tot
(t) VAN EVEN toont aan dat deze Katharina Boudewyns aLhting verdient voor Karen weldoenden invloel in letterkundig opzicht
wtgeoefend, maar toch zelve geese dichteres was, en dus de plants
niet mag hekleeden welke hij hair gaf in Vlaeznsche dichteressen

i z.it den voortvd (185i) .

I' employe charge plus specialement du tray ail des
archives met eene jaarwedde van Iooo fr .
« Jamais, pent-on dire, nomination plus heureusc
ne fut faite, puisqu'e11e attachait a nos bureaux un travailleur actif, zele, intelligent, qui allait consacrer a Padministration cinquante annces de sa vie .
Cinquante annces ! pendant lesquelles, benedictin
chaque jour rive a sun labeur, it a, au prix de quell
efforts et de c( ~mbien do veilles, rec)nstitue nos archives
eparses, deterrc, daps la poussiere do nos vieux parchemins, les solutions de taut do problenles historiques
que sa science est parvenue a eclalrer irrefutablement,
et ccrit en des pages imperissables 1'histoire (lc nos grinds
monume~its .
All 7n~ ~ment ou ii entralt (Tans fl(~trfH~ ~tel de Vllle
un waste champ de travail s'ouvrait deviant lui ; le desordre
des pieces accurnulees pendant des siecles etait tel que
les documents les plus precieux etaicnt jetes ra et l t
sons lea combles . . . Apres avoir rernis de 1'~ ~rdre dins
ce chaos, it a commence la, publicatiran (11 ses etude .
Si intcressantes sur fart flarnand, sur n~ ~s illustrations
ignorees, sur l'llistoire de Louvaiil . . . L'activitc intellectuelle de VAS EVEN semblait Inepuisable : a peine a-t-il
terming one etude, qu'il ell entreprend une autre ; son
(L nnaute recondite, aujourd'liui qu'oa en coaltemple
tout l'ensemble, est vraiment prodigieuse (i) .
Mien oordeele over zijne beclrijvigheicl
185 . --

'.IAERL :IN"1', tj'dsclrr rf t 7 pr le~~ nde /zu/v rezin-

9aen nits <i . q'~ rt ~~na'er het bestur'r s rrn

EDWARD 1 AN EVEN, !1?et

~cj LTo de lijkrede van M . Eug. Marguery, secretaris der stall
Leuven . Niemand kon met evenveel gezag all deze beer, die op
het stadhuis gedurende zoo Tinge j .iren VAN EVEN aan't week
zag, de uitstekende verdiensten van Leaven's archivaris naar weerde
schatten .
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de medewerking van voorname letterkundigen . Thielt, Horta-de'
Laere, in-8° . Verschynt by maendelyksche afleveringen van ongeveer
So bladzyden aen 6 francs 's jaers .
Rudolf Loeffs . - Verscheen in de Kron/k van het historisch
genootschap van Utrecht.
Paten, joannes De Boeck, vlaeynsch dichter uit de X VIII° eeuw .
In-8°, 4 blzz.
Une amende honorable en 1546. Gand, in-8°, i t pp . -• Overdruk uit Messager des Sciences historiques,
Eene Zuid-nederlandsche dichteresse uit de XIII° eeuw . In-8
I2 blzz. - Overdruk uit De Dietsche Warande .
Marie de Brabant, refine de France . Louvain, in-8°, XII
io6 pp .
-justus Lipsius als vaderlander beschouwd. Leuven, van
Linthout, in-120, 25 blzz . (11 .
Version en vers flanaands d'une legende du moyen-dge,
representee daps deux tableaux de Thierry Stuerbout . In-8°, 5 pp ..
Een Vlaemsche brief jilt Rega (1743) . In-8e, 2 blzz .
Overdruk uit De Eendragt (2).
Liederen eener onbekende kloosterlinge, uit de XIII° eeuw,
uitgegtven naer een handschr ft den Burgondische bibliotheek,
door A . ANGZ . ANGILLIS en Enw . VAN EVEN . Eerste aft . met
fac-simile . Thielt, Hortade Laere, in-8°, XI-2o blzz,
1854, - Bloemardinne . Leuven, in-8°, io blzz . -- Overdruk nit De Katholiek .
,Jean de Louvain, statuaire (1250-1294) . Gand, in-8o, i6 pp .
Overdruk jilt Messager des sciences historiques .
Renseignements inconnus sun la vie du tape Adrien VI.
Gand, in-8o, s pp . - Overdruk ibid .
1855 . -- De Elzeviers to Leuven in de XIVS en XVe
eeuwen . Overdruk nit De Dietsche Warande .
Een geschilderd glas van 1,305 . Arnould Gaelman, schilder
Overdruk uit De Dietsche Warande.
1311-1324 . In-8°, 6 blzz.
( t ) 't Is eene omgewerkte uitgave van een opstel in De Eendragt
van Gent (1849) verschenen .
(2) Zie Brabandsch Museum, 86o, blz . 479,
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i856 . -- Discours prononce a la dz'sti-zbution des prix
aux eleves de l'Acadeinie des Beaux-Arts de la vine de Louvain,
le 11 sept . -- Overdruk uit het dagblad Le Louvaniste, nr 37 •
Ontvangst van iWaria-Anna van Oostenr/k, 4 ° g ode van
Philips II, to Nfnze~~en, den 14 Oogst 1570. In-8°, i 8 bizz .
Overdruk uit De Dielsclze Warande (?).
Relations des Louvanistes avec les Gantois, pendant to dietature de Philippe d'Artevelde (1,382) . Gand, in-8°, i5 pp . - Overdruk uit Messager des Sciences historiques .
Bi/zonderheden over het verbli7f van Pans Adriaen VI
binnen Leuven . In-i6°, 8 bizz. - Overdruk uit Alinanak der
Roomsehe Katholieken (?) .
iVc

een paer onbeleende Vlaeinsche dichteressen nit den
Overdruk uit De Eendragt van Gent (?) .

voortyd. In-8°, 5 bizz .

Nog bet sterfjaer van Jan van Boendale . In-8°, 2 bizz .
De Kronykschryver Pelckinans . In-8°, 5 bizz .

1857 . - Jaerboeken der stall Leuven van 240 tot 1507,
iii 't Latyn opgesteld door Petrus Divceus, in 't Nederduitsch
overgebragt door W-A . van Dieve, Mans voor de eerste mael
's 1rukt, met intassch,n eii e1-z aeirteekeilins- 'n. Leuven, C .-J .
Fonteyn,

2

deelen in-8° . Ie D ., VIII-2o8 bizz . ; IIe D ., 209 .374 bizz .

.-D van den Schrieck, l'un
surf-L
Article necrologique .
des amateurs les J)/us eclaires du pays, et genereiix protecteur
des arts (i786 . 1857) . - Overdruk uit . . . (?) .
Lot ain . Un triptygne
Mausolee ile /0 fainille l~lorillon, a ;
de Michel Coxie, de lllahoes . Gand . - Overdruk uit Messager
des Sciences historiques, 1857, pp . 269 .284 .
Peeter Van Dieve (Petrus Diveus), de Brabandsche geschied-

schryver . Gent, gebr . Michiels, in-8°, 25 bizz . - Overdruk uit
De Rendrast .
Notice hi'storique et archeologique sur l'hotel-de-vine de
Louvain . Louvain, C .-J . Fonteyn, in-4°, 24 pp . (p1 .).
1858, - Willem-Antoon van Dieve (1677 .1 754) . - In-8°,
8 bizz .
Monographic de la Collegiate de Saint-Pierre, a Louvain .
Ibidem,
45 pp . (p1 .)
De la redaction d'une Histoire generate des Beaux-Arts
en Belgique . Gand, in-8°,

i5 pp.

Iterkel9ke Nederlandsehe oudheden (t . Eerie remonstrantie
van 1522 ; 2 . Een schilderstuk van Jacob Bornzeater) . In-120,
3 blzz . - Overdruk uit De Dietsche Warande .
A;e .

Particularites sur q,~elques foes en titre d'ofcce dz€ MoyenGand,
20 pp . - Overdruk uit Messages des Sciences

ustoriques.

Nederlandsche kunstenaers vermeld in de onuitgegeven
`Jeschiedenis van Leuven van Johannes Molanus . Amsterdam,

C .-L, van Langenhuysen, in-80, 28 blzz . -- Overdruk uit

D~'

Dietsche Warande.
1859 . - Notice sur un tableau, de Jean Gossart dit Jean
de Maubeuge, ojert en 1588, par la vile de Louvain, a Philippe II,
roi d Espagne. Ir-ba . Overdruk nit Revue d'histoire et d'archeolo ;ie.

De heelmeester Jan-Joseph Vogeis .
De Plebaen Marten-Geldorf wan der Buecken . In-E 0 , 4 blzz .

Vertaling in 't Fransch ran het voorgaande werk . In-8o, 8 pp .
I860 . - Louvain monumental ou descrittion historique
et archeologique de tons les educes civils et religieux de la disc
vile, ouvrage orne de 112 planches, grcnies par A . Joos, L . van
Peteghem et Henri Otto . Louvain, in-4a, 322 pp .

Brabandseh Museum voor oudheden en geschiedenis, uitgcgeven door Edward van Even, met de nnedewerking der heeren
P.-V. Bets, K. Ruelens, F.-J. Raeymakers, G.-J. Avondroodt,
D.-P. Kuyl, enz . iWet printen versierd . Leuven, C .-J. Fonteyn,

in-8°, 450 blzz .
In dit tijdschrift verschenen de volgende artikels van

VAN

EVEN ; Een Brabandseh woord Gen myne Landgenooten (i .6 blzz.) ;

-- Byzonderheden betrekkelyk de vertooning to Leuven, in 142!,
v2n een tooneelstuk over den slag van Woeringen (7-12 blzz.) ; Butkens en zyn werk Les Annales genealogiques de la ma/son de
Lynden (23-32 blzz .) ; - Berzgt wegens eenen Bybel, geschreven in
de abdy van Perk, by Leuven, tenure 1148 (S7 .66 blzz.) ; - Oor.
konde wegens benoemingen van Boogleeraren by de Hoo ;eschool
van Leuven, in de .X V~ eeuw (toy-1 i8 en 449 .466 bizz .) ; - lien
steekspel in 1450, op de Groote Merkt, to Leuven (123-t28) ; - Het
Zegel der Priory van St . Marten, to Leuven, A" 1 447• Giselberpr
Pig ge, zilversm d, 1441-1476 (151 .154 blzz .) ; --Eerie vertooning
gegeven, in 1455, door de Rederykers van Antwerpen voor bet hof
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i'an Philzps-den-Goeden, hertogvan Burgondi~ (159-I62 blzz ) ; Sieraed van den band eens handsehr fts voltrokken to Leuven, in
1366 . Geeraerd van Heren thals, schoonsclzryv .'r,1351-1368 (195-200
blzz .) ; - WJleyn van Afflr ; Izem, abt van St . Truj'en, nederduitselz
diehter,1260.1297 (283-291 blzz .) ; - De Wie;van K'izer Karel V,
thands bewaerd in 's Lands Museum van Dudheden, to I3russel
(364.366 blzz .) ; - Het Nilveren leastjen bevattende de Vafjens tot
hot inlzalen der IHL Oliz, van de kerk van St . Michiel, to
Leuven (317 .380 blzz .) ; - herhaet der inhzrldina, to Leaven, in
149, van Pzitips II als hcrto ; van B~ aband, itaer het Spaensclz
van Juan-Christovat Calvete de Es/re//a, en elicht
toet met eventlndige oorkonden (421-442 blzz .) ; - Onoekende bvzonderheden
o?er het levee van den lzoogleeraer LL J. R -a (467-482 blzz .) (1).

I86z . - Thierry Bouts dit Stuerbout, peintre du XVe
Bruxelles, in-8°, 42 pp . Overdruk uit Revue beige et etrane re .
He! Landiuweel van Antwerpen in 1561 . E ne verhandelina •
over dew beroemden wedstr(/d tussehen de Rederzykkazners van
Brabant, bewerkt near event jdi re oorkonden en versierd met
35 platen, near de teekenin~ en van l , - ans 1 'lorzs en andere
nzeesters nit de 16e eeuw . Leuven . C .-J . Fonteyn, in-4°, VIII64 blzz . (2).
siccle.

~~

Quieten Mets is o f de zey e/raet der lie file . Tooneelspel met
zang in iv ee be~irijven . Leuven, C .-J, Fonteyn, ii -So .
(I) Bij gebrek aan een genoegzaam getal inschrijvers moest
dit tijdschrift met het eerste deel gestaakt warden . De overgeblevene
exemplaren werden is 1871 door den drukker onder den tire!
1Jfen~ elin~ en voor de Gesclziedenis vazz Brabalzd to troop gesteld .
(2) Fen eerste oproep om inschrijvers to krijgen op deze
kostelijke uitrave wer,l met near wensch beantwoord : zie eenen
brief van Edw . van Even aan P . Genard in D(' Vlaenzsche school,
18J9, blz . t 14 . De Leuvensche archivaris werd tot de uitgave
vanher aangemoedigd en geholpen door den Antwerpschen geschiedschrijver F . H . Mertens en door ons betreurd medelid Pieter Genard,
toen onder-bibliothecaris der stall Antwerpen. .
Het verdient aangestipt to warden dat dit boek in de spelling
van het Nederlands~ih IVoordenboe,S, behalve tiveinige wijzigingen,
gedrukt werd, 5 jeer voordat ze officieel ward voorgeschreven .

i8o
1862.
Le peintre L . iklathieu, sa vie ct ses ceuvres .
Bruxelles, J, nelievre, in 8o, 62 pp . -- Overdruk uit Revue beige
etetrang~re (I) .

1863 . - De gouden Sleutel of de Franschen to Leuven
in 1710 . Historisch tooneelspel in drie bedriven, met kooren,
muziele van Joseph Dupont, voor de eerste maal vertoond to
Leuven den 22 Maart 1863 . Leuven, in-I2, 47 blzz .
L'Omgang de Louvain, dissertation historique et archeologique cur le celebre cortege communal. Ouvrage ornede 36 planekes, gravies sur Pierre d'apres les dessins originaux executes
en 1594 . Louvain, C .-J, Fonteyn, in-4°, VIII-64 pp .

1864 . --- Thierry Bouts, dit Thierry de Haarlem, peintre en titre de la vine de Louvain (1460-1475) . Six tettres a
M. Alphonse Wauters, archivists de to vine de Bruxelles . Louvain, J . Savone, in-8°, 30 pp . - Met spreuk Cuique suum (2) .

( i ) Lanibert dathieu was de vriend van EDW . VAN EVEN, die
op de 2de biz, van dit werk schrijft : « Lie avec Mathieu par les
sentiments de la plus vive et de la plus inalterable affection, nous
considerons comme un devoir sacre de receuillir les souvenirs propres
a faire cherir et a honorer la memoirs de ce grand peintre . >> Laat or.s
hier nog opmerken dat VAN EVEN een ware rechter was, niet blind
voor gebreken . Als Mathieu's talent daalde, schrijft hij het rechtuit .
(2) EDw . VAN EVEN bewijst hier dat, zoo hij gewoonlijk de
zachtmoedigheid iii persoon was, hij ook, in tijd van hood, eenen
aanval vinnig beantwoorden kon . Cuique suum, zegt hij, en de
Brusselsche archivaris heeft bier de steken der scherpe pen van zijnen
Leuver.schen confrater gevoeld . Op zijn eeuwig gemak nochtans
geeft VAN EVEN van de zweep, met, op bet einde van elken brief,
l'assurance de sa vive cordialite ~, n une cordiale poignee de main »,
enz . De ruzie was zoo begonnen : VAN EVEN had uit de archieven
vele nieuwe bijzonderheden over Bouts opgedolven, en het strekte
hem tot groote eer. Leuven mocht fier zijn op zijnen onvermoeiden
en schranderen archivaris . Maar zijn collega van Brussel, gebruik
rnakende van eene door VAN EVEN aangeduide nog ondoorzochte
bron, stale het pluimken der ontdekkingen op zijnen hoed . Verontweerdigd maar kalm en beleefd, trot: VAN EVEN er het pluimken af,
en gaf er, op den hoop toe, duchtige prikken mee .
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I865 .
Inventaire des registres des trois ci-devant
chambres echevinales de la vine de Louvain . Louvain, C . J . Fonteyn, in•8o.
1870 .
N eitwe b/zonderheden over Peeter van Dieve
(Petrus Dive us) . In-8°, t5 blzz .
Gerard van Loon, de penningkundige . Amsterdam, C .-L.
van Langenhuysen, in-8Q, 46 blzz . - Overdruk uit De Dietsche
Warande .
L'ancienne ecole de peinture de Louvain . ( t t planches de

Charles Onghena et Florimond van Loo.) Gand, in-8°, 455 pp .
Renser~; nernents inedits sur les imprimeurs de Louvain air

XVe siecle . Bruxelles, in-8° . -- Overdruk uit Brbliophile beige.
lean Maes, are abbe de Parc . Gand, in-8o, avec planche . Overdruk uit illessag er des sciences historiques .
1871 . - Quinten Metsys, of liefde en kunst . Tooneelspel met zang in Brie bedr/ven, muziek an Aug. Tennstedt, voor
de eerste maal vertoond t4 Leaven den 4 Sept. 1871, en to Brussel
den 29 Sept. dawna . Leuven, J . Savone, in-8o, 8o blzz . (t) .
1872 .
Constzntr,n Philips Serrure ( portret) . Antwerpen . In De Vlaamsclre school.
1873 . - Inventarre chronolotique et analytique des
/tortes et autres documents sur parcisemin appartenant au .v
Archives de la vine de Louvain . Louvain, in-8o, 463 pp .
c

1874 . - Le Refuge de t'abbaye d'Heraenrode, a Hassett
(1542-1545) In Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archeologie.
Les auteurs de la tour, des stapes et du tabernacle de t'eglr'se
de Sainte-Gertrude, h Lortvain . Lruxelles, in-8° .
Les armoiries des ahbes de trots anciennes abbaves de Lou-

vain . Anvers, in-8o, avec trois planches . -- Overiruk nit Annales
de l'Aeadesrzie d',4scheolo~ie .

(t)'t Is eene omwerking en uitbreiding van het gemeld tooneelspel Quisten Mets ins of de zedeprael der liefde (186i) . Wij haalden
hooger nog De gout/en sleutel tan . Ook in tooneelstukken toont
VAN EVEN zich gelijk altijd oudheidkundige, minnaar van zijne stall
en vurigen vaderlander .
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1875 .
De sehilder P.-f Verhaghezz, z/n leven en zone
werken (portret) . Leuven, in-8°, 200 blzz . (i) .
1876 . - Le missel de l'abbaye d'Averbode, ecrit par
Francois de Weerdt, de Malines ; enlumine, en 1527, par Marie
van Belle, de Louvain . Gand, in-8°, - Overdruk uit Messager des
Sciences historiques.
1877 . - L'auteur du retable de 149,3 du Musee de la
Porte de Hal, a Bruxelles . Bruxelles, in-8O, i8 pp . - Overdruk uit
Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archeologie .
Renseignements inedits sur les artistes qui ont execute le
tabernacle et la balustrade en cuivre de l'eglise de Saint, jacques
a Louvain. Bruxelles, in-8° . - Ibi iem .
Lodovico Guicciardini, l'auteur de la Descrittione di tutti
i Paesi Bassi. Anvers, J . Plasky, in •8 o, 8o pp. (2) .
1879 . - Adriaan-Willem Baron van Renesse van Baar, .
voorlaatste abtvan Sinte-Geertruide teLeuven .Amsterdam, C .-L .
van Langenhuysen, in-8o, 28 blzz . - Overdruk uit De Dietsche
Warande .
1880.
Geschiedenis van Leuven, geschreven in de jaren
1593 en 1594 door Wit/em Boonen, thans voor de eerste maal nitgegeven, op last van het Stede4/k Bestuur, Leuven, N. van Biesem
en A . Fonteyn, in-4°, XXVI-52o blzz ., 57 platen . (3)

( 1 ) In het alsdan door Alex . Tillot gesticht tijdschrift Vlaamsch
llluseum liet VAN EVEN, dat zelfde jaar 1875, eene studie over P . •J..
Verhaghen verschijnen .
(2) Merkweerdig werk ondernomen ter eene van den man die
de eerste geweest is, als schrijver, om zich met de kurstgeschiedenis
van ons land bezig to h~uden . Het Vlaamsch was hem niet onbekend . Kiliaan bracht Guicciardini's werk in onze taal over .
(3) Dit gewrocht, gedrukt naar Boonen's eigenhandig schrift op
het archief van Leuven bewaard, is uiterst belangrijk voor de geschie-denis der stall . Het werd inderdaad door al de schrijvers geraadpleegd
die over het verleden van Leuven hebben gehandeld : GRAMAVE
putte er in voor zijn Lovaniuna ; bijna al de nota's en bijvoegsels
der tweede uitgave van het boek Septem tribes patricice Lovamenses, in 1754, zijn uit Boonen's handschrift getrokken ; de secretarls JAN MICHIEL VAN LANGENDONCK benuttigde het voor zijne
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Y88I .

La chaise a precher de la colkis iale de SainlcBruxelles . Bruxelles, in-8° . -- Overdruk nit Bulletin drr
Comite de la province de Brabant do la Commission Rovale des
Uonuments .
(rudztle,

a

1882 . - Donation entre vifs faite, en 1661, par Hadeleizze
do la Torre, venue a'Erycius Puteanus . In-8°, 7 pp . - Overdruk
nit Messages des Sciences hzstoriques de Belgique .
Rensezbonements sur un tableau que Rubeizs executa, en 1633,
pour le convent des Dames-Blanches a Louvain . Anvers, in-80 .
Overdruk nit Bulletin Rubens.
Une tubatiere en or donnee en precezzt par llfarie-Therese
au peintre beige Pierre Joseph Verhaghen (E773) . Bruxelles, in-8°,
8 pp . - Overdruk nit Bulletin des Commissions royales d'art et
d'Archeologie (I) .
Le reliquaire de Saint-Hzzbert appartenant an tresor de
a Louvain . Bruxelles, in-8° . - Overdruk
nit Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archeologie .

l'slise Saint Jacques,

Alard du Haznel, architects de la vine de Louvain (i49J1302) . Bruxelles, in-8° . - Overdruk nit Bulletin du cornite de to

province de Brabant de tcz Commission rovale ties Monuments.

1883. - Catalogue de l'exposition de dessins, esquisses et
tableaux de P. -J. Verhagh~n, peintre de t'rmperatrice MarieTherese, et de son frere G.-J. Verlioghen, ouverte a l'Hotel de
vine de Louvain, an 2 au 30 septembre, au profit de t'Hospice des
p(zuvres avezig/es, precede d'une notice sur ces deux artistes .
Louvain, ire- t 20.
1884.
Maitre Jean Borman, le grand sculpteur belb
de la fin tin X Ve sickle . Le retabte de l'eglise de Gustrow, azc

uitgave des opera omnia van Diva us ; PAQUOT voor de nota's van
zijne uitgave van Molanus' werk PJis oria Sanctarum imaginum ;
STAES voor zijn Lovensch ;Vieuws ; de Reiffenberg voor zijne veischillige schriften ; KAREL PIOT voor zijne Histoire de Louvain ; en
EDW . VAN EVEN zelf voor zijn Louvain monumental . Boonen's
Geschiedems wend getrokkeu op 200 exempt . Dit prachtwerk kostte
20 fr . Zie het prospectus door Emiel Fonteyn rondgezonden .
(t) P.-J. Verhaghen heeft die cioos afgeheeld op zijne schilderij De Aanbidding des Wyzeiz, cite thans in het museum van .
Leuven ten soon hangs .
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grand duche de Mecklembourg, execute par Jean Borman, et
orni de peintures attribuies a Bernard van Orley . In-80, 33 pp .
Overdruk uit Bzilleti,i des Commissions royales d'Art et d'Archdologie.
Une chaire de littirature francaise a Louvain en 1562. Gand,
in-8o, i 7 pp . - Overdruk uit Massager des Sciences historiques ( i ) .
La table de communion de l'iglise de Saint-Pierre, a Louvain,
exdcutie en 1707, par Alexandra van Papenhoven d'Anvers .
Bruxelles, in-8o, 17 pp . - Overdruk utt Bulletin des Commissions
royales d'Art et d'Archeologie.
I885 . - Rapport sur i'adminzstration et la situation
de la villa de Louvain (2) .
I886. - Une medaille d'or offerte, en 1741, par l'archz :
duchess° 111arie-Elisabeth a Henri-Joseph Rega, prof, a l' Unz=
versite de Louvain . In-8°, 6 pp . - Overdruk uit Revue beige de
Numisrnatique .
La derniere abbesse de Nivelles, Madame Marie-Felicite-Phi =
lzppine comtesse van der Noot (1776 .1797) Nivelles, in-8o, 5 t pp .
-- Overdruk uit Annales de la Societe archeologique de l'arrondissement de Nivelles .
La chapelle de la Bienheureuse Marguerite de Louvain, dice
Marguerite la Fiere. Bruxelles, in-8°, 42 pp . -- Overdruk uit
Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archeologie .
1887 . - Devastation daps l'd lzse des Celestins d'Heverle=
lez-Louvain en 1796 . Gand, in-8°, 25 pp,
Overdruk uit
Massager des Sciences historiques .
I888 . - Les sculpteurs Beyaert, de Louvain . Bruxelles,
in-8° . - Overdruk nit Bulletin des Commissions roi'ales d'Art
et d'Archeologie .
( t) De professor van 't Fransch was de Parijzenaar Claude Du
Puy . VAN EVEN ondekte de verbintenis waardoor Du Puy verplicht
was e de faire, ung an continual, tons les fours ferietz, une lesson en
franchois, durant une heure, taut en grammaire qua histoires ou
aultres livres commodieux » . . . Heeft die professor nioeilijkheden
gehad? Dees is zeker, dat hij slechts gedurende zeven maand to
Leuven geleeraard heeft . De Fransche klas ward opreschorst, in
't begin der XVIIe eeuw heringerichr, en door den Staat wear eens
afgeschaft in i766 . 0 tempora
(2) Aldus opgegeven in Archives belies (Liege, 23 mars x905) .
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Eerryk de Putte of Eric/us Puteanus . Gent, in-8 8
druk uit De Dietsche hVarande .

Over-

1889 . - Eene Vlaamsclu oorkondc van 1266. Gent, in-8
-- Overdruk uit Versta~ en en Mededeelingen der Konink4j/ec
Vlaamsche Academic .
De Ierlander Francis O'Iiearn, leermeester van Danrl
O'Connell, die in Belgic° de Vlaamsche Dichtkunst beoefcnde op
lzet einde der 188 ecuw . Gent, in •8 °, 31 blzz . - Overdruk nit id .
Hulde aan J,-A . Alberdingk Than . Gent, in-so . 2 blzz . Overdruk uit id .
Deux Tapisseries historiees executes a Bruxelles, en I6i8,
par -Jean Raes, d'aprcs les cartons de Henri de Smet, peintre
a Louvain . Bruxelles, in-8o, 12 pp, p- Overdruk uit Bulletin
do l'Academie royale de Bclgiquc .
Le grand trigtyque d'Otto Venrzrs, an iWusee de Bruxelles .
Bruxelles, in-8°. -- Overdruk uit Bulletin de l'.4caduie royal
do Belgique .
1890. -- Louvain et son arrondissement. Bruxelles, Bruvlent-Christophe, in-4° . - Bijdrage voor La Bethiquc illustrec .
De schildcr Erasmus Quellin, Vlaamsch diclzter . Gent, in-8o .
- Overdruk uit 1 ersla,en en Jf(lcdeelrzz, e ;-r der honinklyf'r
l% caamsch Academic .
,Jan-Baptist

C1'pcrs,

I7ramsch dzchter van het einde der •

188 eeuw . Gent, in-8", 14 blzz . - Overdruk nit id .

Renseignements inconnus sur Pierre I' alese, imprimeur
do musique a Louvain, 1546-1573 . Bruxelles, in-8°, 16 pp . -Overdruk uit Bulletin de l'Acadenzie rcyale de Belgique .
De Eerwaardc fleet Stanislas Jorzs, bibllothecaris der abdij
van Averbode, her/ac/it. Averbode, in-8°.
Sur zinc gravure ev tutee pour server d'illustration des
theses defendues au collr ~e des jesuites,, a Louvain, tc 29 mars
1651, par le cornte Philippc Rug, de Homes . Bruxelles, in-8°. Overdruk uit Bulletin de l'Acadcm/e royal de Belgiquc .
1891 . -- Note stir un retable qui se trouve an village
do W llberga, en Suede, cxeczrte par le sculpteur Jean Borman .
Bruxelles, in-8o, 5 pp . -- Overdruk uit Bulletin de l'Academie
rovale de I>elgique .
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Anna Roetners Visscher, to Antwerpen, in 1643 . Gent, in-fo r
I3 blzz, - Overdruk uit Verslagen en Meded :elingen der Koninklijke Viaamsche Academie .

1892 . - Renset, nements inconnus sur le peintre Theodore
l Tan Loon (X VII° siecle) . In-8°, 15 pp .
1893 . - Levensschets van L .-W. Schuermans, lid der
Iionink4jke Vlaamsche Academie . Gent, in-80, t , blzz .
1894 . -- Adriaan Florist van Utrecht aan de Hoog eschool van Leuven . Gent, in-8° . - Overdruk uit De Dietsci7e
Warande ejt Belfort.
Bloemardinne, de Brusselsche ketterin, gestorven in 1335,
en hare volgelingen in de 15e eeuw . Gent, in-8°, 33 bladzz . -Overdruk u1t Verslagen en Mededeelingen der Koninkl/ke Vlaamsche Academie (1) .

1895. -- Leuvatn dons le posse et dons le present :fornation de la vine, evenements memorables, territoire, topographie, institutions, monuments, euvres d'art . Louvain, Auguste
Fonteyn, in-folio, XVI-688 pp .
1896 . -- Verslag over den wedstrz)d van geschiedenis .
Gent, in-8° 3 blzz . - Overdruk uit Verslagen era !Ylededeelingen
der Koninkljke Vlaomsche Academie .
Quentin Metsys . Bruxelles, in-8° . - Overdluk uit Biographic
rationale, 1896, col . 637 .667 .
La Bienheureuse Mar y uerite de Louvain dite Marguerite
la Fiere, sa legende, son culte, so chapelle . Louvain, Charles
Peelers, in-8°, 68 pp .

1897 . -- Note sur Nicolas Stramot, peintre beige de la
du XVJI° siecle. Bruxelles, in-8°, 7 pp . Overdruk uit
Bulletin de l'Academie royale de Belgique .

fin

Un peintre beige de la fin du Xllle S. : Ant . Clevenbergit .
Gand, in-8o. - Overdruk uit Messager des Sciences hist .

(I) Zie aldaar van biz . 357 tot 390 . Op biz . 381 zegt hijj
waarom hij denkt dot Bloemardinne eerie andere is don Zuster
Hadewijch . Van dit gevoelen zijn ook Dr . `VILLEM DE VREESE,
(Album Kern, biz. 400), J . VERCOUILLJE ( Werken van Zuster
Hadewijch, 1903), G . KALFF (Geschiedents der Nederlandsche
Letterkunde, 1906) .
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1898 .
Gedenkbeker door Gerard van Loon aazz do
Leuvensche Hoogeschool geschonken . - Overdruk uit De Dzet~elze
Warande .
Le contrat pour l'execzrtion du triz5tyque de Thierr' Bouts
de la collegiale de Saint-Pierre, a Louvain (1464), Bruxelles,
in-8°, io pp . - Overdruk uit Bulletin de /'Academic i -oyale cue
Belgique .
Bibliog rapIzische aanteekening . Jacob van 1Uethen . Gent,
in-8°, 2 blzz . - Overdruk uit Verslagen en Mededeelingen der
Konink4/ke Vlaamsche Academic,

1899 . - Opczzing~rede van Edward van Even, bestuurdcr
der Konznkl/ke Vlaamsche Academic . Gent, in-8°, 8 blzz . -- Over(iruk uit id .
By" bet afsterven van P . Genard, lid der Koninkli)ke Vlaamsche Academic . Gent, in-8°, 3 blzz .
By" het rfsterven van Th .-f.-I. Arnold, lid der Konink4/ke
Vlaamsche Academic . Gent, in-8°, 2 blzz .
Rubens en de 1Vederduitsche taal . Gent, in-8°, 19 blzz.
Bij het afsterven van Emmanuel Iliel, lid der Koninklijke
Vlaamsche Academic. Gent, in-8°, tg blzz .
BJ het afsterven van Gui-io Gezelle, lid der Koninkli ; ke
Vlaamsche Acadezni2 . Gent, in-8°, 4 blzz .
De Gelukzalrge _llargareta vaiz Leuven, b jgenaamd Tier
klargerietken, hare legende, haar eercdienst, hare kapel . l rtaald uit het hransch . Leuven, Karel Peeters, in-8°, ; t blzz.
1900 . - Quelgues observations sur trors medaillons attri_
buds a Quentin iWetsys, In-8°, 8 pp . - Overdruk uit Revue bcl} e
de Naalnismatrguc.
1901 . - _lluursclzzZdcricz ; en van de X e eeuw in do
kerle van Sint-Pieter to Leuven ontdekt . Gent, in-8° . - Ovetdruk uit Dietsclze Warande en Belfort .
De krijgsman en dichter Jacob Duym, nit Leuven, Kez cr
tier Rederykkamer De Oranje-lelie, to Leiden, in 1595 . Gent,
in-8°, 2~ blzz . - Overdruk uit Y'ersla,en en .'Wededeelingen der
Konink4/ke Vlaamsche Academic .
1902 . - Rod ier van de iVeyden . Gent, in-8° . -- Over-

druk uit id .

Verslag over den door de Academie royale de Belgique uitgeschreven wedstrijd : Faire l'histoire, au point de vue artisblue, de la sib illographie daps l'ancien comte de Flandre et
de l'ancien duche de Brabant . Bruxelles, in-8°, 6 pp . - Overdruk uit Bulletin de l'Academie royale .
1903 . - Pieter Breughel, de Oude . Gent, in-8°, 3 blzz . -0 t'erdruk uit Versla9en en Mededeelingen der Konink4fke Vlaamsche Academie .
De Schilder P-f. Verhaghen, z/n leven en zone werken .
Antwerpen, in-8° . i8o blzz,
1904 . - Bij het afsterven van hoocleeraar P . P. Alberdingk Thijm, lid der Koninklj/ke Vlaamsche Academie . Gent,
in-8o, 3 blzz. - Overdruk uit Verslagen en Mededeelingen der
Koninklfke Vlaamsche Academie (t) .
1905 . - lie Duc Louis Engelbert d'Arenberg, protecteur des Beaux-Arts (i 810-1820) . Bruxelles, bureaux de la Chronique immobiliere, in-8°, 13 pp, (2) .
EDWARD VAN EVEN's levensschetsen voor de Biooraphie
ncitionale zijn de 65 volgende
Jean Bates, Josse et Jean Beyaert, Lambert Blendeff, Pierre,
Gerard et Simon Rods . Guillaume Boonen, Jacques-Thomas Bos(i) Over deze toespraak schrijft ons geacht medelid M . Des .
Claes in zijne schoone Levensschets van P. P. 111 Alb~rdin ; /e
Them (Zie faarboek der Koninkljfke Vlaamsche Academie, 1906,
blz .190) : < Nooit vergeet 1k, met wat aandoening VAN EVEN het
woord vraagde om hulde to brengen aan wijlen zijnen cuden
vriend . Na zijne merkwaardige toespraak, die met eerbiedige
belangstelling aanhoord was geworden, verzocht hem het Bureel
het levensbericht van zijnen vriend to schrijven voor het Jaarboek van 1905, vat hij met bereidwilligheid aanveerdde . > Ach,
de dood belette het hem, en dig toespraak was de laatste, die
wij van den braves man in onze Academie rnochten hooren .
(2) Dit werkje na VAN EvEN's overlijden uitgegeven door de
zorgen van Alex . Tillot, die het deed voorafgaan van eene Notice
sur M. van Even, verseheen in de summers van den 29sten Januari
en van den 3den Februari i9os (ICr Chnnique Imlnobiliere (rubriek
Pages i'Hlstoire) ; dus 6 dagen voor de dood van den betreurden
man . Zijn eerste werk dagteekent van 1844,
zijn laatste van 1905!

-- 189 -mans, Albert et Jean Bouts, Jean de Caurnont, Jean de Boeck,
Edmond de Dynter, Guillaume de Metser. Libert de Paepe,
Jean Druys, Corneille-Norbert van Diest, Pierre Div eus, Anne
Doeveryn, Jacques Duym, Damien a Goes, Barthelemy van Grave,
Guillaume d'Afflighem, Jean-Chrecien Hansche, Gerard de Herenthals dit Roose. Gerard van Herdegom, Jean van Hoybergen,
Ignace Huart, Francois-Xavier-Joseph Jacquin, Antoine Rombaut
et Mathieu Keldermans, alias van Mansdale, Barthelemy van
Kessel, Dominique et Nicolas Lampsonius, Chretien et Jean
Michel van Langendonck, Jean Latomus, Mathieu de Layens,
Jean van Leeuwe, dit le Bon Cur'sinier, Joseph van den Lenne,
Victor Leplat, Jean Libens, Samuel Loyaerts, Jean de Westphalie, Francois Lyftocht, Jean Macs, Lambent Mathieu, Marguerite de Louvain dice la Fiere, Jean de Messemaker, Jean et
Quentin Metsys, Jean et Etienne van Molenbeke, Jean ItIouwe,
Antoine et Gui Morillon, T . Pauwels, Arnould et Pierre Phalese,
Barbe Porgnin, Prudencia et Valerio Profondaville, Otto van de
Putte .

Voor zijne buitengewone diensten en verdiensten kwam de billijke vergelding . Reeds in

1877 wend hij Eerelid benoemd van den Raad den
Koninklijke Academie van Schoone Kunsten to
Antwerpen, en, in 1880, schrijver van het Pl •o vinciaal Konliteit van dell hi}ninkhjken Raad Voor
Kunstgebouwen .
Den 8stU" September 1883 Werd Voor de zoo
nuttige uitgave van B00NEN's Geschiedenis aan
omen VAN EVEN door den gemeenteraad van
Leuven eene plechtige hulde bewezen . Die hulde
kwam hem toe Voor de lange reeks wet-ken,
vooral over de geschiedenis van Prabants oude
hoofdstad, met eene verbazende vruchtbaarheid
aan het licht gebracht .

190 -

Bij Koninklijk Besluit van den 8sten Juli 188&
werd de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde ingesteld : reeds den 16den
November 1887 werd EDWARD VAN EVEN briefwisselend lid, den 16deri December 1888 werkend lid
der pas gestichte instelling, en den 17den Juli 1889
lid der Commissie voor Geschiedenis, Bio- en
Bibliographic . Weinigen tijd daarna, den 1sten December 1889, werd hij, door zijne wei'ken in
't Fransch evenzeer vernoemd, tot briefwisselend
lid der Academie Boyale de Belgigzce gekozen, en
den 7den Januari 1892 verhoogd tot werkend lid
derzelfde Academie .
In 1898 was er feest in de aloude Rederijkkamer Het Kersouwlzen, door VAN EVEN en eemge
anderen in 1842 ult bar en jar enlangen slulmer
heropgewekt, en zoo luidde, bet daarover in de
diepgevoelde Iijkrede door den beer VITAL DE
Vos, hoofdman, tot de Kersouwieren, bij bet afsterven van bun medelid VAN EVEN uitgesproken
K Wij mochten hem alsdan wederhooren met zijn
geleerd, aanmoedigend, hertelijk woord ; 't was toen
Kersouw feeste vierde over leefbaarheid van 4 2 5 jaren ;
toen mochten Wij hem ontroeren door bet aanbod van
een palm in 't goud om zijn lidmaatschap van 56 jaar ! »

In de Decemberzitting van 't jaar 1897 werd
der Koninklijke Vlaamsche Academic en, een jaar later, bestuurder
gekozen voor 1899 . In zijne eerste toespraak in
Januari 1899 bedankte hij zijne college's over de
VAN EVEN onderbestuurder

I9I
gr oote eel' heal aangedaan, door hem Met eenparlge stemmen tot het anlht van bestuurder to
henoemen . Hij voegde erhij
(< Ik meen u to moeten verklaren dat ik geaarzeld
heb aan to nemen, to wel gevoelende hoeveel mij ontbreekt om aan uwe billijke verwachtingen to beantwoor{len . Mij meer bepaaldelijk met de gesrhiedenis der
beeldende kunsten in het vaderland onledig gehouden
hebbende, heeft mij de tijd ontbroken om de gedenkstukken onzer nliddeleeuwsche letterkunde gen~~egzaalli
to doorgronden .
ISgg was voor de Koninklijke Vlaamsche
Academie een rouwvol jaar ; vier werkende leden,
P . GEN a I), TH .-1 .-1 . AI~NOLu, EM . HII :L en
GUIDO GI?zELLI ;,

- werden ons door do flood

ontrukt, en onze grljze Nester had ah I3estuul'cler
de droeve plicht aan de afgestorvenc collega's een
woord van aandenken to wijden r ~ .

\Vat hi Inzonderhetd oh zlj nen Antwerpschen
ambtgenoot, den diepbetl'eurden

archival-is GE-

NARD wide, was zoodanig Op hem zelven toepasselijk (men heeft slechts bet woord Anta'Lr cit to
vervangen door Lcuven , flat ik niet kan nalaten
flit op heiden gelijkend portret order de oogen
der lezers to plaatsen
Hij wilt let roemrijk verieden zijiler gebo( ~rtestad
to waarJeeren, ell, dour zijne `verken, zijne stadgeno~~tell
(laartoe in hevv )n(Icring en geest(Trift to ) n tsteken . A I
(t) Wij hadden daarbij noa het overlijden van twee buitenlandsche eereleden, R . FRUIN en KLAUS GROTH, to betreuren .

--
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zijne schriften - en hoe talrijk zijn ze niet!
hebben
de verheerlijking zijner teergeliefde vaderstad ten doe
.
« Vast is de hoogste roem der stall Antwerpen de
roem harer kunstenaars . Tot over dertig jaren bleef de
geschiedenis der oude Antwerpsche meesters nagenoeg
onbekend . De bouwstoffen er voor schuilden flog under
het stof der archieven . Meer dan iemand heeft de overledene, door zijne vlijtige nasporingen, bijgedragen om
het schrijven dezer geschiedenis mogelijk to maken .
Hierdoor bewees hij een ongemeenen dienst, niet aheen
aan Antwerpen, maar tevens aan de algemeene geschiedenis der kunst .
Bij het waarnemen van het hestuurdersambt
in de Januari-zitting van 1900 sprak kanunnik
S . Daems de volgende `voorden over zijnen voor
ganger
Mijn eerste woord, MM ., bij het aanvangen der
taak, mij door uwe welwillendheid toevertrouwd, weze
eeu woord van dank, uit u alley naam, evenals persoonlijk uit den mijnen, tot omen achtbaren aftredenden
Bestuurder, Mijnheer EDWARD VAN EVEN . Wij allen,
MM ., hoe verschillend ook voor het overige onze richtingen mogen wezen, Wij zijn - ik bevestig het met genoegen - in den schoot dezer Academie en in zake van
gehechtheid aan onze taal en aan onze nationals instellingen met de gevoelens bezield van de meest broederlijke eensgezindheid . Doch is er iemand tusschen ons
die zich bijzonder op de algemeene sympathie mag
beroemen, dan - dunkt mij - is het wet de Nester
onzer Academie, de man, die ondanks zijne gevorderde
jaren met zooveel vlijt en werkzaamheid en - wellicht,
dank aan zijne gevorderde jaren - met zooveel bezadigdheid en wijsheid de teugels van het bestuur gedurende het vertoopen jaar in handen hield .
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Welverdicnde lof
Eerie heuglijke gebeurtenis greep plaats in de
zitting der honinklijke Vlaamsche Academie den
18 den December 1901 : de 8oste vet faring van omen
heminden

VAN EVEN

werd alsdan herdacht .

M . Th . Coopman, de achtbare Bestuurder
voor

opet de zitting, en, rechtstaande,
richt tot :le ver ; adering deze ;;evoelvolle toespraak ;
1901,

< Waarde Medr~leden,
<< Den den December 1 .1 . heeft een onzer hooggeacbt(
\tedeleden zij .~ 8osten verj-+atdag beleefd .
<< 1VIet blijde verwa(1Itin~ werd die (lag door u alien
2CZlen . (~lj ste (lt't a V )()r dell gellefden jnl~l-

t(,, gen1~)et

laris EIAWARD VAN Evt ;N to huldigen ; hem, in eerie
plechtige vergadering, (l k to zr egen voor zijne ~an d(
Acadrinie bewez~tl di nsten ; h m to vieren voor (len
arbeid, dies hij g(, lurende ruim jO jaar op bet gebied

van ge>chiede~~is, kun~t (n let~eien heeft volbracht .
<< Gij k)e~t~ r(iet tic 11001) uwen gees rbiedig1en Nestor heden, op (lit uur, to molten tot-juichen .
« 1)e hartelijke genegenht 1d, die gij hem toedraagt,
heeft U een of ~genblik (loen ver(~eten . dat onze VAN
EVEN aitijd he ft bcho rd tot de stilsten under de sti~len
in den lande, t• • t de allernedei ig~ten ; dat hij leeft iii de
eenzaamheid der s udie, en z~ch rijkelijk belo0nd acht
(lour het genot, dat het werk zijns gerstes hem verschaft .
O• •k hebt t;ij, nk-t zonder leedwezen, maar op zijn
herhaald en dringend verzoek, afgezieii van uw voornemen tot huldebetoon .
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Aihoewel die opoffering getuigt voor uwe strenge
1)e rippf n van vriendschap, verbiedt ze niet dat gij, in
besloten kring, een greintje van den wierook uwer toegenegenhei 1 om den edelen man latet geuren, en uwen
Fe~tuur(ler veroorlovet hem, in uw alter naam, den
in .~igs~en h~ilwensch der Koninldijke Vlaamsche Academie aan to bieden .
<< Waarde vAN EVEN,
<< Een woord nit bet hart zult gij u laten welgevallen .
Wij achten u om uwe noeste vhjt, uwen ijver voor nasooring en onderzoek, uwe liefde voor taal ell kunst,
iuidsprekend uit uw wetenschappelijk werk ; niet minder
om uwe va.derlandsche bedoelingen, stralend tut alles
wat uwe pen is ontvloeid . Wij hebben u lief, omdat
schijnvertoon van geleerdheid n teenemaal vreemd i~ ;
omdat gij in (ten om ;ang altijd vriendeiijk, hulpvaardig
en verdraagzaam zijt, steeds een gelijk gemoeci, outer
goed1i id .
« En daarom wenschen wij, uit den grond des Marten,
U flog vele jaren in ons midden to mogen behouden .
Dczelfde levens- en arbeidslust, die u steeds heeft bezield, blijve flog tang uw deel! »
Of er toegejuicht werd!
Daarna bekomt de heer Claeys het woord,
en leest de volgende door hem gedichte etc door
de Vergadering toegejuichte

- '95 -FEESTHULDE
ler Koninklijke Vlaameche Academie
AAN

IEI)WAKI) VAN EVEN
lt'I •; RKENU l,11) 1';N O 1)-13F- I 1' RI )J

bq zij n 845ten verj aardag .
Len heuglijk feest van levenszegen
Bij stillen dank voor Hooger Gunst,
Terugblik op de schoone wegen
Die Taai, Geschiedenis Cil Kunst
Bestrooien met hun palmentwijgen,
Wcn jubelwensch en heiigroet stijgen,
Wen broederhulde wordt gewijd
Aan 't levenswerk der noeste vlijt
Dic stand houdt, kloek als't kiocke lcvcn. . .
Heil u ! Heil u, van Even !
(lij reisdet niet naar't verre land
Maar in der vaadren verre tijden . . .
Verhaal ons van hun levenstrant,
Hun werk en handel, strewn, strijden
Ton op 't ontrolde perkament
't Beeld van der vaadren geest geprent .
Beleid en orde, vroede zorgen
\Vat schatten't vrekkig houd' verborgen .
't `Ford' hem ontrukt, en wcergebracht
Aan 't lo •v ende geslacht .
Tie 1, ecuwen v openden hun wegen
Die ge ingetreen zijt vast van s tag .
i w groet gaat eedle mannen tegen
l
Bekroond door Kunst en vVetenschah .
Vat eerbre namen, lang in 't duister,
Stelt gij terug in licht en luister!
Bij Landjuweel, Blijde-Inkomstfeest
Herkent gij 't yolk van macht en geest .
En weet wat was herop to wekken
« Naar e .gen kleur en trekken > .
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Dit noemt ge « uw levensdroom » : den schat
Van Leuvens kunstgenie to ontvouwen ;
In d'ouden glans uw vaderstad
Bij schets en beeld herop to bouwen
Hier't werkhuis waar der liefde macht
Den smid tot « vorst der kleurenpracht >
Hersmeedt ; ginds poort en vestingswater ;
't Gemeentesticht >> der Alma Mater,
En liefdewijk, en kloosterpand,
En 't steep herwerkt in kant !
Zoo gaaft gij aan ons landshistorie
En aan uw dierbre stall vooral
Een blijvend monument van glorie
Dat ook uw naam bewaren zal .
Voltooid is 't werk van vijftig jaren
En 't werd uw recht het aan to staren
In stilte van verdiende rust . . .
Neen ! de arbeid blijft uw liefde en lust
En 't blijft uw edel harte streelen
De vrucht ons mee to deelen .
0 lust tot werk ! o ievenskracht !
Groen loover om den zilvren schedel!
Gij waarborgt wat ons vriendschap wacht
Ons vriend, ons voorbeeld, hoog en edel,
Klimm' tot het hoogste levenspeil !
Heil u, van Even, heil !

De heer Bestuurder overhandigt den heer
een op perkament gedrukt en door al
de Leden onderteekend exemplaar der Feesthulde .
De diepgeschokte grijsaard bedankt daarop
den heer Coopman, Dr . Claeys en al zijne collega's
voor de hem bewezene eer, en sluit zijne rede met
den volgenden wensch
VAN EVEN

Dat onze Koninklijke Vlaamsche Academie, thans
in zoo voordeel gen toestand, groeie en bloeie tot ontwik-
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holing onzer letterkunde, ter versterking van den n ttionalen geest, tot roenn van ons dierbaar vaderland ! » (i)
Den

2 4 sten

September 1902 wordt VAN EVEN lid
van de Cmmissie voor Mildelnederlandsche Letteren, in vervanging van Jan van Droogenbroeck,
overleden .
Den 2Tsten 1anuari 1903 had ik in de 'smiddags
gehouden Zitting der Commissle voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographic lezing gedaan van eene
toespraak aan M . VAN EVEN, welke de leden diet
Commissie verlangden in de algemeene vergadering opnieuw to hooren voordragen . Die toespraah, waar lk in 't begin van doze levensschets
hot slot van meedeelde, luidde als volgt
<< Mij n e Heeren,
« Den 24sten Januari 18 53 (dus se~lert 8 dagen is 'teene
halve eeuw g~,leden) went M . EDWARD VAN EVEN archivaris benoeind der stall Leuve>> . W .j weten lies, Mijne
Heeren, - omdat wij de nederigheid van M . van Even
kennen, - ons hoo ;geacht medeltd heft e non afschrik
van alle, vooral van openbare lofb tuL i~g, en daarom ook
word den Eden December 1901 zijne tachtigste verjaring
hier in de Academic zoo gemeend en gemoedelijk hot
kon, maar toch zon,ler gerucht en, gclijk men zegt,
« onder ons » gevterd .
(t) Men weze met verwonderd dat ik die aindoeniijke toespraak en net heerlijke gedicht gansch overnam Ik achtte noodzakelijk, tot vollediging dezer schets, die IFgelen geheel to geven, waar
zijn levensdoel zoo juist in afgeteekend staat, waar op zijne voornaamste gewrochten gewezen words, waar de hell van o~,s Academiefeest met zulke warme genegenheid en in zulke schoone taal
words in afgeschilderd .

ig8
<< Nu, hoe n~~o onze vriend zijnen lof ook boors
sprt ken ten enkel woordeken van mijnentwege nerve
hij vai~daag met zijne gtwone welwillendheid aan . Wij
zijn bier toy h weer < under ons » (1), en zulke omstandighe+d g<<ns~ h zwijgend laten voorbijgaan, neen, dat
kor~ ik, in 't b . ~z~ under noch als Vuorzitter dezer Commissi •, n . ch a's halve Lt uvenaar, volstrekt niet over mijn
hert krijue'~,
<< Met zulke omstandigheid, zeg ik .
<< Immers, 50 jaren archivaris is reeds op zijn ei en .
eerie heu&ijke, eerie buitengewone gebeurtenis ; maar
as die archiva~i~ en man is zooals EDWARD VAN EVEN,
die zijn ambt met eerie weergalooze toewijding en liefde
v(,or zijne ~ebot)rtestad vervuld heeft en de schoone
vruchten van zijne schrandere en onverpoosde opsporingen it een fno~+umetiteel werk over Leuven heeft ten
soon ge~preid ; als die archivaris terzelfdertijd een schrijver is wt lke op bet breedere veld van 's lands geschiedenis tijde ns zulk lang leven van arbeid onschatbare
dicnsten pewees ; ah die man cook een Vlaamsch geleerde
is, een Vlaainsch taalbeoefenaar, een verheeriijker van.
onze oude Vlaamschee schrijvers, van onze dude Vlaam
sche kunstears, zelf een uitgelezen kunstkenner, en een
coll~ .ga iii onze Academie, en ja een medelid van dezeComrnistiie, wier gai ischen werkkring van vaderla.ndsche
gescluit d- en u~ ~heidkunde, Vlaamsche kunst, Bio- erg.
Bibliugraphie hij met luister heeft doorwrocht, - clan,,
geacite en gelit fde jubilaris, moogt gij, als 't u beliefs,,
niet kwalijk nemen dnt ik bet als eerie onverzuimelijke en
sevens a(,nLet~ame plicht aanzie van, ten minste in de
stille ii .timit~ it dt zer vriendenvergadering, met een eeke
wuord mtlne stem to voegen bij de stem uwer jubelvierders to Leuven, u, in naam van mijne collega's dezer
(i) Ik be~ioehie lien engeren kring der Commissie voor Geschiedenis, Bo- en titbliographie, waar mijne kleine toespraak voor
bestemd was .

C;ormnissie, omen oprechten gelukwensch aan to bieden,
U to bedanken voor uwe diensten bewezen aan (r1z~'
geschiedenis, onze taal en kunst, en u to zeggr n hoe fier
wij zijn iemand in ons midden to bezitten c1i~v~or zijne
wetenschap en kennis wordt hoo~geschat, en vo~ •r zijnen
vriendelijken omgang en lieftaliige inborst uir gans~ her
herte bennind .
Dierbare Collega, die sedert eenige dagen u\V
82 Ste jaar ingetreden zijt, uw struische liehaamsbouw, uw
blijvrnde gezondheidsblos, uwe onvermln(ierde heldt rheid van geest en uw ahijd gets ouw gt hugen laten oi~s
verhopen dat gij flog lange jaren aan de achting t-n hefde
van uwe nnedeburgers en van eras, uwe medeleden deter
Academie, zult bewaard blijven . Wurde die hoop vervuld ! »
I)aarop zei de beer Bestuurder, M . PrayTonvan huy-len, gelukkig to zijn to molten vaststellen
dat de beer VAN EVEN,

niettegenstaande zijnen

boo en ouderdom, flog net voile helderheid van
geest, in goede gezondheid, met onhezweken fever
de zittingen der Academic bijwoont, waarover hij
hem dank zegt en geluk wenscht . `Vij alien, zoo
beslult de beer Bestuurcler, bcamera de hoop door
den beer Bids uitgedrukt .

(1'oejutchin en .)

M . VAN EVEN sprak alsdan zijnen dankk uit
aan M . Bols en aan de gansche vergadering, voor
de vriendelijke toespraak en de wenschen daarbij
geuit . Hij durft hopen flog niet zoo spoedig helet
to zullen zijn de zittingen der Academie, waar hij
niets dan oprechte vrienden vindt, to zullen kunnen bijwonen, en belooft tot bet laatste zijns
levees, zooveel in zijn vermogen ligt, de instelling
ten dienste to zullen staan .

(Toejuichi,ngen .)

200

Weinige dagen later,

den

23sten Februari,

waxen al de gemeenteraadsleden van Leaven vergaderd om zich, zonder onderscheid van denkwijze
en bezield met een zelfde gevoelen, road hunnen,
rond onzen VAN EVEN to scharen ter gelegenheid
van zijn archivaris jubelfeest van 5o jaar,

om

hem, alien even gemeend en oprecht, toe to juichen en hem de gouden medalie toe to kennen die
de stall enkel vereert aan die harer klnderen
welke haar tot roem verstrekken en die haar
dierbaar blijven (1) .
Wat plechtige, roerende stonden moeten dat
geweest zijn voor VAN EVEN ! Wat schoone bekroning van zulke verdienstvolle leopbaan ! Wat
luisterrijke hulde, hem toegebracht door de vertegenwoordigers van de gansche bevolking zijner
geliefde stall, op het stadhuis van zijn door hem
verheerlijkt Leaven, en kortbij die archivariskamer, dit nederig celleken waar hij, wereldlijke
Benediktijner, 5o jaren lang, dag in dag uit, met
eenen verbazend vruchtbaren uitslag gewerkt had
en gezwoegd !
Lid der Koninklijke Academic van Weten
schappen en Schoone Kunsten van Belgi, Lid
der Koninklijke Academic van Oudheidkunde,
Oud-Bestuurder en
'erkend Lid der Koninklijke
(i) Zie de Lijkre~te van M . Marguery Medeburrers schorken
hem ook zijn zeer gelijkend portret, door Omer Dtetickx geschilckrd .
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Vlaamsche Academic, Briefwisseiend Lid van den
Koninklijken Raad voor Kunstgebouwen, Lid van
de Commissie der Academic van Schoone Kunsten
van Leaven, sedert 61 jaar Lid der R.ederijkkamer
Het Kersouz~'kcn, sedert 5o jaar archivaris, Officier
in de Leopoldsorde, vereerd islet het Burgerkruis
van 1ste kias, - mocht hid r i den T1I.itc d iiui-ttis
van den ouden Sieleon islet aanheffen
Neen, reftos ailicurs was uok zijne leas . Tot het
erode zijns levees, zooveel in zijn vermogen ligt,
-- hij had het beloofd -, zou hij de Vlaamsche
Academic ten dienste staan, Z U hlj al zijne amhtsbezigheden blijven vervullen .
Regelmatig woonde hij nog onze zittingen bij .
In 1903 schreef hij een leerrijk verslag over
een werk betreffende Breugh-el den onde .
In de zitting van den 16d~1 Meert 190_ hracht
hij eene roerende hulde aan den Overleden vriend
Dr . Alberdingk Thijm : dit was in onze Academic
zijne laatste lezing .
In de zitting van den i6de1 November igoq.
zagen wij hem voor de laatste maal . . .
In 't begin van Februari 1905 kreeg hij eene
verkoudheid, ongelukkiglijk door den tot clan toe
zoo kloeken man niet geteld . Na eenen dal; drijvier verergerde zijne ziekte zoodanig dat de
geneesheer den toestand, vooral uit hoofde van
's mans hoogen ouderdom, zees bedenkelijk vond .
Als men hem met het gevaar bekend gemaakt had,
ontving hij den 4de1 hehruari de laatste HH . SakraA

-- 202

menten met eene voorbeeldige godsvrucht, door
de bediening van den pastoor zijner parocnie Sint
Michiel, met wien hij door eene eerbiedige vriend
schap sedert vele jaren verbonden was, en wiens
25 jarig priesterjubelfeest hij met grooten fever in

1903 had meegevierd .
Allen die hem bezochten wares door zijne
christens gelatenheid gesticht .
Helaas, de hoop die men gesteld had in zijnen
sterken lichaamsbouw werd niet verwezentlijkt .
Den 11" Februari ontsliep hij zacht, in den gene
gender ouderdom van ruim 84 jaren .
In de zitting van den 22sten Februari vertolkte
M . Segers, bestuurder onzer Academie voor 1905,
ors alley gevoelens van rouw, en bracht eene plech
figs holds aan de nagedachtenis van den hetreurden over.ledene : in zijne toespraak, die met eene
eerbiedige aandacht aanhoord werd, wees hij op
de velerlei gauss van geest en hert, waar ors
diepbetreurd medelid door uithlonk, en toonde
aan hoe dezes studies op het gebied der geschiedenis van oudheid en van kunst krachtige middelen wares tot versterking van het nationaliteitsgevoel en de vaderlandsliefde (1) .
De begs afenis van EDWARD VAN EVEN was
eene indrukwekkende plechtigheid, die 's Woens
daags, 15den Februari, to i 1 urea plaats greep, to

( ) Blz . 96 van de Verslagen en Mededeelingen der Koninklgke Vlaamsehe Academie, 1905 .
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midden van eenen grooten toel~)op aanzienlijkc
personen en vrienden, waaronder M . de ' hruoZ,
Minister van Binnenlandsche Taken en Openbaar Onderwijs, afveerdigingen van de Acadcni c
Royale en van de Koninklijke Vlaamsche Academie, het Schepencollege der stall, vele leden van
den Gemeenteraad, priestess, officieren, hooggeplaatste ambtenaars, enz . Onze Academie was
vertegenwoordigd door de heeren Segers, hestuurder, Gailliard, bestendigen secretaris, Bols, Boucherij, Coopman en Muyldermans, leden .
De krijgseer werd aan zijn stoffelijk overschot
bewezen, daar VAN EvrN Officier in de Leopoldsorde was geweest .
Vo~ r dat men het lijh naar de kerk droeg,
werden er vies redevoeringen uitgesproken, twee
in 't Vlaamsch, door MM . Max Rooses en Gustaaf
Segers, en twee in 't Fransch, door MM . Marguery
en Guelton . M . Rooses, namens de Koninklijke
Academic van \Vetenschappcn, Kunsten en Letteren van Belgie, stelde ons VAN EVEN voor oogen
in 't bijzonder als geleerden en verdienstvollen
geschiedschrijver van de stad Leuven en van
haren kunstroem ; de stadssecretaris M . Eug .
Marguery, wiens lijkrede wij reeds hooger mochten aanhalen, sprak namens de gemeenteambtenaren, en maalde ons met eene innig gevoelde
genegenheid den levensloop van den door iedereen
to Leuven gekenden en beminden medeburger,
van den dierbaren vriend, van den ievervollen
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archivaris en van den wonder vruchtbaren schrijver ; M . Guelton, in naam van den Beschermingsraad der opgesloten en der vrijgestelde
veroordeelden, deed ons VAN EVEN's medelijdend
hert voor de ongelukkigen waardeeren ; en de
achtbare Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche
Academie, I . Segers, gaf ons in treffende bewoordingen een getrouw beeld van VAN EVEN als
schrij ver, als Vlaamschen schrij ver vooral, als
geestdriftigen, degelijken kunstkenner, als vurigen vaderlander, en als eenen collega door alien
voor zijnen rechtzinnigen, opgeruimden, lieftalligen aard geacht en geerne gezien (i) .
Na den plechtigen Lijkdienst in Sint-Michielskerk had de begrafenis plaats in den familiekelder
van 't kerkhof to Park, under de schaduw van
die grootsche gebouwen die hij zoo dikwijls
<< bewonderde, in de nabijheid van die eeuwenoude
« kerk, waar hij meermaals de plechtige Diensten
<< bijwoonde (2) >> .

( t ) Zie de lijkrede van M . Rouses in

Royale,

Bulletin de l'Academie
Verslagen en

no 3 (mars) 1905 ; die van M. Segers in

hlededeelingen der Koni+ik4ike Vlaamsche Academie, biz . ioo,
1905 ; die van MM . MarguNry en Guelton werden, meen ik, in
Leuven~che nieuwsbladen me~legedeeld,
(~)'t Park's J1aand,chrift, i5den Maart 1905 . M~1den wij nog
dat meui*e lofartikels over EDWARD VAN EVEN verschenen in de
hijzonderste gazettes en tij .lschnften, Nederlandsche en Fransche,
vats 't gansche lands
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In verscheidene zijner boeken bevestigt VAN
dat de geschiedenis van smell schrijver in
zijne werken to vinden is (z) .
Over 't algemeen nemen wij dit middel om
iemand to leeren kennen heel wel aan, en daarom
hebben wij het ook reeds in deze levensschets in
ruins mate to pas gebracht .
Ons dunkt nochtans dat het nuttig is ook aan
eerie andere bron to puttee, om niet alleen islet
den geleer de, maar tevens om islet den ganschen
mensch in lnnlge kennis to komen : men most
namelljk, waar het doenhaar is, heel ook nagaan
in zljnen (lagelljkschen handel en wan(lel .
Ooze hersoonlljke kennismahing dagteekeilt
slechts van ooze eerste b1jeenkomst in de KonlnklijkeVlaamsche Academic, waar wij op denzelfden
datum, dell i6c November 1887, als briefwisselende leden ooze intrede gedaan hebben .
Jaren achtereen ontmoetten wij elkander den
derden woensdag in de Nnurdstatie to hrussel,
0111 dais samen naar de ac<t(lemiezltting to Gent
to rljden .
EVEN

~n

(i) Zie b, v. L)dOV/CO Gui(~iardini (tX77), p . s :
« On a dit avec raison que I'histoire dun ecnvain se trouve daps ses
(ruvres >> .

Dit wend door VAN EVEN ook op den knnstenaar toer~epast
('Cole de jbeinture de Louvaan ( i 870), p . 16, lezen wij

in L'anrienne

IL fact chercher l'histoire intime dun artiste dins ses oeuvres

En in Quentin kietsys (Bibliographic nationals), col . 648
On 1'a dit souvent : la vie de l'artiste se lit (laps ses oeuvres .
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""hot in 1903 zaten wij gewoonlijk gevieren
bijeen : Dr Alberdingk Thijm, VAN EVEN, M . Des .
Claes en ik . De goede, statig vriendelijke Alberdingk Thijm ontviel ons door de flood in 't begin
van 1904, - VAN EVEN het jeer naderhand . Me
dunkt, ik zle hem nog naar den trein van Gent
wear wig hem reeds wachtten

komen aansukke-

len met ietwat plakkende, trage stappen, op zij nen
dikken knobbelstok geleund, den breedgeschouderden kloekgebouwden vrlend VAN EVEN, door zijne
lange gestalte boven de koppen der andere relzlgers van verve herkennehj k .
Hoe dankbaar was de grijsaard, als ik hem
sons tusschen de dringende menigte tegemoet
llep en, mijnen arm under den zljnen schuivende,
hens tot het reeds gekozen kompartiment geleidde !
Hoc dankbaar, als wij hem eene goede plaats hadden bewvaarcl !

Hoc tintelden clan achter zijnen

bril de kleine Vinnige oogen van den braven man,
islet zljn hoog glad voorhoofd, den vrlendelijken
mond, de knevels nog peper-en-zout en den vollen
beard Tangs under met zilverwit omkranst !
lk zie hem nog op onze zittingen, steeds even
hoffelijk met iedereen, altijd gelijk van luim . En
hoe voorkomend warm jegens hem al de medeleden, met eerbied luisterend naar zijne doorwerkte lezingen, naar zijne wijze woorden en
{)ndervlndlngrijken read !
Ik zie hem nog aan tafel . Met de academiecollega's praatte hij gewoonlijk in eene verzorgde
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ietterkundige taal, zelfs jet of vat voornaam en
met Hollandschen tongval . Maar als hij aan 't vertellen viel (in anekdootjes uit zijnen jongen tijd
was hij onuitputtelijk), clan kwam er in zijne ultspraak de Levenec;' Zoo natuurlijk, zoo smakelijk,
Zoo kluchtig door ! Hoe snaaksch klonk zijn guile,
goede lack !
Thans is zip ne plants er ledig ., .

Toen bet Boredl der Academic mrj met bet
opstellen der levensschets van EI~ \ \A 1 ~1
AN
EVEN gelastte, grog lk, korten tijd na bet overlijden van ons betreurd medelid, als in be~vaart
7.1jn
archlvarlskanlerken oh bet stadhuis, zrjne
woorist to Leuven, en Zijn graf oh bet kerkh
(ler abc ij van Park bezoeken .
Eerst naar bet stadhuis !
Daar bezocht jk bet heel een voudig archiD arjsvertrek, hoog van gewelf, islet gewitte muren,
waar hij troonde op dien hoogen stool v~r den
breeden lessenaar met de voetplank die sedert
moor dais 5o jaar door den schurenden zool van
(Jell nooit vermoejden worker half uitgesleten js .
Hier doorsnuffelde hij eene onafzjenbare reeks
registers, bier ontcijferde hij heele bergen bestoven
en verfrommelde handschriften . . . Hier ook ontbaa de hij, met eene dienstveerdigheid die men
niet vergeten kan, de vrienden van oudheden en
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kunst, welke de door hem zoo zorgvuldig gerangschikte archieven kwamen raadplegen in de zalen
van dat verrukkelijk schoone stadhuis der oude
Brabantsche hoofdstad .
Het archievenwerk, dat was zijn levee !
En voor dat werk was hij gansch toegerust .
Hij had er al de vereischte hoedanigheden voor
helder verstand, wonderbaar geheugen, grondige
kennis in de aanverwante vakken, -- geschiedenis,
oudheid-, penning-, geslachtkunde,
breeder
historischen blik. Voegt daarbij eene hertstochtelijke liefde voor den kunstroem van zijne vaderstad
en van zijn vaderland, eenen ingeboren en door
studie en ondervindingverfijnden smaak in bouw-,
schilder- en beeldhouwkunst, eenen altijd wakkeren
arbeidslust, en (want wat baat wil en begaafdheid
in een krank lichaam?) eerie ijzersterke gezondheid en een lang levee juist in dat ambt waarin
hij, zijne dagelijksche tank vervullende van zijne
jonkheid of tot den hoo~sten ouderdom, zich door
zijnen onweerstaanbaren drift voor de archieven
mocht later meeslepen .
Hier mocht hij dap zijnen levensdroom vet wezentlijkt zien . Hier, in het Leuvensch stadhuis,
dit kanten paleis, gelijk men de Layers' meesterwerk genoemd heeft, eenen Bijbel van steep (z),
steep herwerkt in kant » (2), hier bracht hij orde
( i ) Prudens Van Duyse begroette het zoo in Hulde aan deer
beehlhouwer d' U7tion (z . hooter hi . i 72, in nota) .
(?) Zie hooter, h1z . 195 . het aedicht van Dr H . Claeys .

-
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in den chaos, in den ellendigen warboel der in
alle hoeken en kanten dooreengegooide arch ieven,
bier deed hij die kostelijke vondsten, die verrassende ontdekkingen op bet gebied der kunstgeschiedenis, to hegi nnen met den naam van de
Layers zelven, - en van dit stadhuis straalt onn
zoo to zeggen over Leuven en 't vaderland gansch
zij n ontzaglijke arbeid nit . Den vroegeren kunstluister aan Ntjn Leuven weergeven, dat was zijne
vooi naamste bezigheld, de beste vrucht van zljne
upsporingen, dat tverd de groote titel van zijncn
roem .
Iaar ook wat zwoegen heeft dat gekost !
Hij die zoo gemakkelijk en zoo geerne in de
archieven arheidde, doet deze hekentenk
'lout ce que nous aeons voulu, (1) puhliant ces
derails, c'est d'indiquer a ceux qui ont asset de courage,
car it ell

faiit

bearicozzp, pour fouiller Mans les vieux

coml)tes de nos villes, ties sources prcci±uses pour la
connaissance des rnccurs et des coutumes du MovenAge (t)» .
\Vil nlen

n ~taalt c van dice vereischten

nloed
Apres avoir explore ies archives de la vile ainsi
que celles de nus eilises et de nos anciennes corporations civiles et religieuses, nuns aVOfS cuns ;tcre, pendant
quinze moil, six heures parlour a comnulser les protucoles
de fancier echevinage de Louvain . Plus de 450 volumes
de ces registres ont ete examines, feuille par feuille, acte
( I ) Particularites inconnues sur gacelques foals en titre d'ofJice
du Moyen-Age (i8s8), p . 20 .
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par acre . On concoit quo rien ne saurait nous dedommager (l'un semblable labour, sinon la conscience d'avoir
accompli use tache patriotique (i) >> .
De uitslag, na zulke moeite, is er zooveel to
v erdienstelijker om . Hoeveel licht geworpen in de
duisternis welke ons room- en kunsti •ijk verleden
bedekte ! Hoeveel groote names uit den vergeethoek gehaald! Vat dwalingen hersteld ° Wat
kunststukken tot clan toe aan dozen of genes
meester lnisselijk toegekend, aan de echte makers
weergegeven!
Eene gansche bibliotheek boeken stelde hij
en tot de geringste van omvang behelzen schatten
van geleerdheid : eon naam, eels datum vergt
sonltijds woken zoekens . En die kleinere zoo
talrijke Vlaamsche en Fransche schriften `velke
hij zonder verpoozing gedurende ruin 6o jaar
meest in nieuwsbladen en tijdschriften van Zuiden Noordnederland liet verschijnen en waar de
kunstkenner en de wijsgeer (VAN EVEN filozofeert
er zoo geerne in en zoo pittig !) overal de hand
geven aan den man van studio, ze werden schier
alle bijdragen voor zijn later gewrocht Loiivvin
» ionzilncntal, dat ill 1860 verscheen, en dan, na
nieuwe navorschingen en ontdekkingen, in 1895
volledigd word tot zijnen reuzenarbeid Louuiin
dais le Masse et daps le ~rescnt . Met de den your c~°n
sedert jaren voorbereide materialen bouwde hij
(i1 L'c ncienne ecole de einture de Louvain (1870), p . _4 .
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dat n oiltllllcnt tei' v'erheerlijklng van zijne gellefde
stad, - 'elijk Mattheus de Lay-ens Leaven's stadhuis, - met dit verschil dat deze de schepper was
van bet geniale plan voor wiens verwezentlijhlng
hem anderen tel' zljde stonden, terwijl VAN EVEN
islet enkel de ont`v'erper was wall Zijn verb . maar
ooh voor de uitvoerinu zelve eheel alleen dlenst
deed .
AlltWel'pell ell hi'ussel prOilhell met soortgelljke grootsche heerll .jh gelllustreerde gewrochten
d0ol' Genai'd ell Hv mans : Leaven mag even fXer
gain op bet standaardwel'k van v ~v Fvl N (1 ~ .
(i) Om dit zijn standaardwerk in 't Fransch to schrijven, en
islet in zijne eigene taal, in de taal van Leaven, in de tastl der
door hem bekend gemaakte Leuvensche beroemdneden, zou VAN
EVEN misschien bier ook, als verontschuldiging, hebben kunnen
inbrenoen vat hij reeds in c85z berichtte over zijne Les Artistes

de l'hotel-de-vine de Louse/ n (p . VII)
d NN us avnns redige notre travail en fray cais, langue que nOus ne
cultivns que dune maniere accessoire . C'est un 'ray ers p ut ere . Un
ecrivain appartient d'abord t son pays . e t le pay , qu qu . r streint qu'il
soft, n'est jamais trop pent . Nous noun sommes se vi de c tte l {r guy', non
par u' se'timent d-~anire, ainsi quo- pourrait le croire, mail pour titre
uti'e aux savants &rangers qui s'occupent de l'h~st :ire dr non arts Nous
aeons p use que la glare de nos artistes ne peat que gagnrr
titre mieux
connue hors du pays .

a

Het zij ons geoorloofd bet toch jammer to vinden dat ooze
Vlaamsche collega bier islet liever handelde vol~ ;ens zij~i Een
Brabandsch woord rren mi'ne landsenooten (z . de inleidin ; van
Brabandsch Museum, r8bo, blz . 2) : « seders bet kwaert timer
eeuw hebben ooze geleerden er zich met de meeste vlyt op toe~elegd
om de natie met de Geschiedenis des lands bekend to rnaken .
Doch hunne achtingswaerdige poogingen leverden h set geene uitkomsten op . En zulks laet zich verklaren : in plaets van bet yolk
in zyne tael aen to spreken, namen wy, op enkele uitzonderingen
ta, omen toevlugt tot bet fransch, time tael die, vat men ook
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Na de werkkamer van den archivaris op het
stadhuis to hebben gezien, ging ik een bezoek
brengen bij zijne twee zusters de juffrouwen Eugenic en Maria van Even, met wie ons betreurd
medelid, ook ongehuwd, huffs Meld in de voormalige Stopselsstraat, sedert zijn 5o jarig archivaris jubelfeest bij beslissing van den gemeenteraad
in Edward van Even-straat herdoopt .
Gaande fangs denzelfden weg, dagelijks tot
vier keeren toe door onzen vriend tijdens zoo vele
jaren van zijn leven betreden, scheen mij al wat ik
zag van hem to spreken . 1k verbeeldde mij hem,
na zijne dagelijksche tack op de archivariskamer
en het gelief koosd kopje koffie thuis, to ontmoeten
van zijnen trouwen Sint-Bernardshond, den door
elken Leuvenaar gekenden reusachtigen Max vergezeld, langzaam slenterende fangs de straten,
waar iedereen den bejaarden man vriendelijk toeknikt, voorbij die huizen en gebouwen, waar elke
gevel, elke steep hem evenals oude kennissen
schij nt to groeten . . .
Thans koom ik in de Edward van Even-straat,
buiten het grout gewoel der stad gelegen .
zegge, tech nooit de onze kan wezen . Peze wyze van doen levert
naer ons inziPn, een dubbel kwaad op . Trouwens, met eene vreemde
tael to gebruiken stelt men voor de groote meerderheid zyner landgenooten niet alleen bet licht under de korenmaet, maer men
ontneemt daerenboven aen de Geschiedenis al hare oorspronkelykheid . . . Wil men de Geschiedenis eens lands met nauwkeuragheid
schryven, wil men door zynen arbeid eenen weldadigen invloed
uitoefenen, . dap nerve men zynen toevlugt tot de volkstael .
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Daar staat het huffs in rooden kareel, met
fangs de straat weinige vensters, meest door blaffeturen gesloten, en de zeer fraaie hofdeur van 1770,
wier of beeldsel in Louvain dads le passc et dczi s

le resent to zien staat (I) .
Van als ge de groote poort intreedt, treft u
seffens het landelijk uitzicht van den koer, overlommerd met hooge boomers, aan wier voet ouwetsche steenen liggen met inschriften, en waarachter de overgroote hof zich uitstrekt . Kiekens
kakelen, honden bassen . 't Is een dorpsheerenhuis
als een eiland gelegen in 't midden (ler stall, een
hrokje neerhof van een klooster, schilderachtig,
eigenaardig lief en vredeademend .
Doch, laat ons eerst in de woning gaan, op
de yr lendelijke uitnoodlging van VAN EVEN's brave
zusters .
Na eenige oogenblikken zittens en klappens
enkel tot kennismaking, vraag ik de toelating om
huffs en hof of to zien .
« Geerne ! Zoo gij wilt, eerst den hof ! » is
het welwillend antwoord .
Van de koer- en tuinzijde heeft de woning een
levendig uitzicht : vensters in overvloed, fangs
waar het licht in huffs stroomt . Men ziet het, de
bewoners hebben genot van hun huiselijk levers,
en hoeven met buiten den uitgestrekten hof to gaan
voor aangename wandelingen en gezonde lucht .
(I) Rlz .

2 37 .

2I4
En nu in huls !
Wat museum van oudheden !
Ik kan mijne bewondering niet genoeg uitdrukken .
Weet ge wat het eerste woord van Edward
tot de bezoekers gewoonlij k was? » zegt

thij eene

der zusters . Hij zei : « Hier zijt gij niet bij de
modernen ; hier zijt gij bij de antieken ! »
Het is zoo inderdaad .
Traag gaan wij door de spreekplaats, de eetkamer, de zaal, en dan ook, langs den zwaren
trap in eik kloek als kerkewerk, naar boven . Daar
mag ik, door bijzonder voorrecht, Edward's zees
ruime slaapkamer bezichtigen, --

terzelfdertijd

zijn studie- en kunstheiligdom, - waar- alles, ult
eerbied voor dee gedachtenis van den afgestorvene,,
onaangeroerd staat sedert zijn overlijden .
De tijd laat mij niet toe om alles op staai of
to zien . Ik werp slechts eenen aandachtigen blik
op de godvruchtige schilderijen in de bed-alkoof,
het oud zilveren wijwatervat op de nachttafel, de
bibliotheek aan de mutes en in de krises, de
handschriften op perkament met wonderschoone
miniatures bemaald, de folianten in de XVIIIe
eeuw door den geschiedschrijver van Leuven
Petrus van den Broeck eigenhandig opgesteld, de
zeldzaamste boeken waar zijn studium seders bij
't venster, waar tafels en stoelen mee opgehoopt
liggen .

Wat kunststukken uit vroegeren tijd hier en
in de kamer hiernevens en beneden in de zaal en .

-

215

in de eetplaats en overal ! Het ansche hues is er
mee volgepropt : oudere meestergewrochten van
Diederik Bouts, van Quinten Metsy- s (i), schilderijen van lateren tijd door de twee Verha ;hen's (2),
Clevenhergh (3) enz ., - gothieke standbeelden
vol diep gevoel en godvruchtige uitdrukking,
meuhels met slanke, ranke zuiltjes en treifclijk
uit ewerkte paneelen, - sierlijke staande ht~rloes, - hevallige kistjes, hupsche vaasjes, artistiek
tafel- en keukengerief, en prachti e versieringen
van hang en schapraai en sch~)uw in koper, zllver,
kristal, albast, porselein .
Na bet bijzonderste bezichtigd to hebhen, en
voural stilgestaan to zijn waar de zusters, door
diepe broedervereering hewogen, mij met tranen
in oo en stem widen : < Hier schreef Edward . . .
Bier staan zijne schounste hoeken . . . bier hebt gij
zijne verzanielingen . . . bier is eerie schllderij waar
hij gansch bijzonder van hield . . . » - kwamen wij
terug in clt ; eetplaats heneden .
Ik zette mij in Edward's zetel tusschen bet
venster en de mcrkweerdige uude schouw, v - o r
(t) In de Biogra/hie d Quentin Metsys, c~~l
. t5657, lecen
wij : u Le grand artiste dear pour SOR free Jose Met-y~ on spl~ndide cadran d'horloge . Cette eeuvre, que le temps a h~ureuseme,~t
. Ells fait
conserves, est utie page interessante de l'histoire du mitre
actuehement partie de noire collection .

( :) Er zijn daar ; o teekeningen en verscbeideue ~cuilderijen van
P. J . Verhaghen, den grootsten schilder van Beige uit de XVIII'
eeuw .
(3) Van Antoon Clevenbergh zijn er drij schilderijen .
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die fijn ingelegde scribanen en kunstig gebeeldhouwde eiken kassen .
Bij een geurig tasje koffie mij aangeboden uit
een fraai antiek servies in hecht en echt zilver
gedreven, herdenken en bespreken wij samen
Edward's langen levensloop, zijne werken, zijne
alom geprezene goedheid, zijn vreedzaam huiselijk
leven, zijne dagelijksche wandeling met Max, die
eenige maanden voor zijnen meester stierf, och
arme . . .
Terwijl ik eenen slok slurpte, gretig luisterend naar de oudere zuster, komt in e~'ns de
jongere bij ons uit de keuken terug en roept
- « Nu heeft Divceus het vleesch uit de schapraai gepikt !
- « 't Is zeker toch niet waar, Marie' zegt
daarop levendig de oudere zuster .
- << Diva us ? » vraag ik . < Wie is Dr-va us ?

- << En 't antwoord is :

Dat is een van onze

drij honden : de andere twee heeten Molanus en

Li~sius . Och, Edward zag ze allemaal zoo geerne !
Zie, flu zijn ze alle drij daar, ook Div~us : hij
lekkebaardt nog, de gulzigaard ! . . . Max alleen
stond ingesloten . Aan de drij die in huffs mogen
loopen, had Edward, uit lachmerkterij, de namen
gegeven van de befaamde geschiedschrijvers van
Leuven : die zwarte daar is Divans, - die rose,

Molanus, - en die oude kleine witte, L15sizcs . En
ze pikken nog al dikwijls vleesch . Als Edward
nog leefde, en ze hadden veer nan 't vleesch ge-
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zeten, dan had hij er toch zulk genoegen van, en
dan lachte hij dat hij schokte, als wij lamenteerden : en Clan rlep hlj ZOO schalks :
Divc us
is een dief : hlj plkt bet vleesch !
zoo dat wij
op den duur alien gelijk aan 't gichelen schoten . »
Ik neem afscheid van VAN EVEN'S geachte
zusters, hen heclankende voor bun gul onthaal,
en zet mij op weg naar Park .
under bet gaan denk ik na op min bezoek in
de woning van omen vriend, waar ik den lntlemen VAN EVEN, den verknoehten brooder, de htiisduif, den verzamelaar, den lcunstman, deal studax
van naderbij had leered kennen . Ik gevoelde beter
hoe diep overtuigd hij in zljne werken schreef dat
hij zijn geluk vond in de pllchtvervulllng, in de
studio, in de hoist, in den vrede van bet huiselijk lever (1) .
( ) Vas} Gu cciar ini getuigt hij (Guicc ., p . 25) ; « II trouva la
convtcta )n que tout devient bon pour 1'hr~mme quand it demande sa
vie au travail et sa grandeur a la science > ; en verder (p . 64) : K Connaissant tOW ce que les etudes litteraires et sctenttfiques, iso~ees de
toute appltcatton aux vues per~i~nelles, out de saint et de ConSOlant . . » En over Di-dertk Bouts' verblijf to Leuven schrijft hij does
(Thierry Bouts, p . j) : K II y j )utt du plus stir et pent-titre du soul
bier de is vie, c'est-a-dire, cit la p,itx . y
Dit wil met z~ggeu dat VAN EVEN ook zijne kruisen en kt uiskens
niet gehad heft geltjk iedereen . De nijd zal hem wel riot gesoaard
hebben. Daar schtjnt hij op to wijzen, trrw :jl hij Het Laatste Arondmaal van I)ie ierrk Bouts aan 't bewonderen sta<<t (Thif rry Routs,
185r . p . 36) . 14en vergeet, zegt hij, ' qu'on ve};ete an milieu d'une
epoque cie uraterialisme et de passions . Un hemeux atiaehronisme
vows tourne un instant la fete : on se croft an milieu dune autre
generation, d'une generation drotte et heureuse . On laisse choir sans
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Nog meer clan vroeger waardeerde ik de
hoedanigheden van zijn karakter . Ik zag klaarder
in hoe de goedheid vooral in hem uitblonk . Hij
was « looter goedheid », zei heel juist ons geacht
medelid M . Cooprnan (z) .
Men late mij den volgenden trek aanhalen
Een jaar of vijf geleden, op eenen zittingdag, reden
wij, de vier gewone gezellen, samen van Brussel
naar Gent .
VAN EVEN was, gehj k altij d, in zijnen goeien
en op zij nen klap . De man had waarlijk deugd
van zijn leven, en, na het zwoegen dag in dag
uit, was hens ons uitstapje naar Gent eene alley-aangenaamste ontspanning .
Wij spraken over de miseries die een mensch

zooal kan tegenkomen met huurslie .
«'k Heb daar eenen viezen apostel van huursman >>, . zei hij op kluchtigen toon . « 't Is een
schoenmaker die al 3o jaar in eerl van mijne huizen
woont, en er nog nooit eenen cent hour voor
betaald heeft >> .
-- « Dat is gemakkelijk woven voor dies man »,
zegt een van ons . « Zoo staat hij gelijk net u,
M, VAN EVEN : hij leeft als eigenaar, en betaalt .
dus niets dan zijne lasten >> .
y songer le fardeau ecrasant de ses souvenirs ; on ne pense plus aux
haines, aux intrigues, aux perfidies, en un mot, aux mechancetes de
tome nature qui vows afhigent journellement,car l'on goute les beatitudes de la paix, de la paix avec les hommes, de la paix aver Dieu . m
(t) Zie hooger blz . 194 .

lijne lasten .
antwoordt VAN EVEN .
« Die betaal ik ook ! ;>
En lachen (Tat hij deed, die gUC(le VAN EVEN !
wij deelden in zijne vroolijkheid, en bezagen
elkander half onthutst en uit ons loud, bewonderend 's mans verregaande goelijkheid (z),
Ja, zijne hoofddeugd was waarlijk de goedheid
met al het vorstelijk gevolg, met heel den stoet
van die hertenwinnende hoedanigheid : hij was
vol medelljden met de ongelukklgen(2), en toonde
zich zoo gestadig ohgeruimd dat ik mij den nitmuntenden man met moeite an(lers kan voorstellen (Ian vriendelijh glimlachende en steeds
gereed met zijnen `varmen ban(ldruk . Ik zag heal
noon zuur zien .
hon hlj werken en zw(~egen op zijnen t1jd,
kon hlj ernstlg zljn waar crest paste, hlj hall

( t ) Van zijne zusters vernam ik dat EDWARD, niet heel lang
voor zijne flood, door zijne persoonlijke bemiddeling then * gemakkelijken a huursman, toen die niet meer werken kon, eene geruste
plants voor den ouden flag in een gesti~ ht bezorgde, en er den
K viezen apostel a
op drij dagen deed aannemen, waar anderen
gewoonlijk een voile jaar moeten voor wachten .
( :) Hij was in i888 de medestichtervan den Beschermin sraad
der opgesloten en der vtijgelaten veroordeelden . Zijn collega aldaar,
M . Guelton, zei in zijne lijkrede : Ii apportait toujours aupres
des detenus une parole aimable, douce, persuasive et chaude, qui
allait au c'~eur pane qu'elle venait du ceeur . . . J'ai tenu a saluer
le collegue devoue et a prnclamer les bienfaits presqu'ignotes qu'il
a rendus a ceux qui le regretteront longtemps derriere les barr~ aux
de leur cellule ~ . En kan men een beter bewijs van mEedoogend
hert aanhalen flan flat van den hooger gemelden schoenrnakeri
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zooveel to meet genot van zljne ontspanningsuren, en glng met reden door" voor den gezelligsten mensch dien men wenschen kon .
Hij was verdraagzaam met andersdenkenden .
Zeker stond hij gedurig in 't harnas ter ridderlijke bescherming der kunstglorie van zij n Leuven,
Zeker grog hlj in, hevig sours, tegen volgens hem
averechtsche begrippen in take van kunst, Zeker
was hij altijd ter verdedrging gereed van de instellingen waar ons land door leeft en sterk is
en groot, maar als hij daarvoor to strijden had,
raakte hij geene personen, dan voor zooveel dit
volstrekt noodig was our eenen aanval tegen
princiepen of to weren .
In gezelschap veroorloofde hij zich nooit eene
spottermj, nooit, - wel eene vroolijke, snaaksche
hekeling, die niemand kon kwalijk nemen .
Eene andere schoone hoedanigheid hezat hij
hij was rechtuit in apes : zijn gelaat was de trouwe
spiegel zijner ziel, zijn woord de juiste weerklank
zijner gevoelens .
Hij was daarbij een godsdienstig man (z), een
vrome christen, een trouwe zoon der Kerk, die
hij ook in zijne schriften verdedigde (2) . Het is

(I) Van schilder L. Mathieu schrijft hij (biz . 3) : « II etait
ne aver, le sentiment de l'tdeal et it le developpa en puisant a
la veritable, a l'eternelle source du beau, l'idee religieuse ~ .
(2) Wij lezen in Bloemardinne (18S4) : « Ten alien tijde en
in alle landen heeft men mannen gevonden, gereed our van de
gelegenheden gebruik to maken, ten erode de Catholijke kerk
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tot 1)evol'derin van den eeredienst eerier Leuvensche Gelukzalige dat hij er het levee ill 't Fransch
en in 't Vlaamsch van ()pStelde (1), en uit diepe
overtulging dat hlj islet stichtcnclc `odsvrucht .
eerie flambeeu`v in de handl, het H . Sakrament
in de proCCSSIc dcl' al)1ij \&11 den Cearsherg
()penhaarlijk vergezelde .

I)aar, vo()I' mij, spl'eidt de ahdij van Park
hale kerk en ail lere gehouwen, here hoomgaarden, hover en vijvers, al hare gro )tschheid en
pracbt ten tour .
On,geschol1dcn gehleven ill dell vernlelenden
StOI'll der Kevolutle, gebleven wat zij in de XVIII~
eeuw was, geeft zij nog een jui,st gedacht van
eerie grur)te abdij der vruegerc tij(Ien .
lk stap achtervolgens ~~nder de drij eerste
mollllnlenteele poorten door, ell kounl ZOO op
eerie uitgeStrekte l~inincnp1a-ate, waai' ik op mine
rechte hand het ~tati c kl~ ~~ )~terdecl van den abt
laat, met, van vool', het v~)r~tclijk tcri as onlb(~Urd
hinderlijk to wezen . Het onbeduidendst gebrek niet vail maer lea
de Kerk heeft men met dit inzigt steeds zien worden benuttigd .
De vruuwen, antlers ZOO standvasiighjk aen den godsdienst verknocht, bleven niet altijd bloote toeschouwsters in die worsteling
tegen de Braid van Christus ~ .

C

(i) Zie blz . 6 van De Gelukzakge Margaretz van Leaven
Wij zouden ors werk over onze stall onvoleind achten, zoo

wij niet een afzonderlijk schrift toewijdden aan Margareta van
Leaven >> . Dit boekje steekt vol godsdienst, ja vol godsvrucht .
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floor eerie heerhjhe met vazen bekroonde Iellning
in arduln .
Links ligt bet kerkhof . Aan den ingang,
rechts, is de begraafplaats van omen betreurden
vriend en van zijne bloedwerwanten . Daar boos
hij sedert large jaren zijn graf, en lief op eenen
rechtstaanden steer, als achtergrond dienende der
omheiride rustpleh, beitelen : f GRA1isEn1 T)1 k
FAMILIE VAN Evr N, i866 . R . I . P .
fh stort eels vurig gebed, in 't hijzondcr detl
afgestorven collega herdenkende ., .
Hler ligt zijn stoffelijk overschot, de honest deli
Heeren afwachtende, bier, in de abdij, wier lotgevallen hij loo wet hende en met voorliefde heschreef (i), waar hij, den i 1den Juli 1836, de plechtige Zis ter gelegenheid van de hloosterherinrichting hijtiwoonde (2), waar hij hij de 70 jaren tang
(t) zie Louvna acins le passe et da>as le5resent, pp . 458-41i .
(2) Ibid ., p . 462 . Al de overgeblevene kloosterlingen van vbor
de sluiting der abdij waren, nog to in petal, met die plechtigheid
op de koor vereenigd . Het zij geoorloofa bier aan to stippen
dat menige dierbare herinnering mij ook hecht aan deze abdij,
waar ik in mijnen stndententijd meerrrraals een bezoek bracht
aan den orgelist van 't klooster, mijnen kozijn, kanunnik Jan
SchPys . IIet is niet zonder aandoening dat ik in VAN EVEN zekere
bijzonderheden heb aangetroffen :lie mij niet, of althans niet zoo
stellig of omstandiglijk bekend waren : order die to onde kloosterlingen, door van Even opgenoernd, lees tic den naam van, mijnen
proof-oom Jan Norbert Scheys, later heiliglijk pastoor gestorven (ICr parochie van Tremeloo, wier pastorij, evenais die van

Werchter, vroeger door de Park-heeren werd bediend . De abt
Simon `pouters (t 1792), waar van Even een schoon portret door
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altijd als vrlei l 1~~Van1 van dell hullo ell er /oo
dikwijls de liturgische plechtigheden bijwoonde,
waar hij elken bewoner met den naam wist te noemen, `vaar hll elken bouw hestudeerd, elk kunststuk bewonderd, elk handschrift nagezien, ell :
buck van belang doorbladerd had, waar hlj, die
zelf jets antieks lead in zijne manier van doers,
hij, de man van den ouden eed en hot oorbeeld
van den vroegeren Vlaamschen burger , zjch
zijn gansch levers toe getrohken gevoelde (z ) .
Hier rust hij, op hetzelfde kerkhof, vvaai' ~~oh
Jan I)avjd, Ubaghs, Beelen, Nameche, Piei erts,
1)elcour en z~>nVele anderen den lesten slaap
slapen .
Hler rust hll, die /,under rust zij n l~tn levers
lllet vI'uchtdragenden arbeid (loOr1)racht . Hici' ligt
.1l_

zlln stoffcliJk verschut .
Hler is islet alles .

P.-J .

Verhaghen in zijn huismuseum van bezit, was van werchter,
mijn geboortedorp . Dezelfde Verhaghen verveerdigde voor Park's
koor zes schilderijen ter vervanging van de zes welke thans in de
kerk van werchter hangers en, ten onrechte, aan Bernard van Orley
worden toeeschreven ibid ., p. 469) . Z~~o leerde ik ook uit L'Anr'ienne ccole de peinturn de Louvain (pp . t t-112) dat de groote
schilder Diederik Bouts, door zijn huwrlijk (voor 1448) met Catharina van der Bruggen, dochter van Hendrik van der Braggers en van
Catharina van Dieve, aanverwant word met de famili a van Dieve ;
ik wist dat ik familie was van Diva us ; van Bouts wilt ik hot niet .
(I) Zie Louvain dais le passe et daps /r present, p . 464
Dans cot interieur Si calme, si tranquille, on se trouve veritablement daps le passe. Un charme intime vows retient ~ .
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Betreurde collega VAN EVEN, heve vriend,
Uwe talrijke geleerde gewrochten overleven
u ; ze overleven u en prijzen a (i), die gewrochten
welke, zooals uw doodsbeeldeken het ons herinnert, « ondernomen werden tot meerdere eer en
glorie van God en van het Vaderland » ; ze overleven u, de verdiensten van uwe goede werken ;
uwe ziel overleeft uwe tijdelijke loopbaan, uwe
schoone ziel, welke

flu

in den hemel de belooning

ontvangt van uw verdienstelijk, uw nuttlg levee
bekroonCl door eene zallgedood .
Uwe gedachtenis hlijft in zegening,

e blijft
het vooral hij uwe zusters, bij uwe stadgenooten,
bij uwe medeleden dee Koninklijke Vlaamsehe
Ac ad emie .
Tot weerziens in den hemel!
JAN BOLS .

0) In Les Artistes de l'hotel de yu le de Lonvnin, p. VII,
schrijft VAN EVEN ; « Ce livre que nous ~ .ff o~ s an put lit nous
a cou ;e des peines considerables, des veilles multiphees . Cs sortes
de labeurs ne conduisent point a la renomn .e . Par bonh~ ur, nous
n'y tenors pas . Nous n'ecrivons point p, ur noire hr( pre honr,fur ;
nous ecrivons pour cette grande famine qu'nn appelie Nation . Notre
recompense serait d'obtentr uue place etic~ite a la suite ate ct-s hommes respectables qui travaillent a la reed~ficaurnl e l'h~stoire de
nos arts, a la restauration de la glotte la plt~s resplendis~ante de
notre there patrie A . Door zijne werken verkri~gt VAN EVEN den
roem dies hij niet zocht in zijn moeitevol striven naar zijn duel .
Toepasselijk is ook op hem hetgeen hij op Oi~ aeus schreef (Lie
Divreus, blz . 25), namelijk « dat al wie zich your hit vaderland
bevlytigt, vroeg of laet door het vaderland gehuldigd words ~ .

JVIORITZ JEYNE

MORIZ HEYNE .
Den 1sten Maart igo6 stierf to (xottingen Prof .
1)r, MoRIZ HEYNE, die sedert de stichting der
honinklijke V'laaLnsche Academic tot hare buitenlandsche eereleden behoorde .
Niet zonder schroom kwijt ik mij van d~
opdracht, om door een heknopte schets van zijn
levee en werkzaamheid aan ons heroemd cerelid
een laatste hulde to hewijzen, want ik heb hem
nooit persoon .lijk gekend en tot het heoordeclen
van een grout gedeelte vary zijn arhcid hen ih
allerminst hevoegd . Het zal du ~iieuand buvreemden, als ik in de .volgendc hladzijden in
srymmige opzichten zeer of hankclijk bee van betgeen anderen ~mer heel hcbhcn n1e(lcge(lee d N

(r) Ik bee vooral veel verschuldigd aan de necrologieen van
Heyne's vrienden : Prof
. Dr, F . KLUGE, in de Zeitschr ft fub Deutsche Wortforschuny VII, 370 ; Prof. Dr, MAX ROEDIGER,
in de Zeitschr ft des hereans fur Volkskund in Berlin, 1906,
biz. 245 ; Prof Dr . EDWARD SCHRoDER, in de Beilage zur
Allgemeinen Zertung, 1906, n° 62 ; en van zijn leaning, Prof .
C . BORCHLING, in de DEUtsehe GesclzichtsblcItter, VII, 197 . Aan
Ons hooggeacht medehd Prof . KLTJGE, die de goedheid had deze
uitgaven to mijner beschikking to stellen, betuig ik daarvoor opnieu miju hartelijken dank .

226 -MORIz HEYNE werd den 8sten Juni 1837 geborer to Weissenfels in Thuringen . Zijn vader
was een eenvoudig touwslager, en HEYNE heeft
er zijn lever lang op roem gedragen, dat hij zijn
vertrouwdheid met de gebruiken en levenswijze
van den ambachtsman aan zijn bescheiden afkomst
to darken had . Hij vergeleek zich zelf gaarne
met Johann Andreas Schmeller, die de noon van
een mandenvlechter was en wiens latere studinn
eveneens in innig verband met zijn kinderleven
hebben gestaan . Nog liever herinnerde HEYNE
er aan, dat hij nauw verwant was met den weversZoon Christian Gottlob Heyne, den grondlegger
der klassieke oudheidkunde : het voorbeeld van
dezen oom, wiens werkzaamheid de zuivere taalkunde en de oudheidkunde omvatte, moot den
reef steeds voor oogen gestaan hebben .
Evenals Christian Gottlob heeft MoRIz HEYNE
zich met veel moeite den weg tot de academic
gebaand . Nog

voor hij het gymnasium geheel

afgeloopen had, moest hij naar een betrekking
omzien : hij werd klerk aan de kanselarij van
het gerecht . Hij had het reeds tot griffier gebracht, toen een kleine erfenis hem nit den rood
hielp en in staat stelde aan zijn vurig verlangen
to voldoen : in 1860 kon hij zich als student aan
de universiteit to Halle later inschrijven . Met
inspanning van alle krachten vulde hij eerst de
groote leemten in zijn voorbereidende vorming
a an, en wijdde zich daarna, zijn doel wel bewust,
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plan de studie der philologie . Under de leiding
van Pott en Heinrich Leo bestudeerde hij alle
onderdeelen van de vergelijkende taalkunde en
van de Germaansche oudheidkunde . Bij den aanvang van nauwelijks zijn vierde semester gaf
hij zijn eerste werk uit : de voorrede van zljn
Kurtie Lciul- lend Flexionslehre der altgermanischen
Dia.lekte is gedagteekend : 22 Mei 1862, en na

drie jaar werkens kon hij (3 December 1863)
promoveeren met zijn op dat oogenblik reeds
gedrukte uitgave van den Beozeinif, vergezeld
van een vertaling .
Een jaar na zijn promotie, den 1gn December
1864, verdedigde hij zijne « habilitationsschrift
Ueber Lage zind k'onstruktion der Halle Heorot
in-z angels chsischen Beo ulflicdc, nebst einer Einleititng z ber angelsdchsischen Burgenbcw, de eerste

vrucht van zijn onderzoekingen op bet gebied
der Germaansche oudheidkunde .
Met deze twee geschriften gaf HEYNE de
richting aan waarin hij zich zijn levee lang bij
voorkeur zou bewegen . De hartstochtelijke strijd
usschen volgelingen en tegenstanders van Lachmann, die destijds het wetenschappelijke Duitschland in vuur en viam zette en de geleerden in
twee vijandige kampen verdeelde, heeft hem koud
gelaten . Trouwens, uit geen enkele der beide
scholen kwam hij voort : under zijn leermeesters
hebben niet de eigenlijke philologen, maar heeft
een historlcus den meesten }nvloed Op hem ult-
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geoefend

en

de richting zijner werkzaamheid

bepaald, namelijk Heinrich Leo,wiens taalkundige
onderzoekingen ondergeschikt warei aan en diendenter aanvullingvan destudieder historie . HEYNE
zelf heeft Leo's werkzaamheid op 't gebied der
philologie voortreffelijk gekenschetst

:

< weit

weniger zeigt er interesse fur das aussere sprachgewand, als vielmehr fur den geist des volkes,
den ihm die sprache offenbart ; die grammatische
form ist ihm bis zu einem gewissen punkte gleich ,
gultig, and feinheiten der laut- and fletionslehre,
Bowie der verskunst, bringt er wenig sympathie
entgegen . Dagegen das geistesleben, das ihm die
sprache vermittelt, macht er sich bald mit vollstem
verstandniss zu eigen > (z) . Toen HEYNE to Halle
studeerde, was Leo's productieve tijd wel voorbij,
maar hij gaf toch nog elk semester college to
<< zu

het Angelsaksisch en het Oudnoordsch,

denen > zegt HEYNE, << sich immer eine kleine,
abet treue zahl von zuhorern fanden .
Op ddze colleges is HEYNE in de taalkunde
de uitgave van den

ingewijd : zijn dissertatie,

Beowulf, is blijkbaar onder den rechtstreekschen
invloed van Leo's onderwijs ontstaan . Maar ook
met zijne neiging voor de oudheden is dat het
geval geweest, en zijn < habilitationsschrift >> over
den bouw der halle Heorot met de inleiding over
den Angelsaksischen burchtbouw herinnert aan

(1) HEYNE, Heinrfr/i Leo in de Enr /isIu' ,'tzuu/'n II, 284 .
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Leo's studie Ueber bnrgenbau and bnrgeneinvichtung

in Deutschland uorn 11 . bis Num 14, jhrhundert,
a
waarover HEYNE, evenals over een andere dergelij ke : Biniges fiber das leben and die lebens-

bedi-ngungen in Island in der

Hei-t

des heidenthums,

nog in 1879 met warme bewondering spreekt .
Tot 1869 bleef H~YNE to Halle << privatdocent N ; in dat jaar werd hij er extraordinarius,
en weer een jaar later werd hij to Bazel tot
~)pvolger van wilhelm wackernagel henoemd .
Dit beroep aan de oude, beroemde Iwitsersche hoogeschool, en nogwel in de plaats van
een man als wackernagel, was een henijdenswaardige en welverdiende onderscheiding . De
jaren, to Halle doorgebracht, waxen jaren van
rustelooze, hoog verdienstelijke

werkzaamheid

geweest, met de Lctut- and Flexionslehre der altgermanischen Dialekte voortreffelijk ingezet . Tegenover zijn leerlingen noemde HEYNE dezen eersteling dikwijls zijn << jugendsunde », maar dat was
werkelij k al to nederig : voor zijn tii d was het
een zeer goed werk, en ook een belangrijk, zelfs
onmisbaar werk . De beginneling had er een voortreffelijke inleiding tot het groote werk van Jacob
Grimm aan ; de meesters in het yak vonden er
de eerste bewerking van het door Grimm ter
rijde gelaten Oudfriesch en van het belangwekkende dialect der Faeroer en van het Gotlandsch .
Edward Schr~ der en Max Roediger, die het weten
kunnen, getuigen er van, de eerste :

die Studenten
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der 6oer and 70er Jahre bewahren Ihm elne dankbare Erinnerung » ; de andere : « Das Buch hat
jahrzehntelang dankbare Benutzer gefunden >> .
Met zijn dissertatie betrad HEYNE het terrein,
dat hij tien jaar lang met voorliefde zou bewerken,
dat der tekstuitgaven . Op zijn Beowulf volgde
in 1865 de omwerking van STAMM's welbekende
Ulfilas en zijn eigen uitgave van den Heliand ;
in 1867 de Kleinere altniederdeutsche Denknaaler,
waarin de voor het eerst allerwegen verspreide
en meestal slecht uitgegeven Oudsaksische fragmenten met zorg zijn bijeengebracht, in 1873 volledigd met de Kletine altsachsische and cd tnieder-

frankische Gravnn2atik (een gelegenheidsgeschrift
was het lijstje Altniederdeutsche,Eigennaanen aus dera
neunten bis elften 3ahr1zundert . . . Ms Grusz an die
germanist-ische Section der 25 . deutsehen PhilologenVersam-mluyig . Halle, 1867) .

Zoodoende schiep HEYNE de eerste reeks bruikbare handuitgaven, voor het hooger onderwijs
en eigen studie zeer geschikt . Hunne verdienste
was gelegen in een nauwkeurigen, betrouwbaren
tekst en vooral in een uitvoerig, goed verzorgd
glossarium, waaraan zij tot heden toe hun blijvende waarde to danken hebben . Nog altijd is het
glossarium van HEYNE's Ulfilas een onmisbaar
handwoordenboek .
Alles samen zijn er niet minder clan vier en
twintig herdrukken verschenen, wel een bewijs,
dat HEYNE's uitgaven, die mettertijd met geduchte
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en steeds talrijker wordende mededingers to kampen hadden, aall bet acadernisch onderwijs en
de persoonlijke studie goede en ei'kende diensten
bewezen hebben .
Op bet gebied der grammatica heett HEYNE
minder lauweren geplukt . De spraakkunst van
bet Gotisch, die hlj to heglnnen met de 3'~ ultgave bij den Ulfilas voegde, was van 't begin
of ten achter ; de Kicine alts-zchstschc raid altniederfrankische Grammatik, die evenmin op de hoogte
der toenmalige wetenschap was (i), heeft bet zelts
nooit tot een tweede uitgave gehracht ; en toen in
i88i zijn Uebu~agsstiicke voor de Laut- read Flexionslchre der altgerinanischen Dialckte verschenen, leeK
bet wel een desaster (2) : hot bleek al to duidelijk
dat HEYNE op dit gebied Been voeling yet de
steeds voortschrijdende wetenschap had gehouden .
Dit gold trouwens tot op zekere hoogte ook VOOi

de latere uitgaven van Ulfilas, Beowulf en I eliand
HEYNE bleef daarbij zees Lonservatief, en decd
weinig moeite om aan de eischen des tijds to
voldoen . Hij heeft zijn tekortkomingen in dit
opzicht mettertijd zeer wel ingezien : bet bezorgen
van den Beowulf heeft hij sedert de vijfde uitgave
overgelaten aan A1 oLF SociN ; en hij de negende
(1) Z . b, v . de recensie van H . PAUL in de Germanic 1874, 21 7 .

( .) Zie b. v . de recensies van EDw . SIEVERS in de Zeitschrft
Deutcche Philologie 14,240, en van Jox . FRANCK in den
AnzNiger van de Z'itschrft fur deutsches Alterturn and deuts~ he
Litteratur VII (188i), 307 .

fur
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van Ulfilas droeg hij het bewerken der grammatica op aan FERDINAND WREDE .
Dat was geen machteloosheid, zooals nog
zoolang niet geleden een zijner recensenten hem
metzekere heftigheid heeft verweten . Dichter bij de
waarheid zal een adder criticus geweest zijn, die
zijn opmerkingen besloot met de klacht, dat HEYNE
zijn boeken niet zoo goed maakte, als hij wel kon .
Der erste Wurf >>, getuigt dan ook Schroder,
<< gelang ihm stets mit einer ungemeinen Leichtigkeit, aber zu einer sorgfaltigen Feile and zu dauernder Fursorge hat er sich niemals die Ieit genommen and \vohl auch nicht den inneren Sporn
empfunden >> . Alleen zij, die HEYNE van nabij
gekend hebben, kunnen er het rechte van weten ;
maar ik heb een vaag vermoeden, dat hij eigenlijk
nooit den tijd gevonden heeft, om zich terdege
op de hoogte to houden .
Het zal wel geen toeval zijn, dat tusschen
het versehij nen der Kleinere altniederdeutsche .Denk-

nialer en dat der zoo nauw er bij behoorende
Kleine altsachsische a ;id altniederfrankische Gyammatik zooveel tijd, t . w . zes voile jaren, verloopen is,
terwijl al de andere genoemde werken zoo vlug
opeen gevolgd waxen . Reeds sedert 1867 namelijk was HEYNE mederedacteur van het .Deutsche

Worterbuch der gebroeders Grimm . De beste jaren
zijns levees heeft hij aan dat groote werk gewijd,
en onder alien die sedert den flood van Grimm
er aan verbonden zijn geweest, heeft hij verreweg
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gr ootste partij, meer dan een derde, ja bijna
de helft, voltooid . « Das grosse Nationalwerk >~,
zegt Kluge, « ist ohne ihn and seine energisch
vorwarts drangende Tatigkeit niche zu denken .
pine stattliche Reihe starker >ande zeugen von
eineln unermiidlichen Fleiss, einer rastlosen
Arbeit, dabei von einem praktischen Sinn, der
das erreichbare Gute deco unerreichbaren Besseren immer vorgezogen hat
Vele jaren achtereen is het werk aan het
Deutschc JVortcrbuc/i . naast zij n ambt, vrij wel
HEYNE's eenige bezigheid geweest (z),en het heefter
alien schijn van, dat niet alleen het groote, maar
zelfs menigeen nit het `vetenschappelijk publiek
volstrekt niet bereft heeft vvat dat to beteekenen
had . Terecht zegt Kluge

file

Die Wortforschung ist eitle \\ issenscll a t, dic meter
Entsagung verlangt als andere Disziplinen ; man w tndelt
uber die Huhen der Literatur hire and darf nur das
Wenigste when, was einem auf dem Wege begYgnet . Die
leitenden Ideen, die Nation and Men>chheit durchziehen, rind emn erduickticherer Gegenstand, emn wi rdigercr Stoff, dcr Begeisterung birgt and BPgeisterung
weckt . Die Wortprobleme rind eager and beschrankter ;
pie deuten auf einen grossen Hintergrund, sic konnen and
durfen jedoch niche zur Sachgeschichte and Begriffs~~eschichte werden .
(I) « Seit 1867 ist metne thatigkeit dem Grimm'schen worterhuche gewidmet, anfangs neben eigenen arbeiten, spater derart
ausschlieszlich, dasz eige~~es vollstandig zuiuckgetreten and auf
unbestimmte zeit hinaus gescboben ist p, schreef Heyne in het
woorbericht van het tweede stuk van het vierde deel .

2 34
Aber die Bearbeiter des grossen deutschen Wor
terbuches sind in einer viel traurigeren Lage noch,,
als es der Wortforscher an and fur sick ist . Sic haben
niche bloss einige interessante Worte zu illustrieren, die
von einschneidender Bedeutung sind . Sie durfen sick
nicht begnugen, nur da etwas zu sagen, wo sic neue
Beobachtungen, neue Perspektiven haben . Die Mitarbeiter am DWb . mussen uber jedes Wort etwas beibringen
and wens daruber beim besten Willen niches beizubringen ist. Sie sind verurteilt, ohne inneren Anteil eine
game Fiille von Artikein in jeder Lieferung zu bieten,
an denen sic kein personliches Interesse haben konnen .
Entsagung muss herrschen, and dock :puss jedt s Wort
als emn Individuum mit Liebe behandelt werden . An
diesem Zwiespalt leidet jede grosse lexikalische Arbeit,
and so ist der Dank fur das Geleistete viel seltener zum
Ausdruck gekommen, als es eine so ernste and entsagungsvolle Arbeit verdient hat .

Ten behoeve van het ,Dcutsche Wf rterbuch
heeft men HEYNE weggehaald uit Bazel, waar
hij zijn liefde tot de oudheidkunde kon botvieren
111 het ordenen, verzorgen en verrijken van
de
door `Vackernagel gestichte verzameling middeleeuwsche oudheden . Door zijn zeer ijverige bemoeilngen was deze aanvankelijk bescheiden verzameling tot een aanzienlijk museum uitgedijd,
waarvoor HEYNE door zljn tijdschrift Kunst ir~i
Hause (i88o, 1882) de reeds gewekte belangstelling
der Bazelsche burgerij had weten gaande to houden, en dat hem de bouwstoffen had geleverd
voor zijne belangrijke studie Die Baseler Glasmalerei des 16 .
a1zrhunderts (1883) . Dat alles hadd
hem to Bazel zeer populair gemaakt, en men
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begun to vreezen, dat hij het hooger onderwijs
en vooral de medewerking aan Grimm's woordenboek zou opgeven, om het bestuur van een grout
museum to aanvaarden . Toen stichtte de Pruisische regeering, om HEYNE voor het Deutsch~'

Worterbuch to behouden, een nieuwen leerstoel
voor hem to Gottingen, wear hij in 1883 heentong .
Het is wel bekend, dat de geschiedenis van
bet Deufsche W ortcrbuch, evenals die van het Woordenboek der ~7\lederlandscke Thai, een lijdensgeschie-

denis is . Voor beide werken hebben dezelfde
oorzaken noodzakelijkerwijze dezelfde gevolgen
gehad . Te grout van opzet voor de; krachten van
een enkeling, begonnen islet meet den onvuldoende buuwstoffen, terwijl het groote publiek het
tegenovergestelde waande, heeft het woordenboek van de gebroeders Grimm evenals dat van
De Vries en Te winkel jarcn lang allerlei teleurstellingen gewekt en tot allerlei klachten en kritiek, de eene al onwelwillender clan de andere .
aanleiding gegeven .
HEYNE heeft van die onbillijke klachten en
kritiek ruimzijn deel gehad, rnaar is het « Nationalwerk » toch getrouw gebleven . In tier jaren tijds
voltooide hij het tweeds stuk van het vierde deel,
dat de letters H, I en J omvat . Acht jaren later
(i885) verscheen het zesde deel, dat de letters L en
M behelst . Ditmaal kon hij bet hlijkbaar van
zich niet verkrijgen, het zwijgen to dues tot de
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onbillijke beoordeeling van den arbeid aan bet
groote werk .
Es ist », beet het in de voorrede, « den dem
worterbuch nahestehenden woo, weiteren kreisen aber
nicht genugend bekannt, dasz die brUder Grimm schlechterdings keine vorarbeiten zum worterbuche hinterlassen,
dasz sic selbst zumm zettelapparat, der die belege dazu
enthalten sell, verhaltnismaszlg wenig fur das was gebraucht wird beigesteuert haben . dieser zettelapparat,
woruber die vorrede zum ersten bande berichtet, ist so
luckenhaft, and zum then auch so unzuverlassiq, dasz
die fortsetzer des Grimm'schen worterbuches uberwiegend (unter loo fallen durchschnittlich 8o mal) darauf
angewi"sen sind, sick die bele;stellen selbst herbeizuschaffen . man must beide thatsachen erwagen, um das
zeitmasz, in welchem die lieferungen erscheinen, angemessen zu finder : wir sind nicht nur baurneister, son~iern
auch unsure eigenen handlanger and steinbrecher ; and
mu~sen gerade auf die beschaffung des materials besondere sorgfa,lt aufwenden . >
Hij gewaagt verder van de « kuhlere stimmung >>, die « die frische begeisterung and

ruh-

rigkeit » uit vroeger jaren vervangen had en
angesichts des ungeheuern arbeitsfeldes and
des misverhaltnisses der einzelnen menschenkraft
dazu wol manchmal zur gedrucktheit neigt >>, om
to besluiten met deze weemoedige woorden
Der erste band konnte dankend eine reihe von
namen nennen, deren trager auszuge fur das worterbuch
geliefert batten . diese art seine theilnahme am werke zu
bezeugen, hat spater aufgehort, nur wenige haben fortgespendet . . . man bekundet in jungerer zeit sein interesse am n buche mehr so zu sager nachtraglich, indem
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reran namlicli nachtrage in ir,gencl eine fa( :hzeltschrift
einri cken Iaszt . weder das yvorterburh
ch die zahlreichen bentitzer desselben auszerhalb der engsten fachkreise ziehen leider von dieser girt irgend eiui.en nutzen .
11 + ~

Een tout comme chez noes! welt ons onwillekeurig naar de lippen .
HEYNE's uitlatingen zij n bevestigd door Edward
Schroder, die zegt
Die Mange! finders leicht ihre Erklaruug, wenn icli
verrare, (lass Heyne nur in beschranktem Masse uber
fremde Exzerpte and Notizen zum Worterbuch, fast
gar nicht uber eigene, lange aufgesammelte Kollektaneen . . , ver fugte, sondern in tlundert Eiilzelfallen, mit
einem oft verbluffenden Instinkt, erst die Queue seibsi
aufsuchte .
Tot 1889 heeft HEYNE onder dezelfde ongutistige omstandigheden aan het Deutsche Wdrterhuch gewerkt . Maar ook hem weed bet toen
bhjkbaar to bar, en hij
op een regeling .
waardoor het groote werk rasser hors vooruitgaan
ell die hens tell (icu tijd z )u hezorgen om tars
gekoesterde planners ten uitvoev to br engen .
ZOO

<, Als ich nark vollendung der l)andc III jund L M.
fiir deren jeden ich reichlrch acht jahre gehrau( ht li; i u .
i n tneinem acht and vierzigsten lebensjahre das R iii
angrrff nahm, muste ich mir von vornherein sagen, (last
eine weitere, ausschlieszlich derv deutschen yv ~rterbuclrc
gewidmete arbeitszeit von etwa veer and zwanzig jahrerl .
die also uber den eintrilt des greisenalters hinus reichte,
fiir den bearbeiter vie fur das buck eine sehr zweifr lhafte
sache seen wur(le . man harm si(h in meinem alter nicht
mehr auf solrhe zeit hinaus binders ; fiir das «erk ., as uii
r
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schon so lange lauft,1st es unzweifelhafter gewinn, wenn
sein ende in hurzerer Hit zu ermoglichen ware ; and
zudrm darf niemand verlangen, dasz einer einem adoptivkinde zu liebe auf alle eigenen litterarischen arbeiten
verzicht leiste . solche erwagungen Iegten einen plan
collectives arbeit nape .
Het mocht HEVNE gelukken, de goedkeuring
der Pruisische regeering op zijn planners to verkrijgen . Te heginnen van 1889 hadden reeds een
drietal jongere geleerden onder zijn leiding medegewerkt ; kort daarna wend door de regeering
aan de Gottingsche universiteit een < dnitsch
seminar » ingericht, gerade in hinblick auf die
zwecke des worterbuchs reichlich ausgestattet »,
« so, dasz vorgeschrittenere zoglinge verschiedene
leichtere artikel and artikelserien ubernahmen .
Dank zij deze maatregelen kon het woordenboeksapparaat belangrijk worden uitgebreid : to
beginners met de S weed een overvloed van tot
dan toe ongebruikte bronnen aangehaald, waardoor de artikels wonnen aan nauwkeurigheid en
volledigheid . Daarenboven : jaarlijks konden van
die letter alleen drie afleveringen het licht zien .
Het titelblad van de zesde van het achtste deel,
verschenen in 1891, vermeldde voor het eerst
bearbeitet antes leitung van Dr . M . Heyne » ;
den 13ahn December 1893 onderteekende deze reeds
het voorbericht van het afgewerkte deel .
op dezelfde wijze heeft HEYNE sedert het werk
wq~ortge.zet . lijn drie medewerkers, Dr . Meiszner,
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1)r . Seedorf en Dr . Meyer hleven heal trouw, en
met hun vieren, << in enger fuhlung and volley
harmonic, wie eitl vol elngeshleltes quartett
voltooiden zlj to vijf jaar een nteuw, het negende
deel .
In de voorrede ging

HEI NI ;

wedei • met een

enkel woord op de critiek in
.< Was ich in der vorrede zum sechsten bande 1885
gesagt habe, hat noch immer seine giltigkeit ; es ist ja
auch bequemer, programme auf das papier hinzuwerfen,
girls in treuer ausfi hrender arbeit auszuharren . wir thun
unser mO1iches, das werk innerhalb seiner grenzen, die
u•ol erweitert werden l:unnen and erweitert worden sind,
die aber olive schaden fir es selbst nicht niedergerissen
werden sollen, auf wissenschaftliche hi he zu fuhren . hastige arbeit wird uns niemand vorwerfen, der das ruhige
and steti e herauskommen unserer Ii eferungen beachtet
hat ; aber wir denken, ein werk, das nunmehr bald funfzig
jahre im erscheinen begriffen ist, hat anspruch darauf, nun

einmal fertig zu w-erden, and vir vi nschen, auch ferner
verbunden unsex tlieil daze heizutragen .
Door deze hulp en regeling kon HEYNE sedert
I89 over wat vrijen tijd beschikken voor eigen
werk, voor het eerst sedert jaren . Onmiddellijk
bleek, welke << eigene litterarische arbeiten » hij
voor zij n << adoptivkinde » zoo ongaarne had opgeeven . Nog in dat zelfde jaar v erscheen de eerste
halbband > van een eigen Deutsches tiI%orterbuch,
flat reeds voor het einde van 1895 volledig afge(lrukt was

:

nagenoeg

kolommen klein folio !

4003 compres gedrukte
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Terecht wees HEYNE er op in zijn voorbericht~
dat hij met geen « kleinen Grimm » voor den dag
kwam : het is een volkomen oorspronkelijk werk,
bewerkt met een uitgebreid apparaat, dat HEYNE,
samen met zijn vrouw, tien jaar lang hezig gehouden heeft .
Het beset dat het groote Deutsches Worterbuch
sedert lang niet meer was, zelfs nooitgeweest was
en nooit zijn zou wat Jacob Grimm gedroomd had
een boek voor het Duitsche yolk, dat men in den
huiselijken tiring lezen kon ; dat het - onvermij
delijk - hoe langer hoe meer een werk geworden
was alleen van nut voor geleerden ; dit beset
bracht hem er toe een poging to doers om het boek
to schrijven, dat Grimm voor den geest had gestaan
Eine aussere Veranla~sung legte mir vor jetzt
dreizehn Jahren, als ich meine Krafte fast ausschliesslich
in den D~enst des Grimmschen Wrterbuchs gestellt hatte,
den Gedanken nahe, emn eigenes Worterbuch zu schreiben . Die Erwagungen, die diesen Gedanken zum Plane
forderten, fussten auf der Wahrnehmung, dass das grosse
yon den GebrUdern Grimm begonnene Werk noch geraume Zeit zu seiner Vollendung bedurfen, dass es aber
auch, wenn fertig, niemals die Dierste leisten wurde, die
J . Grimm in der Vorrede zum i . Bande in Aussicht stellte,
dass namlich « das Worterbuch zum Hausbedarf and mit
Verlangen, oft mit Andacht gelesen werden konnte >> . Aus
diesem Kreise war das Werk schon durch J . Grimm selbst,
in entschiedenerer \Veise aber durch seine Fortsetzer
herausgerissen and auf die Benutzung riur philologisch
Geschulter beschrankt worden . Der nicht philologrsch
gebildete Mann odor der, dem das philologische Gebiet
wieder fremd geworden war, der aber warmes Interesse
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an seiner Sprache and ihrem Wortschatze nabm and
tiefere Belehrung daruber erstrebte, war dadurch in eine
Notlage versetzt : das Verstandnis des massgebenden
wissenschaftlichen Werkes war ibm erschwert, zum Teil
unmOglich gemacht, and emn anderes, auf der Hohe der
Wissenschaft stehendes Worterbuch, das ihm Belehrung
fiber moglichst alle einschlagigen Fragen in gemeinverstandlicher Sprache bote, war nicht vorhanden . So bildete
sick bald der Entschluss, in die Lucke einzutreten, das
Wissen and technische Konnen, das ich mir lurch manches Jahr lexikalischer Thatigkeit erworben hatte, fi r
weitere Kreise nutzbar zu machen, and zu versuchen, ob
es mir gelange, in engerem Rahnlen den ursprunglichen
Gedanken I . Grimms auszufuhren and mit einem Worterbuche emn Hausbuch zu schaffen . . .
;< Der i bergrossen MUhe 1111(1 Arbeit, die auf emn solches Werk verwendet werden muss, einzig wurdig
erschien mir die Absicht, zu zeigen, wie heutige Form
and Bedeutung unserer Worter Von alien Zeiten her
geworden, gewachsen and geandeit sind, and so jedem
Gebildeten eine geschichtliche Unterlage fur den Gebrauch
seiner Sprache, an deren Weiterentwickelung zu helfen
Einer so gut wie der Andere berufen ist, and Winke in
Bezug auf die vielfach verkannte and zu eng gefasste
Sprachrichtigkeit zu geben .
I)at

HEvN1

goed gezico had en net zijn

woordenboek werkelijk in een leemte en behoefte
voorzag, pewees de algemeene bijval, waar merle
pet ontvangen werd door de geleerden zoowel als
door pet groote publiek : op lit oogenbhk is reeds

volledig verschenen
Zonder zich to laten verletden tot onvruchtbare
etymologische bespiegelingen ; zonder de p °etentie
to hebben alle samenstellingen en afleidinge A die
een tweede uitgave nagenoeg
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voit in het breln van een Duitsch schrijver zijn
op ekomen, to willen opteekenen, geeft HEYNE
de topographische en chronologische geschiedenis
der woorden, zoowel naar hun worm als naar hun
beteekenis, en heldert die op en staaft ze met
zorgvuldig gekozen bewijsplaatsen uit de geheele
taalperiode . Daardoor werd het week een ook
voor geleerden onmisbare aanvulling van Grimm's
woordenboek, wel verre van er een uittreksel uit
to zijn ; het is ontegenzeggelijk bet handigste en
bet rijkste onder alle kleinere .
Toen zijn woordenboek klaar was, begon
HEYNE, « alit der Begeisterung and Frische eines
JUnghngs » zegt zijn leerling Prof . C . Borchling,
het groote werk to schrijven, dat hem sedert tientallen van jaren als de kroon op zijn wetenschappelijk leven klaar en helder voor oogen stond en
dat niemand anders clan hij schrijven kon, maar
dat hij, helaas ! niet zou voltooien : de Fihif
B icher deutscher Hausal teriiinier von den altesteir
;esch~chtlicheu Zei-ten bis Nura 16 .

ahrhundert .

De liefde voor de oudheden zat HEYNE blijkin het bloed . Had hij to Bazel het door Wackernagel gestichte oudheidkundig museum tot bloei
gebracht, to Gottingen schiep hij er een « uit het
niet », zegt Schroder
Das Museum, das in Gottingen fehlte, schuf er vor
staunend~-n Augers aus dem Nichts, and das ki ~endige
Interesse fur die vaterlandischen Altertumrr and die
Geschichte des Heimatbodens, das er in Basel vorge-

funden hatte, weckte er hier in weiten Kreisen lurch
Grundung eines Geschichtsvereins, der im Grunde nut emn
Museumsverein war and lessen Haupt and Seele er bis
zuletzt blieb . In den ersten 100 Sitzungen hat er selbst
36 Vortrage gehalten, and Zweck and Ziel fast alley war,
fir dal Museum zu werben, semen Bestand zu erla .utern
and lehrhaft mit der ailgerneinen Kulturgeschichte zu
verknupfen . Diesel Museum abet, and var allem die
Mittel and Wege, die er fand, um es bei recht bescheidenen Geldmitteln do}ch ranch and ansehnlich auszugestalten, brachten ihu mit alien Schichten der Bevolkerung
in Beruhrung unol schufen ihnl eine Popularitat, wie sio
in dieser Art ide zuvor emn Gittinger Hofrat oiler Geheimrat genos~en hat . »
Evenals in zijn wourdenboekartikels, verbond
HI;YNE

ook in zijn lessen op het nauwst de stu-

die en kennis van taal, letteren en oudheden,
en hij heeft dan ook het genoegen gehad, een
heele reeks bekwame museumbeamhten uit zijn
gehour- to zien voortkomen . Hij zelf was vnor
anuseumdirecteur um zoos to zeggen geboren, en
het bestuur earl bet groote Gernlaansche Museum
to Nurnberg is hem dan ook, bij den dood van
den beroemden Fssenwein, aangeboden . Het is
in meet dan een opzicht gelukkig, dat HF;YNE
\root het vereerend aanbod heeft bedankt, want
antlers zouden we zeer waarschijnlijk

zijn Hausal-

tertzmet thans niet bezitten .
In 1899 verscheen het eerste boek, slat;
slag gevolgd door bet tweede in

1901

o p

en door het

derde in 1903 . Met dankbarc bewondering werden
deze znu snel ~)h elhander volgende deelen, die
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evenzeer uitmunten door den wel afgewerkten,
boeienden vorm als door den rijken inhoud,
ontvangen .
Sedert Jacob Grimm had niemand philologie
eel oudheidkunde zoo innig en zoo meesterlijk
met elkander verbonden . HEYNE heeft's meesters
methode, om voor het onderzoek der voorwerpen
hun benamingen tot uitgangspunt to nemen, vender uitgewerkt . De stomme getuigen uit voorhistorischen tijd lieten hem koud, ze zeiden hens
niets ; maar de sprekende gedenkstukken der histurische en litteraire tijdperken, daaruit wilt hij
to halen wat er in zat, als geen antler . Met zijn
work heeft hij, ineens, een voortreffelijken grondslag gelegd voor alle verdere onderzoekingen .
In het eerste deel : Das deutsche Wohnungswesen, worden bouw en inrichting, stoffeering en
versiering, verlichting en verwarming der woning
V an edelman, • boer en stedeling behandeld ; in
bet tweede : Das deutsche Nahrungswesen, de landhouw, de wijnbouw, de veeteelt, jacht en vischvangst, en de bereiding tot spijs en drank van de
verkregen ingredienten ; in het derde : Kor erpflege aced Kleidung bei den Deutschen sehildert
HEYNE eerst het uiterlijk voorkomen, de zorg
voor de gezondheid en de middeleeuwsche « volksgeneeskunde ; > daarna de stoffen en hun bereiding ; de verschillende soorten van mannen-, vrouwen- en klnClerkleederen, hun snit en hun versler lng .

Een vierde deel zou Gewerbe r-tnd Handel, ecn
vijfde het GesetlschaftUche Leben behelzen, maar
bet heeft niet molten zij n . Toen HEYNE bet handschrift van zijn vierde hoek voor de helft klaar
had, scheidde hij tijdelijk van then geliefden arbeid,
om terug to keeren tot bet groote Deutsche T'V rterbuch, waarvan hij bet laatste deel your zljn rekening genomen had . Toen hij reeds ziek to bed
lag, was hij er nog merle hezig : zljn vrlend ell
amhtgenoot Edward Schroder, die hem hezocht •
vond hem doende met het woordje tiahllos . Het
tijdelijke afscheid van de Hausattertilmer is er
cen voorgoed geworden, en behalve die eerstc
helft van het vierde boek, is al bet overige, met
HEYNE zelf, die haast volkomen onaf han kelijk way
plan alle geschreven bouwstoffen en steeds op zij>>
grenzenloos geh eugen vertrouwde, verloren
gaan . Vooral voor de zoo rung v erlangde en
met ongeduld verwachte beschrijving der middeleeuwsche zeden is dat een tot treuren stemmend
verlies, en terecht zegt Schrdder vol tiveemoed
Man hat HEYNE in den letzten Jahren offer dell
Vorwurf gemacht, class er zu vigil von eigenen Planer
zwischen die Pflichtarbeit eingeschaltet babe : auch these
Tadler wird es versohnen, dass er in den Sielen gestorben
ist . Aber neben den vielen, die tiefbekummeri um day
abermals verwaiste worterbuch klagen, werden andere
darum trauern, dass emn funfter Band der « Hausaltertumer » niennals erscheinen wird . Es waltet emn eigenen
Unstern uber dem Plan, den dieser Band ausfuhren
sollte : die « Geschichte der deutschen Sitte , die Taco ~l )
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Grimm den Rechtsaltertumern » and der « Mvthulogie » an die Seite stellen woilte, mit der Wilhelm
Scherer die « Deutsche Altertumskunde » Mullenhofffs
zu kronen gedachte
auch MoRIZ HEYNE hat sie nicht
schreiben durf en,
been wonder dus, dat bet bericht van HEYNE's overlijden allerwegen verslagenheid wekte
de eene na de andere heeft het uitgesproken, dat
een buitengewoon vruchtbaar levee hier to vroeg
werd afgesneden . Want van een verzwakking
van lichaams- of geestkracht was bij HEYNE
nog mets to bespetuen . Zijn Hctnsalterttimer geven
veeleer den indruk, het werk to zijn van cen man
in zijn voile kracht . Tusschen de bedrijven door,
evenals aan den aanvang zijner loopbaan, had
hij zich vermeil, als het ware bij wijze van verpoozing van inspannender arbeid, in het vertalen
van Oudgermaansche gedichten, Zoo verscheen
in 1897 : Ruodlieb, i bertragu g des i itesten deutsche9t- heldenromcins ; in 1900 : Altdeutselr-la.teinische
,S' ieimannsgedi-ch,te des i( . tahrhunderts ; In 1902
Fiinf inittelhochdeutsche Er%iihlungen ; telkens met

een inleiding die ook voor de wetenschap van
belang is : er bestaat geen beter overzicht van den
stand en de poezie der K spielleute » dan HEYNE's
inleiding tot zijn vertaling .
Men meende nog zooveel van hem to molten
verwachten, en HEYNE zelf had trouwens nog allerlei plannen . Naar Schroder mededeelt, wilde hij
voor het vijfde deel van de Hausaltert~ finer nog een

geschiedenis van den Bans lnvoegen, en zette hij
vol geestdrift bet plan van een Realworterbuch
der deutschen Altertumskunde » uiteen, terwijl hij
aan het laatste deel van Grimm's Worterbuch werkelijk reeds begonnen was . Dat er van die fraaie
planner niets gekomen is, daarover kan men zlch
been zetten ; dat de Hansaltert~mer onafgewerkt
zijn gebleven, dat bet Deutsche 1 horterbnch van
zijn ondervindingrijken rustelooswerkzaam hoofd
heroofd is, daarover zich to troosten, valt moeilijker . Gewis is niemand, strikt genomen, onmishaar op de wereld, en vaak genoeg moeten wij
ondervlnden, dat de lichtende fakkel der wetenschap alleen order gestadig vallen en opstaan
aan andere harden wordt overgegeven ; maar
bet stemt weemoedig, als de vrucht van zooveel
geestelijken arheid verloren gaat en daardo()r, al
is bet ook mail' tijdelijk, een stilstand in bet
wetenschappelijk onderzoek komt, Voor zij n eigen
r~)enl had HEYNE islet noodig deer to doer dais
hij gedaan heeft ; roem been hij trouwens noolt
nagestreefd ; maar voor de I)uitsche lexicographic
zou bet een wen geweest zijn, had hij nog eenige
jaren larger kunnen werken . Bij de droefheid
en de zorg, die HEYNE's oilverwacht overlijden
heeft gewekt, is er voor I)uitschland wellicht
eenige reden om zlch of to vragen, of bet dew
krachtigen noon naar behooren heeft geholpen,
en of bet niet eigen schuld is, indien HEYNE, hij
al de werkkracht en den werklust die hij voor

_
het
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Deutsche Worterbuch veil had, dit « National-

werk >> niet geheel voltooid heeft .
Blijkbaar order den drang van dergelijke
overwegingen zegt Kluge, die HEYNE's arbeid
peter dan iemand beoordeelen kan
K Durch innere Neigungen and Anlagen mehr fur
die geschichtliche Erforschung der mittelalterlichen
Haus- and Privataltertumer vorbereitet, hat Moriz
Heyne die linguistische Kleinarbeit des Wurterbuches
als eine Ehrensache betrachtet, um das von Jacob
Grimm begonnene grosse Werk dem Ende zuzufuhren .
Die Beschaffung des Zettelapparates, der in schlechter
Verfassung war, musste er sich selber angelegen - sein
Iassen . Ware das Grimmsche Worterbuch auf der Grundlage eines grosser Zettelapparates . aufgebaut, wie wir
ahnliches jetzt bei dem lateinischen Thesaurus and bei
dem in Vorbereitung befindlichen Rechtsworterbuch
erleben, so hatte Heynes praktischer Sinn noch mehr
fertig gebracht, als er geleistet hat . Ware er aber Gesamtredaktor eines wohlorganisierten Einheitswerkes,
Direktor einer lexikalischen Zentralisation geworden,
darn ware mit dem abgelaufenen Jahrhundert alas
Grimmsche Worterbuch Iangst unter Dach !
Mit Wehmut muss es uns erfi lien, dass H eyne bei
alien semen praktischer Fahigkeiten nicht in die Lage
gekommen ist, das Deutsche Worterbuch durch eine
neue Grundlage im Gesamten neu zu gestalten . Er hat
durch viele Jahrzehnte immer and immer wieder sammeln mussen . . . Wie vigil ausserliche Arbeit hatte dem
ruhrigen Mann erspart bleiben konnen, wean ihm beizeiten emn reichlicher Stab von Hilfsarbeitern mit einem
wohlorganisierten Bureau zuteil geworden ware . Hatte
man ihrn so vigil manuelie Arbeit, die andere fur ihn
1 eisten konnten, fruhzeitig abgenommen, so waxen wir
heute erheblich weiter . So hat Heyne unter den schwer-
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step Verhaltnissen emn Mass von Arbeit geleistet, das
Bewunderung verlangt . . .
Immer dringlicher, immer ernster gestaltet sick
die Sorge um das grosse Nationalwerk . Jetzt, wo uns der
tatkraftigste Fortsetzer Jacob Grimms drch den Tod
entrissell ist, wird die 7ukunft des deutschen Worterbuchs immer truber . Um so hlarer and scharfer aber
hebt sick das Verdienst des Toten ab . Er hat es als
seine Lebensaufgabe hingestellt, bei deco Grimmschen
Worterbuche in treuer ausfuhrender Arbeit auszuharren .
Er hat an diesem Programm bis zu seinem Tode festgehalten . Wie er damit eine Ehrenschuld der deutschen
Philologie all deco Begrunder unserer Sprachwissenschaft
abgetragen hat, wird auch das Grimmsche Worterbuch
eill dauerndes Denkmal seines unermudlichen Fleisses,
seines treuen Hingabe bleiben,
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II . Briefwisselende Leden
105,
III . Buitenlandsche, eereleden
Woonplaats van de Werkende en briefwisselende Leden . 107
108
Afgestorven Leden
110
Lijst van de Bestuurders der Academie
1i1
List van de Onderbestuurders der Academie
Lezingen in de Academie, sedert hare stichting, door
de Leden gehouden . (Vervolg op het Jaarboek voor
112
1906, blz . 88-100 .)
Wedstrijden sedert de stichting der Academic
114,
Staatsprijskampen
I . Driejaarlijksche Wedstrijd voor Tooneelletterkunde .
C') Koninklijk Besluit van 2 October z8~8 .
..

b) Verordeningen voor dies Prijskamp . . . .
c) Prijzen sedert het begin van den Wedstrijd .

120
122.
123

II . Vijfjaarlijksche Wedstrijd voor Vlaamsche Letterkunde . a) Koninklijk Besluit van 14 Oct . 1889 .

124

b) Uittreksel uit de algemeene verordeningen
van den Vijfjaarlijkschen Wedstrijd . . . 126
c) Vijfja.arlijksche Prijzen voor Nederlandsche Letterkunde, sedert het begin van
128
den Wedstrijd
Academies en andere geleerde genootschappen, onderwijsgestichten, enz ., met welke de Koninllijke
Vlaamsche Academie in letterkundig verkeer is . . 129
Lijst der tijdschriften waarmede de « Verslag~n en
Mededeelingen » geruild worden
133
Het paleis der Koninklijke Vlaamsche Academie(Dammansteen of « Huis van Oomherghen v), door Jhr .
Mr. N . de Pauw
135
Levensschetsen
io) Levensschets van Alfons Janssens, door Kan . Joos
145
2Q) Edward van Even, door J . Bols
165
3e) Moriz Heyne, door W . de Vreese
225

Ve REEKS .

-

UTTGAVEN
TAAL-

DER COMMISSIE

EN

LETTERKUNDE .

VOOR

NIEUWE RE

i . Prudens van Duyse, door J . MICHEELS . (Met portret des dichters, (18(,3) .
332 01Z
2 . Rederijkersgedichten der XVIe eeuw, door J . BROECKAERT 18(43)
3 . Vak- en Kunstwoorden (N''t Steenbakkerij) bezorgd lour III . 1 oneMAN (1804), x-94 blz .
4 . Plaatsnaamkunde . Gemeente Bilsen, door JEF CUVELIIR en CAM .
HUYSMANS k18r17), 316 blz .
Onkruid onder de Tarwe . Proeve van Taalzuivering, door 11 MEERT
(1st- ~tleverrtla ;)
'3 . Inleiding tot de studie der Analytische Scheikunde . door Dr, A .-N .-H .
BILIRIS en Dr A -J .-J . VANDEVELDE (1899), 107 b1z .
De Rederijkkamers in Nederland, door Pit VAN Duvse, uit~eg . door
FR DE POTTER en FL . VAN I)UVSE, (1902) 610 bLutz
,
8 . Repertorium van de geschriften over de voedingsmiddelen in I .-oo
verschenen, door Dr . 'VANDEVELUE, too blz .
Idem . igoi, 165 biz , e!k
g . De benandeling der niet beklemde liesbreuken, door 1)r . A . F1•a RLINCK 1902 , , 2 blz .
to . Lijst der in Zuid-Nederland meest gebruikelijke voornamen 1902,,
35 biz .
11 . Lijst van bij Kiliaan geboekte en in Zuid-Nederland voortle"ende
woorden, die in de hedendaagsch-- woordenboeken ni t opgenomen
of onvolledig verklaard zijn . )or I) . CLAES (1902„ 80 hlz
12 . Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon, door
1) .
:LABS (Ig0 4 ) . 324 biz .
13 . Onze taal in het Onderwijs, door GUSTAAF SEGERS 1 19'>4.) . 328 blz . .
14 . Afrikaansche Studies, door P . J . Du ToIT (19,)5), xxiv-io8, b,z .

4,00

1,25
1,25

3,oo
1,00

1,50
6,oo
1,75
1,00
0,50

1,oo
3,25
3,5o
1,50

Vie REEKS . - BEKROONDE \VERKEN .
1 . Bibliographic der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde,
uoor i . . PETIT (j888) . xvi-3oo oIz . Uitverkocht . ,
2 . Verhandeling over de verbinding der volzinnen in bet Gotisch, door
P -H . VAN :>IOERKERKEN I i8,. 8, . 10 .} blz . .
. .
1,50
3 . Het voornaamwoord DU, .1~ w H . MEERT (18go), ix-g8 .'iz .
1,50
4 . De klank- en vormleer van bet Middeln . dialect der St .-Servatius
legende van H . van Veldeken . door F . LEVITICUS (1892), 172 b1z .
2,50
5 . De Belgische Taalwetten toe .eencht door Mr . A . PRAYnN-VAN ZuSt .>'N,
d,.el, ('892), 47o blz . (2'" Itel ter pers) . . .
1"
3,oo
6 . t-iistorisch en Critisch overzicht van bet Vlaamsch tooneel in de
z7°' eeuw door Osc . VAN HAUWAERT 1893), 102 biz .
1,50
; . De rol van bet a booze beginsel a in bet middeleeuwsch drama
;1oor t•, RNEST SoENs, pr . (1893) '14 b1z .
. .
• 2,00
S . Gebruik der naamvallen, tijden en wijzen in den Heliand, : .in,>
j
,~ DE ) E N . p r . (1883„ vi 238 biz .
3,oo
o .Antwerpen in de XVIII" eeuw, door EDw . POFFE (iSo5), 328 01z - 3,00
10 . Bastaardwoordenboek . door J . iROECKAERT (1893), xxiii-430 b 1z .
5,oo
11 . Vak- en Kunstwoorden (N'' 2 . Ainbacht van den sinid), beznrl;d. 1(,
;r
.
J 0ZEF
UYLSTEKE (18o5), 17 .4 biz . IMet platen)
2,25
12 . Klank- en Vormleer van bet gedicht van den VII Vroeden van
binnen Rome, door E . DE NEEF (18,)6), 85 blz .
1,25
13 . Vak- en Kunstwoorden (N' 4 . Ambacnt van den Metselaar), bezer_ ;u
o1> r (LFONS VAN HOUCKE en JOZEF 7LEYPEN (18)6), x-486 blz (met platen .5,00
14 . Proeve van Oudnederfrankische Grammatica, door 1)'' P, LACK
. .
(I''47), xxvi-' -'> blz .
1,50
15 . Vak- en Kunstwoorden, N' 3 . Ambacht van den Timmerman) oezorg ..1
door j n V. VAN KeIRSBII,CK ;,1888), x-547 blz . (met platen,
5,oo
16 . De Moedertaal . eenig doe)- en redematig voertuig der gedachte in
Opvoeding en Onderwijs . oo' r H . TEMIMERMAV (1898), ti,, bi/ . .
1,25
17- Eene vreemde spraak als voertaal van 't onderwijs . door A . en TH .
VAN IIEUVERSWYN
1899), i8o blz . .
2,00
18 . Vak- en Kunstwoorden (No 5 . Ambacbt van den Metselaar), bezorgd
door j en V . VAN KEIRSSILCK (I'499), x-4o6 biz . (met platen)
. 4,00
19 . De Gallicismen in het Zuidnederlandsch . Prove van Taalzuivering,
door WV . D E VREESE (18,-49), LxVitt-662 biz
6,00
t

20 . Idioticon van het Antwerpsch dialect, ooi-,estelC door P .-JozeF CoRNELISSEN en j . B . VIERVLIET, O atlevet ingen, ele
2,50
Id ., Id . . Aanhangsel 762 blz .
. .
. .
. 8,00
21 . De verouderde woorden bij Kiliaan, door J . JACOas(1899), X-244 blz . . 3,00
22 . De Fransche Overheersching in Belgie, door F . VAN DEN BERCH
(1900), 528 biz .
. .
. 4,00
23 . De Handschriften van Jan van Ruusbroec's werken, door Dr . DE
VREESE 119!`0,, I' S1UK 4,00 . - 2e stub . eerste ad- (1902) (verdere ter pers) 2,50
24 . De Fransche Overheersching in Belgie (van 1792 tot 1815), door
(. . CORTEBEECK ) 1900), 239 blz
2,00
25 Vormleer van het Oudfriesch werkwoord, door J . JACOBS (1900),
278 oiz . .
.
. .
. .
3,00
26 . Vormleer van de taal van Jan van Ruusbroec, door H . MEERT
(1gom) . 13o b1z .
1,50
27 . Vak- en Kunstwoorden (Nr 6) Ambacht van den loodgieter en ztnkbewerKer . door A VAN rioUCKE (1901) (platen), 2 deelen, q86 biz .
10,00
28 . Handboek voor Germaansche Godenleer, door E . SOENSen J . JACOBS
(1902 : . 230 bladz .
29 . Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland, met zangwijzen, door
A . DE COCK en Is . TEIRLINCK 1902), 816 deel, 38o biz ., 2 ,111 deel, 38q blz .,
3de deel, 284 biz ., 4d8 deel, 36o blz ., 5de deem, 284 blz ., 6de deel, 281 b1z .
. 4,c0
dere deelee ter pers', elk
3o . Onze Zeil-vischsloepen, door FRANS BLY (1902), 146 biz . (met platen) . 2,00
3 .oo
31 . Germaansche Heldenleer . door M . BRANTS . 11902), 314 blz
32 . De slag bij Kortrijk . door V . FRIS (191)21, 394 biz .
4 .00
33 Verhandeling over het nut van de zuivere uitspraak der Nederlandsche taal, door --)T .-L . PRENAU (1903) . 240 blz .
2,20
34 . Geschiedenis van het rum in de Nederlandsche poezie van de oudste
2 i1e deem 430 blz . elk 4,00
tijden tot heden, moor J . GEURTS . 9 deem, 396
35 . Kinderspelen uit Vlaamsch-Belgie . verzameld door den W estvtaamschen Onderwijz~rsbond, voorzltter REMI GHESQUIERE (1905), 19te deel,
240 blz . . met zangwijzen (2de deem ter pers)
. 2,50
36 . De hervorming van het middelbaar onderwijs in Belgie, Frankrijk,
Duitschland en andere landen . - De rol der moedertaal, (joor
3,oo
M . BRANTS (7906), 307 blz .
1

~

eye'

i

Le

blz .,

Vile REEKS . - VAN DE VEN-HEREMANS' STICHTING .
Kern van ons Burgerlijk Wetboek, door Mr . I . . DOSFEL (1905), 376 blz- 4,00
Behandeling der dij- en navelbreuken en van enkele zeldzame
1,20
breuken, door Dokter A . I EIRLINCK (1906), loo blz . .
3 . Ter pers .) Over Melk en Melkvervalsching . Eerie schets tot het onderri :ht van huisgezin en openbere n :achten, door Dr . A .-J .-J . VANDEVELDE,
bestuurder van het gemeente-laboratorium to Gent .
4 . Overzicht der Staatsinstellingen van Belgie, door Mr . KAREL VAN
2,00
ACKER, ZOOlI ~,9o6), Xvi-136 biz

1.
2.

TER PERS OF IN VOORBEREIDING .

Zuid-Oostvlaandersch Idioticon, door Is . TEIRLINCK .
Vocabulario para aprender Franches Espannol y Flaminco (a , 1520),
opnieuw uitgegeven en toegelicht door Dr . WILLEM DE VREESE .
Noel van Berlaimont's Vocabulare a , 1536), id .
Ne derlandscne werkwoorden door samenstellende afleiding gevormd, id .
Die eerste Bliscap van Maria, opnleuw uitgegeven en toegelicht, id .
Brieven aan J .-Fr . Willems, toegelicht door J . BOLS.
Geestelijke Liedekens aangelegt binnen Doccum CIDIDCCLVII, uitgegeven door
J . BOLs en FL . VAN IUYSE .
Spieghel van 's menschen behoudenisse van J . van Maerlant, door EDW .
GAILLIARD en K . DE FLOU .
Vergeliikende Klank en Vormleer van het Middelvlaamnsch dialect, door
J . JACOBS .
Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, uitg . door Jhr . Mr . N AP . D E
PAULA '4e af .) . .

