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D e Bunzin: in de Z uidnederlandsehe D ialecten.

D e bunzinû, J/pz/a/
'ziv of bonsem (putorius fœ tidus)
behoorttothetgeslachtderm arters(mustela),defam ilie
derwezelachtiéen (mustelidœ)en deorde derroofdieren.
H ii wordt m eer dan 40 cm.lané met een staartvan
17 cm .,is bruin van kleur m etwitachtiéen kop en zwar-

ten staart en pooten. H ijvoedtzich methazen,konijnen,wilde voéels,ook wel ratten en m uizen, waarvan

hij het bloed en de hersens uitzuigt. Ditzeerbloeddorsti: dier, dat dank zii zijn speeialen, slanken
(1) Dit woorddeographisch onderzoek werd bewerkt met het
materiaalin de jaren 1921-1927verzamelddoorProf.DrL.GRooTAERS en berustend in de Zuidnederlandsche Dialectcentrale te
Leuven.Vloegerverschenen : L. GROOTAERS,1. De namen r/z; de

roodeaalbes,,ribesrubrum ''in Zuid-hkderland (Leuv.Bijdr.XVI,43
en vgg.,XVII,36 en vég. en M edei.van de Zuidned.Dialectcen-

tra7le,Nrs4 en 5).- DEz.,lI.DeN ederlandschenamenvan #ez;aardappel(Leuv.Bijdr.,XVIII,89 en vgg.en Meded.,Nr7);in ditopstel
werd ook hetNoordnederlandsche taalgebied behandeld (metemateriaalvln DrG.G .KLOEKE).- DEz.111.De namen van hetparrl.
x in
Zuid-Nederland (Donum N atalicium Schrijnen, 595 en vgg.). L.G ROOTAERSen J.L.PAUwELS,1V.Dekaan in de Zuidnederlandsche

dialecten (Leuv. Bijdr., X XI, 73 en vgg. en Meded. Nr 8). L G Rooe
rleRs en J. L.PAUw ELS,V.Denamen vanketOnze-Lieve-

H eersbeest
je in de Zuidnederlandsche Dfl/cc/da (Handel.v.nde Kon.
CommissievoorToponymieen Dialectologie,IV,141en vgg.).

lichaam sbouw doorzeer nauwe spleten kruipt,verschalt

zich, vooral des winters, dikwijls toegang totduiven-,
hoender-en konijnenhokken en richtersoms een ware
slachtiné aan.
H et woord bunzing kom t in de brochure A -M ,die
eerst door de Zuidnederlandsche dialectcentrale werd
uitgezonden, voor m et geen andere aanduiding dan de
fr. vertaliné putois. ln het uittreksel uit die brochure,

uitgeéeven als vraaélijst nr 1, staat echter uitvoeriger
onder nr28 :,,Een bunzing (bruinachtig roofdier,op den
buiten goed bekende kippen-en eierdief;Fr.putoisl.
Een weinig m eer dan 300 correspondenten zonden

de brochure A-M of lijst nr 1 ingevuld terué ('). N iet
m inder dan 82 hunner gaven niets op,dus m eerdan

25o/o.Voorde brochureishetaantaldergenen,die niets
opéaven,betrekkelijk veelgrooterx
dan voordelijstnr1,
watbewijstdatten m inste een gedeelte der correspondenten nietbsgrepen.hebben water bedoeld werd door

bunzing,fr.putois.Een grootaantalvan de lijsten, die
nietsopgaven voorbunzing,kom tuitde steden en groote

gemeenten, waar blijkbaar het diertje bij een groot
gedeelte van de bevolking onbekend is.Zoo b.v.kent
slechts 1 op de 5 inzenders uit Brugge een naam voor

hetdiertje;te Oostende 1 op de3 ;te St-N iklaasid.;te
G entid.en dezeverwartdan nog m et het fuœiin,
.te
Temsche2op de 5:te Hamme(Oost-Vl.)geen op de 2;
te Ahtwerpen + D eurne :geen op de 4 ;te St-Truiden :
geen op de 2.
(')Deplaatsen waaruitdezelijsten ingezonden werden,staan grootendeel,vermeld in de studie overde roodeJJ/JZ.
Cin Zuid-Nederland

doorL.GROOTAERS :Leuv.Biidragen 1924 b1. 90 en M ededeelt
'ngen
#:r Zuidnederl.D/llzcfc:s/rtz/:. 1924 nr4 bl.80.
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1. D e N am en en hun V erspreiding.

A./3#j&.
Dezq naam kom t voor in Fransch-v laanderen en
geheel W est-vlaanderen m et uitzonderinl van het

arrondissementTielt,de oostelilke helft van hetarrondissementKortrijk en een gedeelte van hetarrondissementBrugge.Langsdeoostelijke grensstaan soms#.
9/:e
en visa.rpa naastelkaar.
lo.#.
4)œ isde gewone vorm .Decorrespondenten spel-

len hetbijna altijd/#,
7Y,somshschouw,hchouw,##:?zY,
h.
%ji
lœ,.
#.
ç,'
.
7&,hssjouœ (').Ookhchà-ù'we en hchaux,beide

vormen uit Fransch-vlaanderen, moeten wel hh ul
gelezen worden ; de uitgangen e en x werden klaar-

blijkelijk geschreven onder invloed van de Fransche
spelling.

20Indeeerstelettergreep komtaltijd ivoorbehalvein
/J#Jm (2)te Kortrijk (N 141)en hlkow te H eule EN 89);
misschien ook lange rin hessouw te Klerken (N 281.
30#âjsp m etstem hebbendecerebyale spiranste H oogstade EN 19q,Ledeéem (N 81q,Gistel(H 54len Zarren
%<

IH 113j.
40%inplaatsvan #hebben we misschien in hsnw te
Loppem (H 681,M erkem (N 291,Kem m el(N 1171en
hessouw te Klerken LN 28 .
(1)PlaatselijkeuitspraaksjvoorJiswelmogelijk.
(' Delettersencijfers tusschen haakjes bij de plaatsnamen verwijzen naarde lijstvan Zuidnederlandscheplaatsnamenen dekaart
in L.GROOTAERS en G .G .KLOEKE Handleiding J# hetNoord- en
Zuidnederl. Dialectonderzoek. 's Gravenbsge,1926. - Voor de qpelling der plaatsnamen zie Dt Vlaam sche #4&;d:&tenamftl f& moderne
spelling door H.VAN oE W IJER. Bxrussel 1929. - De phonetische
spelling der correspondenten wordtonveranderd opgmgeven.

50 J/#jm,m eteen tvoorde .
ç,uitsluitend in de streek
.

van Veurne LH 841en W ulpen LH 511.De vorm staat
ernoé vast.D rie op de vier correspondenten uitVeurne

éaven een vorm mettop ;zijschrijven #/#Jœ,httchouw.
httiouw.

60 vih w met anlaut :? slechts eenmaal : te Zarren
EH 1131(een andere correspondent uit Zarren geeft
hénw op).

B.vi%la).

lovi.
%la) m etanlaut:?omvattwee grootegebieden :
a) het oosten der provincie W est-vlaanderen (zie
hierboven) éeheelO ost-vlaanderen m etuitzondering
van de streek van D enderm onde en een paargem eenten
op den linkeroever derbeneden.sehelde.

b) Limburé behalve hetnoordwesten (1/3 der provincie)+ qen stukje van zuid-westelijk Vlaamsch-Brabant,
ten oosten van 'rienen.D it Lim burésche éebied loopt

voort in hetuiterste
' noorden derprovincie Luik totbij
AubelLQ 2491.
In het gebied a) trefen we visaaan meteen eind-a
overalwaar re4elm atié de oude slot-p der substantieven
nietéeapocopeerd werd,dus in heelhetéebied behalve
een verticale strook van 10 à 15 Km . breedte in het

oosten.lnhetéebiedb)komtnatuurlijkneréensbewaarde
slot-g voor.

De kwaliteit der vocaal éaat van éesloten i
en f totoveropen œ.

20Lanée vocaaloftweeklank kom t sporadisch voor:

ln kebied a) rEçpte Anzegem gO 1821,vèissche(') te
(1)Aan dechin dçzen volm beçbten wegeenwaarde.Vele correl'

Nazareth EO 181,vee.
%%
xe te Schorisse rO 2051.Uitdeze
laatste plaats echterontvingen we een andere inzendinj
m et vl
-*
%e.

In éebied b) . viess te Bilzen (Q 831,vieëste W ellellgo t8q,vïëst'
e Gelinden (P 1861.
30vitk(duslnetten .
4)slechts op een plaats lddergem pO 149).

lohs(kwaliteitdervocaal:gesloten /totoveropen(e,

zooalsbijvislnl)omvatheeldestreek tusschen de twee
hierboven aangeduide rï.
çtpl-gebieden ;dus:Antwerpen,
bijnageheelVl.-Brabant,het noordwestelijk derde van
Limburgen een klein stukjevan Oost-vlaanderen.
Een afzonderliik #.
s tresen we aan te M artenslinde
LQ 891.
20fïs(metlanée r? :de correspondenten spellenhes)
te O elegem (K 2571en SchaFen LK 356q.
30h.
I'op 2 plaatsen.respectiqvelijk ten 0 .en ten W .
van Brussel: St-Kwintens-Lennik rO 238) en Sterrebeek (P 721(#.
s./).

40Rsa teKanegem ql2211,dusin W est-vlaanderen!
D. A ndere rf/zzc:p.
loBunzing,de ndl.benam ing,te De Klinée gl 1451,
G entbrugée .(l 2481(bunzrej,Loenhout(K 2051naast#.
î

enJluwgn)en Halle,BrabantgO 2861(buenziech).
20 Kiekendief te W elkenraat LQ 278)(kukedeeh naast
fouing en r#?'
p,').
pondenten schreven z'isch,vissche. W e zien in die ch elechts invloed

v,n de oë cieele N ederl.spelling in woorden a1s .,visch,bosch''endgl,

7

30 Verwarring m etandere dieren :

a) W ezel G hyvelde (H 8lq (:efJp/), D iksm uide
LH 1081 (wezele, naast tweemaal##jv) Zwevezele LH
1181(yc.
'?/a,œe.z'l4.Koolskamp LH 1201(œe..
zla.leezp/a),
Poppel LK 169)(naast#.
s),Oostm allerK 2811(weztltjej,
M aaseik LL 3721,Kachtem (N 441 (we.z'ln naast.
#.
9/D),
Hulste PN 85q (&Jap/lJ), Staple PN 1011 (naast##jD),
Duisburg LP 1281,.ltosm eerLQ 931.
Aardwezel.Sint-H uibreçhts-tuille LL 3131Let
jerwizelkej,
Genk gQ
lërwç.
%.
îall en Bommershoven LQ 160)
.

(ërwpflkaj.
W essel.RavelsPK 2131,Asch (Lim buré)LL 4171(naast
#v&#A/),Bilzen LQ 83q(naastviess)en Riksingen LQ 1581,

.

D ezelfde vorm ook in het hierboven verm elde ërwqssal

te Q 3.
b)M uishond.een andere benam iné voor de wezel:

Assenede ql 1611,W aarschoot gl 1901(w:.
spN/,naast
tweemaalrcv
sp),Zaffelare Ll2041,K alken Ll 2521 (naast
visnl.Aarsele gO 11mql'
vondl,Kruishoutem gO 841,H un.
deléem gO 110j (naast visaj. N inove gO 1521(z?0g/,
9bz//),
Bogaarden LO 2771.
.

c)F/?/&#z/.Zedelgem pH 65j(#Ja?/'
z/J),naasthssjou&),
M elsele ql1791(tlawljn,naastvisl,Steendorp gl2161(id.),
G entql2411(.
#J&?W), Loenhout LK 2051 (naast hs en
bunzing). Vorst (Antwerpen) LK 3521(#J!ejW),O phoven
kL 37lq (fbeien.na'ast vis),Asch (L 4171(#JYl'
ez/),naast
wessell.Loksberéen LP 47j (naast visl, Leuven'gP 88q
(jlawnan),'s Heerenelderen LQ 1681(felnaain),W elken-

raatLQ 2781(fouing,naastvyrat'cn kukedeef).
Slechts tweem aal dus kom teen vorm zonder/voor :

L 371en Q 278.
d)Fret, fr.fut'et, in den vorm vyrat.is de gewone

benam isé in den N . 0 . hoek der provincie Luik ten

oosten van Aubel(Q 2491.lzyrar werd opgegeven voor
Kelmis (Q 2521. Hendrikkapelle LQ 2541,Hergenraat
gQ 2671,Hauset gO 261q, W elkenraat LQ 2781 (naast

fouing en îukedeef),HerbestalLQ 278a4,Balen LQ 2791,
M embaeh LQ 2821en Eupen LQ 2841.- l4/J/J'
J#Jrvoor
M ontsen LQ 2531.

e)Ottet'teW atou gN 63j.
l1. V erklariné der N am en.

O gerhi-qw,r/.
ç(p),#.
ç,lezen we in'VERwIJS& VERDAM,
Aliddelnederl. I#WJ. ,Fitsalt (#.
ç.
çcr/,vitsau,vissel.De
oorsprongderbenam ing ligtin lletAf aalschehchau dat
LIVREo.M ss'r.8 naasthetmnl.htsatt staat. KIL.heeft
hsse,r/s.
ç/
?,.vitsche.PLAXTIJN visse,J//z//a/z/ci,///cl,vuere
.
oftmeert.ScllgeRMAxs Jç, hsch,hts,.
#,
ç.
çt?,hssiau.
Putorius, dits htsau.i
'
TTat. B1. 11 3359 (var.dievitsau,
visse).''Verder:,thssatt,thtsalt,twissalt.''
.

O ok in Enéeland kom thet woord voor m etdezelfde

beteekenis htcheœ,htchet, //c/;; dial.htchee,htcber,
htchole,#/t?/7sl,enz.(Centltt-y Diction-j
In W allonië wordthetaléem een aanéetroffen :,,Lui
k:
#
wihâ, :p;
'//c/2,
Lux. vêchau, rJc'/2p/
J, vèheû, rJc/;J,
*
wischau,DJ.
çc//?z/p;
Jodoigne vècheau
,
. - H ain.:
A
.

hchau,
. Tournai:fussieau.''(J.Dqsltscueux, Vocab.
de anw.
ç wall.d'animaux.)
VoorFrankrijk wordthetdoor den W//. ling.Frlvc':

(kaart putois), behalve voor W allonië, opgeéeven
.

a) voor de 3 departementen N ord, Pas-de-calais en
Som me (14 plaatsen):##t
,
?,hsx
+ en var.(');b)een afzonisçh
(1)W egenstypographische moeilijkheden kond
. ç phonet
.e s
p,e1v
Jing'vanGILLI:RON nietgebruiktwordeq,

derlijlte vorm in M eurthe-et-M oselle vL%öen een bij
Belfortr&'
.
/J ;- c) voor een beperkt gebied in de bergstreek van de Cévennes : 3 plaatsen in H aute-luoire :
.

rlz/'
/,lin Ardèche :id.en 1 in Lozère :bëzû,
.- d)voor
den uitersten zuid-westelijken uithoek van Frankrijk :
Z.W .van Landes(2 pI.)en W .van Basses-pyr.(2 pl.):
f/.
kJ/:,fiàè'
o.
Lletgebietl hieraangeduid onderbjm et2 vorm en in
den Atla.
%omvateehterin feite heelhetnoordelijkdeel
van de oostelijke érensstreek van Frankrijk (').
Ten slotte isvesoeen dervolksnam en van den bunzing

if1Spanle.

.

O ver den oorsprong van hetwoord heeftm en lang in
het duister getast en heelem aalklaar is hetook nu noé

niet.H et nl.htsau,/.
4.
,
j:e en dél.en het ené. htchew
komen klaarblijkelijk uitpicardische vormen alshcheu.
hchau.Doch daarm en deze rom aansche nam en zelfniet
kon verklaren,dacht m en dat ze op hun beurtuit het

Ierna.konden gekomen zijn.H et IJ'J'b.Ned. l'
aul ziet
in waalseh hcheau m isschien een verkleinwoord van hs;
het Centul'y /)/t?/. doet ofra.hssiau,#.
ç.
çt
7//uithetonl.
stam men;VeRcouLLls doetofra.hchau teruléaan op een
perm . aieiding van denzelfden wortelals veest(DE Bo
had reeds t'isse bijviisten gebracht); SKEAT zeét:hsse.
fl-om the smell'' cfr.lcel,fïàa,,,to makea smell''.
De rom anisten wisten eerst ook geen raad m et het
woord, dat ofra.voorkwam als.ti.
%sel,hx
gx
%iau (GoosFRov,
Dict.anc./Jz/v..p-.).Dlsz, Etym./7/1. t-om. Spt-., bracht
(1)CH.BRUNRAU,Enquête/jz;g.sup'1espatois#'.
4?'
#cz;z?e.Paris,1926.
Bt-ocH,x4tlas &z/4.des Vosges méridionales,carte623:- Zf:LlGzox,
Dîct.desAJ///
'
xl'
omansde la M oselleb1924.- LABol
lRAsse,Gloss.des
-

tatois #eIa A ecçe,1887.

het bij ofra. voison < mlat. veso,bunzing(12deeeuw),
dathijmetverallderd suëx uit ags.vesle. wezel,deed
stammen (').KöRTING geeft in zijn Lat.-Rom.W tb.van
1907 noé die verklaring van DIEz,welke ook nog verdedipd werd doorM ARCHOT,Phonolo'qie detaillc'
et/'?/z/patojs

Yf?//4z/,Paris1892,die(bl.17)steuntop de dial.vormen
van Luik en St-H ubert en spa.veso om germ .afkom st
te bepleiten.

MEYER-LûBKE(Zeitscht'.#n/z/.Phil.XV,1891,b1.246 en
Rom.Etym.W tb.1911,no9381)en HoRxlxG (ZS.Rom.
Phil.XVlll1894,bl.230)verwerpen ontleening uit het
germ.el1keveneen o.i.juiste verklaring doorhetwoord
afte leiden van lat.vïsio, var. vïssio,,,stank''. ook als
W.W. 9tinken. Vtsio #JJâoç bi
j PHlt-oxsxus.Hierbij
ook vissiuln #JJJMa, fr. vesset
':veesten,ital.vescia :
veest,e.a.ln ofra.voison hebben we den in diernam en
veel voorkom enden uitéan: -on ; :?pk: 1
.9 jpel.
ss-tlt.
g en

vechaw isveiss-eut'(HoRxIxG).
De geheele geschiedenis van het woord istoch nog
nietklaar.noch in opzicht van vorm , noch in opzicht

van beteekenis.W e1worden de anlaut-/ in talrijke vor-

men en deanlautp in enkele andere (in N. 0. Frankriik,b.v.pkobiiBt-ocH,op.cit.)uitgelegd a1s aanpassing
der stem hebbende v aan de stem looze volgende cons.#

en .
%,
.HoRxlxG wijst op soortgelijke vormen in psçy,
*
'
fççy = vessica.ln Z.W .Frankriik echter (Landes, Bas.

ses-pyr.)haddenwein plaatsvan anlaut/ bëzl
iverwacht,
zooalsinLozère(ziehierboven),vooraldaarinSaintonge
vison,wezelvoorkomten in Spanje veso.H etnormand.
(1) Wezelen bunzing.twee diertjes derzelfdefamilie,worden gemakkelijk verward, zooals trouwens uit deze studie blijkt. Vison
beteekentweKelinSaintonge(JOAIN,PatoisdeIa5b,
'
z;/4;;#4).
.

veson. Iemeene vrouw, door DlEz bij ofra. voison
gebracht,wordtnaareldersverwezen doorM EVy:R-IaEiBKS,
Rom .E t.W tb.;hetbeteekentechterook ,,le derrière ''te

O udin (H . M olsv,Dict.du pJ/n,
'
.
$'nortlland,Caen 1887).
O ok de sjuurlijke beteekenissen van ofra. hssel,
bunzing,verdienen alleaandacht.LITTB;:hcelle,,escroc,
fllou''is blijkbaar hetzelfde woord,ook hcelle'alsadj.,
:

m adré,rusé,,.Zie hierover uitvoerlg J.B.Jouwxcoux,
Etudes >:d/?- set-vit- &n .
kIo%s. t?
'/y??/. dtt 4/7/:/.
: picard,
A m iens 1880. H ier vinden we
a.hetw.w.hchelel',
##attrapersubtilem ent,friponner,escanlcter''.
,,

W at de zuidnederl. vorrnen h;.f
)w,.#.
ç,visljel betreft,
zullen we het Hz-db. Akd. l-aal niet voljen waar het

hssauw weluit het waalsch doetstammen,docl)vhs,r,'
.
ç
en var.hiervan afscheidten verklaart ,,van onbekenden
9:
oorsproné .

Het is waar dat we een wgerm .stam *//> kunnen
veronderstellen. waarop heteng.adj.ht-zc me.bt, 5//c,
.

/),/,.
/k
ytte,en hetohd.adj.hzlts(1)(voor bzzus,niethTus.
BRwuxE,Ahd.&?'J?zCp/.b1.143),callidus,astutus,dalosus,
teruépaan en waartoe we desnoods ons *vitse,bunzing,
kunnen brenéen.(Vé1. in het iV nl. rF#l. subst. vitse,
(')GRIMM.1).I#'/à.,zoekt verband met he: subst.h'esx,csllidus

hostis,diabolus;misschienookin beierschfetzel(< #e.
&Je/N,duivel.
D itwoord kom took voorin den Elzss in den uitroep ,,Fitzedom ine'',

Wth.Els.L
v daa.I1,938 ;vgI.daar ook fyeszb#t'
.
çc' voreichtig (uitgestorven)ensubst.fëtte ungeschlachterKerl.
Aan bet adj.hxus knooptGRIMM ook een ..und.eutbares''fecht
du haltstdichselbermeerdanfecht(:liecht)
und gibstdirselbsso'groszenamen (trag.Joh.O 3).
Datfechtiswel
.a ndial.varilqtevan ,,ftigt''wegenshetrijm me4
liecht!

-
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9:teen '', datin 'tohd.voorkomtalshzza,hd.ndd.htze;

KIL.T'itse,r/-/ç:/;Wzz/se.ldiot.vitseltj
N dl. *vitse zou dan beteekenen * hetsluwe diertl
-e.
lM mers de bunzin: gaat door voor een sluw, geslepen
dier;zie b.v.V Ax DALE i. bunzing,en'hetZuidoostvl.

ldiot. i. v.hsse, visse ,, Fig.venijnié,arg1istig,klein
vrouwm ensch.'t Es in oprechtehssevan e wijf.''(Vg1.
hetzelfde 5g. gebruik in het fr.!) Ditisechter slechts
theoretische etymologie,die nietsteuntop de feiten.D e
beteekenisovereenkom st tusschen fr.adj.hcelleen ohd.

huusbewiistnog geen feitelijke verwantsèhap.
Het staat o. i. vast dat al de zuidnederl. vormen,

zoowelv'i.
%l%el,h.
% als .
J,
@ * uit de waalsch-picardische
vormen voortkom en.N em en we als ontleend prototype

hchauaan,dan hebben we de ontwikkelin: :

9
.
hcbau > htsau > htse> hsse> hs.
> hssau > hsse 277-hs.
> k'
it.
bau > vissau > visse >- vis.
> vit*
%
.e > visse > vis@
N

Dit eenvoudide schema kan natuurlijk aangevuld
worden m etvorm en m et t.
ken ,
9'in plaatsvan tsen s.De

vroegerehtsau,.
#.
ç.
çJ/
,
/,vitsau hadden oorspron'kelijk we1
den klem toon op de tweede lettergreep, evenals het

huidiée wvla.hh w ;bijde ontwikkeliné van slotau > e
was erduseerstversprinéiné van den klem toon.
De vorm en m et inlautvnde t.
% kwam en vroeger veel

meervoordan nu;de assimilatie tot s.
% is echter blijkb:lar zeeroud ;reeds in hetm nl.ontmoeten we vissr en

hssau.Val)afKIL.worden de vormen mett schaarsch;
ScHueRMAxsen VyzRcouul-ls verm elden noéhts,doch wii
trofen nog slechtsop drie plaatsen een vorm m et taan

-

1) -

en dan no: telkens in de verbinding /#, nl. tweem aal

hth,
w te H 84 en H 51,en eenstitgte O 149.Vits of
htstrogen we nerhensmeeraan,zoodat we we1 mogen
besluiten dat de nietgeassim ileerde vorm en m et tzoo

Ioed a1suitgestorven ziin.M isschien hebben we in den
fam ilienaam Vits(')welden hierbehandelden naam van
den bunziné in een ouderen vorm .
ln hetvis./î.
q.kebied kom tdriem aaleen ;.klank voor:
/f.
9'te O 238 en P 72,vit.
lte O 149, dus alle drie in de
.

.

streek om Brussel. Deze vormen zijn wel voléens de
locale klankwetten ontstaan uit h't.
%b vits. Vkl. in het
Brusselsch dialect vuk
*rv/.
s
voorts; z?;?4.
4
'
< muts;llf.
i < boets,
. é/J#a < l&/.
çcz7. H et is dus niet

noodig bijdeze vormen aan invloed van hetFransch te
denken.

D e andere nam en vraéen,op een enkele uitzondering
na,w einig verklaring.
D e oorsprong van bunzingb putorius fœ tidus,zelfis

nog minderbekend dan die van vi.
%,hs.M nl.bonsinc.
KIL. bonsincî, J:&/.
ç,'
pcl, buntsinck Sicam b. H oll. Fris.
(1) Deze naam is tamelijk verspreid in Z.-N ederl.H etM nl. Wdb.
zietin Vitse,geslacbtsnaem te Brugge,het woord vitse peulvrucht,
soortlinzen.Plantnam en kom en echterzeerzelden voora1epersoonsnamen,diernamen daarentegen dikwijls.Trouwensdenaam van den
bunzing wordtm eermaalsalsfamilienaam vermeld.Ficheux (JOUANcoux,op.cit.j.Boisfchaltxte Moeskroen en fsschaubusch te Komen
ontleenen hun naam aan een familie Fichattx;ftsebosch te Loppem
eigendom van den heer Vitse te Brugge (inlichtingen bereidwillig
verstrektdoorK.os FLoul.In plaetsnamen zelfkomen diernam en

zelden voor.Toponiemen ale Fitxendorâ Vitzenrod < ohd.adj.hzus
(zie bierboven) langs een persoonsnaam om, (FöRSTEMANN, Altd.
N amenb.)
(')Deze vorm komtwerkelijk voor,b.v.teP 25.

-
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(tegenovervisse,enz.Zuidnederl.).In N .-N ederl.komen
erallerleivariunten in den uitgang voor, a1s bonlosem.
S /fzcz'rg te l 248 is een ander soortvan uitgangsvariante.

W ezel,m nl.œësel,isreedswgerm.blijkensohd.wisula,
ags.œeosule,&J.
î/c.D e gem inaatin den vorm œesselkan

volkomen klankwettig ontstaan zijn doorde volgende/.
Ditdiertje,mustela vulgaris, behoort tot hetzelfde 4eslachten dezplfde fam ilie als de bunzing.

ln aat'dwezeldientheteerste lid welom hetdiertje te
onderscheiden van dçn ottet', m ustela lutra, lutra vulgarls, die ook totde fam llie der wezelachtigen behoort,

doch bij'twater leeft.Ottet'is aléemeen Germ., stam
*utra-,ook reeds idé.,basis*udro-.
A.& /'
.
s/,nz/l is in Z.-N ederl.de éewone naam voor de
+
wezel.W e kunnen echterde verklaring van VERCOULLIE :

muis die a1s een hond keft, moeilijk aannemen. Een
diertje, dat 20 à 23 centimeter lichaamslengte heeft,
zonderden staartkan ttlch m oeilijk tot een muis verkleind worden ; daarenboven zou de sam enstelling

dan andersom moeten zijn

hondenmuis, /;:z;#J:.
s-&;'
.
ç.

De œezel zal dus den naam m uishond wel gekregen

hebbën omdatze zoo ijverié jacht m aakt op muizen.
Vgl.lat.mustela:m uisdief (?)
Fluœën is een naam voor den *
vteenmarter,m ustela

foina,die veelgelijkenisheeft m et den bunzing, doch
grooter is.< ofra.#uine,naastfouine.Detweeplaatsen
L 371en Q 278.die geen /hebben in de eerste lettergreep, hebben dus jongere ontleening uit het latere
fr.fouine en we moeten dan twee achtereenvolgende
woordéolven veronderstellen eerst ofra. nuine, later
fr.foutne. De W aalsche dialecten hebben regelmatij
vorm en zonder/,alleen Doornik heeft#ohènne(D EFREcHeux).
-

.

-
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Vyrat'en r#J'
a#pr ziin de door PLANTIJN voor den
bunzin: vernlelde naam vuel'e. Het is eigenlijk echter
een uit het fr. ontleende naam voorhetfret,m ustela
furo,noé een diervan dezelfde fam ilie als de bunzing.

Hetfr.furetechter schijnt het woord niet éeleverd te
hebben en,daarblijkensaulautr< /de ontleening oud
is,m öeten we teruééaan naar den ofra.vorm furon,
.

*

X?,?'pa,ht-on (< vlat.*fltrio, met diminutiefsuff.-ione >
lat.htt'
o ,,dief''), die beteekent :klein fret,fret,dief,
enz.M isschien werd hetwoord doorde volksetym ologie

in verband gebracht met het w.w. voeren (vyra) en
maakte m en er ZOO Toel'
et',Lloerdet'Van.
111. Interpretatie van de Kaart.

Als we hethierbijafgedrukte kaartje in zijn geheel
overschouwen,valthetop dat de grenzen tusschen de
verschillende vorm en érolso m odo sam envallen m etde
grenzen tusschen de éroote dialectgroepen
het

W est-vlaam sch heeft h.
I.'
3œ ,
. het O ost-vlaam sch visa,
lanésde oostelijke grens vis,
.het Brabaptsch h.
%; het
Limburésch weer vi.
%.F/.
:jv blijft in het noorden wat
meer westwaarts, komt echter in hetzuiden (Kortrijk)
watm eeroostwaarts dan de krens tusschen W est- en
Oost-vlaam sch.W atde grens tusschen het Brabantsch

en het Limburgsch betreft, hier volgt de grenshs-vis
ongeveer de U erdinger-linie tot bezuiden D iest; van

daarafbuiétzijechter plotsveelmeernaar het oosten
tot voorbij de Panninger zijlinie. Hier heeft duseen
stuk van N .W .Lim burg den Brabantschen vorm hs.
(') Opgegeven b.v.op de kaartin deInleiding totdeTaalkunde,
doorC.P.F.LECOUTERE en L.GROOTAERS 3,Leuven,1927.

-
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H etis echterklaardatwe hierstaan vooreen toestand

van betrekkelijkeeenvormigheid,dieontstaan i'
sna een
lange periode van strijd en onzekerheid.lmmers uit de
oude bronnen blijkt dat vroeger vormen metanlautr
en anlautL metinlautende ts en ss naastelkaarstonden
.

en streden om den voorrané.ln elke groote duialectgroep
is dan na eeuwenlange (?) onzekerheid een vorM éaan
overheerschen en zoo is ereenvorm igheid ontstaan.

Kleinere locale afwijkingen als ## voor/.
ç(zie hierboven),lange vocaal of tweeklank in plaats van korte
vocaal, en dkl. zijn gewoonlijk door de plaatselijke
klankwetten te verklaren : 'tzijn geen uitzonderingen,
doch klankevoluties die het woord sam en met andere
inheem sche woorden m eem aakt.

Alles wijst dus op een periode van betrekkelijke
kalm te,m etdien verstande echter dat in de grensstreken nooit vollediée rust heerscht. W aar twee verschil-

lende vormen dicht bij elkaar komen ontstaat bijna
fataalwederzijdsche aantrekking.Aldustresen we dicht
bij de /#jv-r/
'
.
ça grenstwee heelalleenstaande vormen
aan, nl. vih w (H 113) en fesa gI 2241,die blijkbaar
ontstaanzijnonderden invloedvan hetnaburiéegebied ;
dusvihw < ##jD onderinvloed van visseen fesa< re.çJ
onderinvloed vanhkw : het zijn dus compromis-vormen zooals de dialectgeographie er bij elken stap
aantreftia grensgebieden en in strijdperioden.
Of er in de Limburgschegrensstreek strijd,heerscht
tusschenhsen viskunnen we moeilijk uitm aken.Hetis
volstrekt niet zeker dat de grens hs-vi.
% ooit met de
U erdinger-linie trouw sam enliep tot aan de H ollandsche grensen N .W . Lim burg dus latere aanwinst zou

zijnvoorden Brabantschen vorm.Ookhetalleenstaande

1/ --

/#te Q 89 bewijstniets,daar hs < vis altijd plaatselijk
kan ontstaan door sandhi-invloed.
H ierboven hebben we het schem a éeleven van de

mogelijke ontwikkeling van een ontleening uit rom.
hchau.Deze eenvoudige voorstellin: moet echter niet
doen éelooven dat al de huidiée zuidnederl.vorm en

indeqdaad uitdatprototype ontstaan zijn.De werkelijkheid is waarschijnlijk wat meer ingewikkeld.lmmers
hetwoord kon op m eer dan een plaatsoverde taalérens

kom en.en datisook we1gebeurd :hetwvla.#.
9)D komt
rechtstreeks uit het pieardisch, dat uifsluitend vorm en

metanlaut/ heeft;de overige zuidnederl.vormen hebben meestanlautrevenalshetwaalsch (zieDesRscusux),
zoodat we wel afzonderlijke ontleening moeten aan-'
nem en. Trouwens het is duidelijk dat bij de grens
tusschen hetwvla.en het ovla. twee vormen m et ver-

schillende geschiedenis, dus afzonderlijk ontleend uit
hetrom .,naastelkaar staan. Behoudens een paar hierboven besproken com prom is-vorm en is de grens scherp
getrokken en de feiten spreken tegen de veronderstelling
datde wvla.vorm zich naar het oosten zou verspreid
hebben overgangsvorm en m et inlaut ontbreken

volkomen,evenals vorm en metanlaut/(op een uitzondering na)!
H oe kom t het nu dat het Brabantsch regelm atig

anlaut/ heeft? H etzit tusschen het O ost-vlaam sch en
het Lim burgsch, beide m et anlautr,ingesloten en we
zouden hier ook r verwacht hebben. Vooreerst m oeten
*

we opmerken datuitW alloniëookwel/-vormen konden
binnenkomen.Verdermoeten we er op wijzen dathet
woörd meestonzijdig is en dat dusin een verbindiné
als hetvis > het#.
ç,door veelvuldig gebruik de J zicb

-
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kon vastzetten. Te vergelijken zijn dan ndl. veertig,
vnftig > feertig,/#//;
'
v en Aarschotsch #ak < vlak ('t,
'.
ç

#ak ar in.
9,Jkm.
% < Vlaamsch (at#p-.
ç.
) e.a.M erkwaardig in ditopzichtzijn ook de m nl.varianten thssau,
thtsau met de t van het lidwoord en de hierboven
opgegeven toponiem htsebosch.eigendom van den heer
Vitse,dus welontstaan .
uit'trl'
/çcln.
çcâ 1
ln tegenetelling m et O ost-vlaanderen en Lim burg,

waarmisschien vroegerook we1fvormen voorkwamen
.

-

(nu nog Q 89),doch waar de sterkere r vorm er toe
kwam alleen te heerschen, verkreeé deze f-vorm de
bovenhand in hetBrabantsch en duldde erevenm in nog
een r-vorm naastzich.

Van de vier plaatsen,die bunzing opéaven, ligéen er

twee :l145 en K 205,vlak bijde N ederlandsche grens
en nem en we N ede'
rl. invloed aan.Teéenover bunzing
op de twee andere plaatsen staan we sceptisch.O ok op
de verwarring m etotter op een enkele plaatskunnen we
nieterg steunen,doch de verwarriné m etden steenmartet'

l#uœënl en vooralmetde (aardlwezel komtte dikwijls
voorom ze uitsluitend âan vergissing van de correspon-

denten te wijten.
H et#sx'
#z;en de bunzing zijn nauw verwanten ook
de érootte is nieteré verschillend zoodat de verwarrimg

heelpemakkelijk kon ontstaan.De plaatsen waarde
verwarring schijnt gebeurd te zijn (12) ligéen zoo wat
overheelZ.-N ederl.verspreid en we kuhnen geen enkel

grooter ,gebied ''aanwijzen,waardeverwarriné regel
zou zijn,dusisze altijd van localen en beperkten aard.
A nders ishetm etde wezel,resp.m uishond. Hierzijn
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erwerkelijk grootere gebieden waardebunzing metdlen
naam aangeduid wordt.Zoo ligtertusschen Tielt, Roe-

selare,KortrijkenTorhouteen klein x'pzd/-gebied;verder

tresen we nog driem aalwezelaan in W est-en FranschVlaanderen.ln hetOost-vlaamsch r/çrpl-gebied treflkn
we nietminderdan negenmaalpuishondaan(eenseven
overde &V.-Vl.en eensover de Brab. grens). O ok in
het noorden der Antwerpsche Kem pen kom t wezel

driem aal voor en vooralin heelzuid-oostelijk Lim burg
zijn de (aardlwezelvormen even talrijk als vis,zoodat
we m ogen zegéen datdaarde twee vorm en naastelkaar
staan.

De verwarring met de wezelis minder vanzelfsprekend dan m ethet/&&#z
;,alzijn de diertjesook nauwe
.

verwanten.Toch komtze m eervoor.JouAxcoux,op.cit.

zeétover ,,hcheu,.#.
ç.
ç9J/,hchau,hssiau :putois,parfois
belette, souvent confusion. Les Flam ands confondent

sous les noms vische, visse,hche,hss.le putois etla
belette, dit le Dr Slgart.'' W e weten niet in hoeverre

zulksnu nog hetgevalis.W aarschijnlijkzijn erplaatsen,
die genoeg hebben aan een naam om de twee dieren
aan te duiden ofzelfs de heele fam ilie ;andere plaatsen

hebben misschien de twee nam en wezel- #.
ç,vis,##j&
verwisseld.D e naam muishond kan ook op den bunzing

toegepastzijn omdathijook ratten en muizen vangtom
hetbloed uitte zuiéen.

De naam vkrar in hetnoord-oosten van Luik kan bij
Duitsch gebied aansluiten. Elsenborn,n:
lc 25 K m . ten

Z.0 .van Eupen,heeft/#r#a/.

Ten slotte zij hier vermeld dat de bunxing we1eens

2()
'
m ét den duivel werd in verband gebracht.G RIMM deelt
i*v.Iltis .,bunzin: ''m ee :,,Es istzusam m enhané m it
mythischen vorstellungen verm utet wcrden, was die
deutliche anlehnung des ersten com positionstheiles an

eIb(in dellnaam elbkatzej u.
nd der weitere name des
thieres teufelskind (NsMxIcH a.a.o.) stûtzt.''.H iervan
treFen we echter in de Zuidnederl.benam inéen van het
diergeen spoor aan.
Leuven,D ecem ber 1930.

J.L.PAuw eLs.

O ver Beatrijs
Pater D r Stracke S.J. heeft in Jrg.X Vlll en X lX
van de L euvensche Bëdragen een viertal opstellen ge-

schreven,gewijd aan ditsublieme gedicht.Hijbehandeltachtereenvoléens :1.Tekststudie; lI.De interpola-

ties der Beatrijs;111.De bronnen der Nederlandsche
Beatriis;H oe oud isonze Beatrijs? Daarmeeheeftdeze
geleerde verdienstelik werk verricht,en Robert G uiette

die in 1927 zijn vergelijkende studie ,,Lalekende deIa
Sacristine'' ptlbliceerde,zaé zijn taak,voor wat onze
Beatrijs aangaat,dan ook aanmerkelik verlicht.N adien
schreef Pater Stracke nog 'n interessante verhandeling
voor de ,,K atholieke V laam sche H ooéeschool-uitbrei-

diné''.(Brussel1930).
Daarm ee is echter hetwetenschappelike werk t.o.v.

onze Beatriis niet afgelopen.DrGuiette,die het weten
kan,oordeeltzeer gunstig overde N ederlandse legende,
m aar uitden aard der zaak was 't hem nietm ogelik op
de detailkwesties in te gaan. Pater Stracke, die dit we1

deed, heeft...te veel gedaan! Bijalhetéoede - want
zo moetzekerhetgrootste deelzijnerstudies gekwalihceerd worden - voegt zich deze fout,dathijBeatrijs
tot een volm aakt werk wilde maken.lk vind Beatrijs
ook subliem ,en ik ken nietveelwerken - ook niet in
de m oderpe letterkunde - di
'e zooveelschoonheid bieden. H oe harm onies van bouw,hoe evenredig de Egu-

ren van Beatrijsen de Jongelin: tegenover elkaar,wat
een 5jn zielewerk.Zonder hettewillen,gafdedichter
:en zo zuivçrin zil
'n onderdelen afjewogen vethaal?a1
.:
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zelden gegeven wordt('). M aar er komen ook enkele
zwakheden in voor;weinige, maar erzijn er.Zo b.v.
het overbodige zwakke vs 30, de verwarde onheldere

vss.247/248,de stoplappen in vers 507 en 719. Het
bezwaar nu teéen hetleen 2edeel van paterStracke's
studies bestaathierin,dathierm ee geen rekenin: gehouden wordt.W atnietvolm aaktis,is korrupt!H etspreekt
vanzelf,datdeze stelling totongerechtvaardigde konklusies m oet voeren. En dat is dan ook zo !lk zou deze

willen aanwijzen;ik weetzeker,daarmee te handelen
in de geestvan paterStracke,die aan hetèind van zijn
eerste studie schreef : ,,m en kan niet beter doen dan

ruiterlijk voorzijn meening optreden,een meeningechterdie'm en hypothetisch voorstelt- in zake tekstkritiek
vooral- loktgeen tegenonderzoek uit. En daarom is

hetmijte doen ''.
1. T EK ST ST U D IE
Pater Stracke wilaldus punktueren

1)vs67/69

65 W antdie duvelaltoes beéheert
D en m ensche te becorne ende nieten cesseert

Dach ende nachtspade en vroe;(of,)
H idoeter sine m acht toe

M etquaden listen;als hiwe1conde (,)
Becordise ...
,,

Hetblijktnergensuitdatde dùivel Beatrijs inzon-

derheid m et kwade li
sten bekoorde'', schrijft pater
.

(1)W e denken bijditalle,steedsaaade,,eigenlike''Beatrijsn.l
totv:865.Voorhetoverigezijinditopzichtverwezen naardeinleiding bijmijn Beatrijs-uitgave in de reeks ,,UitNederlandswoordkunst''.Letterkundigeboekenreeksonderleiding vqn DrH
, . W . :.
.
M oller.Uitgav:.De Kempen'',Tilb
. ur
g,

Stracke.M ijdunkt,datditwe1blijkt.A1seen zo vrom e
kloosterzusterbekoord wordt,,m etvleeschelikersonde,

datsisterven waende,''dan zijn datbekoringen van
zeer biezondere duivelse kwaliteit geweest. lk zie in
,#m etquaeden listen ''een uiting van des dichters stille

sympathie met Beatriis;hij wi1a1s het ware zeggen :
aan zulke bekoringen kon zijtoch onmogelikweerstaan!
Hetisdiqzelfde sympathie,die hem eerst wijzen deed
op de grote, haast niette weerstane,m achtder m inne.
en die hem laternoé voortdurend woorden ter veront-

schuldigin: schrijven doet.(Vgl.vs92,vs205 e.v.,vs
337/370,vs452 e.a.).
Daarom geloof ik deze punktuatie beter een . na

vroe(67);eveneensna68;een ,na vs69;voor 't ove-

rige geen leestekens van 65t/m 69.De verklaring van
#

vs68 isdan :,,H ijspanteralzijn macht toe in;''dit
sluit dan aan bijde algemene gedachte,die voorafgaat.

2)vs337/338 :Dielochtwasclaerendescone
Daer stonden vele rechte bom e.

1. p. v. scone w il S. lezen ,Iome'' : le claer ende
îcpz/p is zo alledaags; 2e scone kom treeds voor in vs

.

334 en 336 (S.schrijft 335,watonjubtis).lk kan m ij
m eteen verandering op deze gronden nietverenigen te
m eer niet,om dathetnog zo vroeg in den m orgen was

en ,lome''dus niet op zijn plaatsis.Komthetin het
m nl.bovendien we1voor? Kiliaen heeft het nog niet;
evenm in vond ik het in Stoetts G lôssarium ,V erdam s
H andwoordenboek of hetM nl.wdb.

3)W atvs247/248 betreft:ik geloof datA. C.Bouman hethierbijhetrechte eind had.Naardiens artikel

:ijdan ook verwvzvn.LLeuv.###r4g:,,XVllI,p.68).

4)vs493 :Fonteyne boven alle wiven.
vs 517 :Fonteyne boven alle doéhet

S.stelt voor te lezen D rochtine en in vs 517 bovendien i.p.v.bov '
n borne,en i.p.v.alle aller. M e dunkt
dat éeen enkele verandering nodig is;m en plaatse na
.

Fonteyne een (vs 493)en een 1 (vs 517),W e krijéen
dan deze zin (492 e.v.) M aria,die God zooéde.fontein,boven alle vrouwen (verheven)en (vs516):M aria,
Vrouwe,fontein!alle deuéd te bov
engaande(').Fontein
'
#

dienthierdan opgevatals :bron van alle éunsten,bron
van alle goèdertierenheid.Er m oethier dan een beteke-,
nisabsorptie hebben plaats éeérepen.Kan dat? lk éeef
è
k

toe geen Belegstelle te hebàen éevonden. Maar toch
weleen zodani: gebruik datmen maareen stapjeverder hoefttexaan,om de gewenste betekenis te hebben.

Zo b.v.in deSevenste bliscap (alisdie veeljongerdan
de Beatriis)
vs 950.O suverfonteijne,voléracien nat,

Nemtonsvoortinu(estel.
vs 1208.Comtvo1gracien batende fonteijne.
vs 1641.Lof,suete fonteijne,daaruutdatrint....

DaarbijM ariawordtwelvergeleken meteenfonteiine.
lk voelin deze verzen nochtans iets onzuivers;daarom

evenwelmoetmen nog nietwijzigen FonteyneinDroch//z7, (nog wel2 m aal!),wanthetbezwaar geldtook hier
weerals bijno2 :Drochtinekomtnietvoorin hetM iddelnederlands, afgezien nog van hetfeitdathetnoé al
een grote verandering is.Fonteiine is bovendien logies,

wijlBeatrijsin 494 genaden afsmeektdoorM aria.
(1)Vgl.DrF.A.Stoett,M iddelnederl.Spryqk
, kuns
t7.'s Gravvp.

haje1909- :211,opm!

5)vs501/502 :S.wil deze met Lecoutere omzetten.
Dit is evenwel onnodig, a1s m en zich 501 en 502 kausaalverbonden denkt,en 502 en 503 gevollaanduidend.

Zo verkrijgtmen een zeergoedezin!
6)vs769/770 :Nu en willicsnietlaten,
Ic wille m iinden cloester m àken.

S.willezen (769) staben (= talmen, marren). Iaten
geeft evenwel een zeer goede zin : ik wil dit nu niet
nalaten, m aar...Een betekenis van ,,staken ''in boven-

genoemde zin komt daarbij niet voor.S.wi1ook nog
laken aannemen:dit lijkt me nog minder(eschikttoe.

7)vs783/785 :Eade haddemiMarianietverbeden
Ic en hadde u niet beéheven
O m altéoetdatRom e heeftbinnen

S.wi1lezen :i.p.v.verbeden :verdt'
even (ofgedrevenj.
M aria beveelt haar im m ers naar het klooster teru: te

gaan (vs694,729 :S.bedo'
elt 69J),
.bedreilt haar zelfs
(755).Evenwelzie ik in heet(698)meereen sterke aansporing;is 'n bevelwe1goed denkbaar? W aartoe was 't
dan eigenlik ntldi: aan te geven,dat alle m oeilikheden
waren opgeruim d uw kleren zultge terujvinden op 't

altaar,de deuren zullen open zijn.niemandbeslaaptuw
bed e.d.Ditlaatzichtoch beterbijeen moederlike,zij't
krachtiée, aansporiné verstaan. Slechts 729 : ontbiet is

als 3
9beveelt''op te vatten :'n overdrijvinj uit bestwil.
Vs 755 is eereen waarschuwiné dan een bedreiging.S.
beweert verder verbeden kan hier niet,a1s in vs 675

Zi*
1n

,,door gebed van schuld vrijpleiten

Alle ver-

klaarders zeggen dan ook :verbeden dringend verzocht.Evenwel een betekenis a1s in vs 675 is zeer goed

mogelik;degedachtenjanp isdan deze :kinderen? blijf

gezond ; in het vertrouwen op M aria's steun laatik U

hier achter (na vs 782 'n .).H ad M aria voormijgeen
veréeving verworven,dan zou ik U nietverlaten hebben
voor alle schatten van Rom e '' (W ant ik zelf zou na
zo'n zondig leven niettotG od hebben durven naderen

om vergeving te vragen. En nu M aria-dit voor mij
gedaan heeft,zalzij ongetwijfeld ook alreeds gezorgd

hebben voqrU ;daarom enz...)
8)Va823.Ende hiu heten lieve dochter.

S.wilveranderen :helelten,ofwel:hetet.W atde le
verandering betreft : 't is m e niet duidelik waten dan

zou moeten '
Zjn!Lidwoord? M aarwasdan ni
etene te
*;

verwachten! W at de 2e verandering betreft:m .i.vor-

men 821/823 'n zeergoede zin.
W eliswaar hebben we dan een samentrekking die
nietIeheel,,gram m aties''is.M aarzoiets kom tzo vaak

voor,dat'tme onnv ig lijktdéérvoordeze verandering
aan te brenéen. D e betekenis is : de H eer, die onze

broeder is,kuntgijgebieden a1s M oeder;en H ijkan u
noemen zijn lieve dochter (moeder t.o.v.van G od de
Zoon;dochtert.o.v.God de Vader).
9)De verandering hebbicin haddic (vs828) die S.trouwensslecht'
s vraéenderwijze - voorsteltéeeftgeen
betere tekst. En wat dan nog? Al hebbic vernoy ende

noethebbic:immerszijheeftnoénietgebiecht,zijdacht
nog aan haar kinderen !

10)835/837 :Dieslotele hincsiaen hare
Ende ghinc ten core,daarsiclare
Lam pten sacN berren in allen hoeken.

S.wi1vs 837 i.p.v.sach lezen plach. ,,M iracula non

sunt multiplicanda'' en daarbij : ,,anders had M ari,

even zoo goed de boeken (vs838)ook op hunne lees-

pulten leggen kunnen (vg1.vs34)''.
lk geloof.datS.hierzelf een dier allerhjnste trekjes
in 'tBeatrijsgedichtover'thoofd heeftgezien,diehetzo
ontroerend-mooimaken.lk verwijsb.v.naardat fraaie
vs 101, en naar dat subliem e vs 155, naar dat o zo
m énselik-reële ys 605! Zoiets hebben we ook hier :'t
liep altegen m iddernacht.M afia had haargewone m id-

dernachtelik werk,datzijreeds 14 jaar lané verrichtte,

aangevangen (n.I.de lampen aanéestoken:ditgeschiedt
ook'teerst!),toen Beatrijseindelikgehoorgevend aan
*

de stem uithetvikioen naar'tklposterging.Ziizettenu
hetaangevangen werk voort:
Siéhinc ten boeken ende leide e1c op sine stede.

M et S.'sverklaring ontbreekter bovendien een scha-

ke1in de gedachtengangn.1.datBeatrijsook nuweerde
lal pen ontstak.Ditlaatstedunktm ijwe1nietzo'n groot
bezwaar, m aar het bestaat.heelem aal niet indien m en

m ijn verklaring aanvaardt.

11)916/918.
Die (n.1.haarzonden)sinieten dorste verm onden
G benen m ensche,no ontdecken,
N o in dichten oec verstrecken.

dichten d.i. ,,op schrift brengen '', ,,Was natuurlijk
overbodig,en kon niem and van haarverlen ''.D aarom
wilS.dichten veranderen in bichten.M aarvoor deze 2.
dichter betekenen deze vss. het opsom m en der tw ee

moéelikheden,waardoorBeatrij,het,,mirakel''w'ereldkundié zou kunnen maken.En aangezien zij van éeen

van beidegebruikdurfdematen,verteltde dichtereen
derde wijze,(n.l.via de abt)diehem blijkbagr'taannvm elikstvoorkwam .

Daar komt bii, dat de verandering in bichten niet
oplost het vermonden in vs 916, wat in S.'s ogen toch

zekernietvan Beatrilste vergen is. M ondeliné meedelen zou haartoch nog heelwat zwaarder zijn.gevallen
dan dichten! W aarom dit dichten ,,overbodig ''wordt

genoemd begrijp ik nietgoed!O fbedoeltS.daarm ee,
datditoverbodig was na haar biecht? O fna verm onden
van vs 916? M aar dan verliest S.de bedoelingen van
deze tweede dichteruit'toog.

12)vs923/824 :Enech lachterlike éheruchte,
Daersiblam e afhebben m ochte.

Verander, zegt
vgl.vs 583-4 !

: gheruchter, hebbea, m ochter,

M aar:alstaatin vs583/84 :
éheen éherochten
D ies si blam e hebben m ochten,

daarom hoeftditnog nietin 932/24 te staan.'t Enkçlvoud kan zeerweldeze m eervoudige betekenis uitdrukken.

Vervolgens :S.vergeet dat 583/84 van de eigenlike
dichterzijnen 923/24 van de 2edichter.
13)vs980/981.Bepenstu we1ende besiet
Volcom elijc van uwen sonden.

S. Fil besiet veranderen in begie). Dit is evenwel
onnodig. Besien van is : 'n onderzoek doen naar. D e
betekenis is deze : Keer in u zelven en onderzoek
nauwéezetuw geweten.
V an de 48 tekstverbeterinéen die Straeke voorstelt,

geloofik dus,daterminstensl2,m isschien 13 (alsmen
No4 hiervoorwilmeervkenen)overbodig zijn.lntussen

blijfterdan toch 'noogstvan 36 (resp.35) zeer aannem elike em endaties over.

II. D E IN TE RPO LA T IES

Pater Stracke m aakton4erscheid tussen ,,eigenlijke
interpolaties''en ,,hetbijgedichte naspelderlegende''.

W atdeeerste betreft;Stracke wi1vs477/482 plaatsen
na vs 432...De door S. ontwikkelde argumenten zij'
n
overtuigend.O p deze wijzeverloopthetverhaalnatuur-

1ik en levertde tekst niet meer (anders onoplosbare)
grote m oeilikheden op, die op eçn verwardeschrijversgeestmoesten wijzen.Ande'
rs,dunkt m e,'is hetgelegen
m etvs 205.222,die door S.a1s een om werking worden

beschouwà.En wel hierom :1)voléens vers 223 e.v.
staathet M ariabeeld niet in het koor,toch vèrrichtzij
in het koor haar éebed tot M aria:2) soete name past

beterop Jezus dan op Maria;3)209/210 kunnen wel
van God m aar nietvan M aria gezegd worden ;4)werelt
staatjuistertegenoverG od dantegenoverM aria;5)De

overgang van M aria op Jezus lijktverdacht(214/215).
Daarom wi1S.in 205 lezen : Lieve H ere, soete nam e ;

6)Buitenissig klinken hem in dit verband ,.Lazarus''
en de ,,2 dieven ''in de oren ; 7) O ok vs 222 heeft
bezwaren

lc m oet in swaren sonden sneven. S. wil

lezen :i.p.v.lc:ln (= O pdatik niet)S.geeftin overweging vs 215-222 te schrappen.
lk antwoord in dezelfde orde dezerbezwaren :

1)Datzijnu en hier zich allereerst wendttot M aria
isvolkom en verklxarbaar,a1smen bedenkt,datzijzich
op ditoéenblik in een psychies zo éespannen toestand

bevindt, dat zij in -haar middeleeuwse naïeviteit zich

-
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allereerstwendt tot M aria, die als vrouw - naar haar
mening - beter haar liefdegeheim begrijpen za1 dan
0 .L H eer.Zo m eent trouwens ook .. pater Stracke in

zijn verhandeling van 1930 (p.21).Beatrijs doet ditzelfde nogeens:W anneer zij n.1.vol berouw M aria's
hulp inroept om van G od vergisenis te verwerven.

Juistin detwee beslissende momenten (v'
s205 e. het
beslissende m om entin betrekking tothaarvlucht;vs492
e.v. het beslissende m om ent in betrekking tot haar

terugkeer, juistdan werptdie minnende vrouw zich in
de schootdierandere vrouw,diejuist om haar vrouwzijn,meer het vertrouwen wekt, dat zij begrijpen zal.
ln telenstelling m et pater S.m een ik dus,dat we hier
alweerte doen hebben m et hetallerzuiverstinzichtvan
de dichter.

2) En waarom M aria nietaangeroepen met ,,soete
name''t
? Trouwens, Stracke geeft zelf toe, dat deze
aanroeping ook van elders bekend is!

3)lndien men vs 208 kent verstaata!s begrijpt''
sluiten deze verzen prachtig aan bij wat ik hierboven
onder 1 beweerde ! Deze betekenis van ,,kinnen ''is

zeergeFoon,ook in hetM idzeln'ederlands!

4)Als ik datin vs214 versta-als ,zodat''dunktme
S's opvatting verkeerd. ls hier we1 sprake van twee
tegenstelde gedachten ? lm m ers neen !

5)Deovergangalsin214/215isin allegçbedenheel
gewoon ;ook in deoverige gebeden van Beatrijskomen
zijvoor,zij'tdan datdaarde overgané de oméekeerde
is.

6)lshetzo wonderlik dat Beatriis,Christus op Zijn
eigen ellende wijst,toen H ijtussen moordenaars hing,
en op Zijn almacht,waardoorH ijLazarusopwekte,om
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zote besluiten,datG od ookhaar ellende we1begrijpen
moet,en weten, dat slechts Zijn almachthaar nog zou
kunnen redden ?

7) Andet's moet zij in zware zonden de éeestelike
dood der zielsterven !

Erzljn noétweegebeden die paterStrackenietzuiver

overgeleverd schijnen ;en welvs 491/552 en vers622/
666.W atheteerste gebed betreft kom en pater Stracke

v.n.1. de 20 laatste vss (534-552) verdacht voor.De
opm erkingen die de voortreselike Beatrijs-kenner hierover maakt zijn zeker juist, maar vinden gem akkelik
een verklaring.Pater Stracke zegt weer:,,datis nietin

overstemm ing m etden trantvan den dichter

hijkan

zich nietvoorstellen,dateen poëetvan dit gehalte zo'n

verzen schrijft, M aar mij dunkt, dat de moeilikheden

worden opgelosta1smen:leondersteltdat(e Beatrijsdichter hier zijn zwakke ogenblikken had (en waarom
zou hijdie niet hebben éehad ?)en 2.bedenkt,dathet
overkropte gem oed ontladen is in het eerste gedeelte

van het éebed (déérom ook tot M aria gericht), en zij,
gekalm eerd, overgaat tot een m in of m eer rustige

overweging.G ebeurtdat nietjuistbij mensen,die het
voorbijgeganezondige ofm isdadige leven overwegen ?
Zij.die zich bewustzijn van hun schuld,redeneren met
zichzelf,wattlan betekenteen poéing tothetherwinnen

der rust. (Denk b.v. aan ,De Zàchtmoedige''van
Dostojewski!)W athet 2.gebed betre
-ft,ik IeloofdatS.

hethier biihet rechte'eind heeft,voorwatvs 663/666
M en zie L euv.###r.X V llI,104.
Ten slotte m aakt Pater Stracke nog enkele opm erkingen over hetlaatste gedeeltevan hetgedicht(vs681/

864).Zo b.v.bevreemdthet hem ,datde hemelsebode

tweemaal(de leen 3ekeern.l.)Beatriiserop wijst,dat
haar nwile, covele ende scoen opten '
outaer'' liggen.
M aar is dat niet heel natuurlik ? Eigenlik m oest het
+
m eer verbaziné wekken, dat het de 2e keer niet
geschiedt.M en za1m oeten toegeven.dat in deze woor-

den voorBeatrijsdenodige geruststelling ligt.De eerste
en tweede keerheefthetbevelim m ers nietde gewenste

uitwerkiné.M oestditbelanérijke gedeelte dan nietherhaald worden ? O f ik nu deze verzen in het tweede
gebod zou willen invoegen ? N atuurlik niet!m aar ik

noem dit kind metzijn naam,en die is:onvolm aaktheid.N ôg eens;m èn dientnietvoorop te zetten de volm aâktheid van hetgedicht!

Op 'teerste gezicht lijkt'twat vreemd,dat na deze
uitdrukkèlike verzekering om trenthaar kloosterkleding,

Beatrijs bi*dt:helptm iweder in minen abite (vs800),
m aaris dit even aarzelen, vooralin een vrouw, weer

nietzeerbegrijpelik? Hetziin toch éeen onbelangriike
levensmom enten, die Beatrijs hier beleeft,en die lost
m en nietenkel rationeelop ;ook de gevoelstegenstand
dientoverwonnen.
Pater Stracke kan zich ook niet indenken, dat de

voorzegéing in het le bevel(dat M aria voor Beatrijs

heeftgediend,enz.vs693/698)geen invloeddoetgelden
ophetantwoord van Beatrijs(vs701/720)..Evenwe1,ik
kan 'tm e nietalleen indenken,m aar ik vind 'tabsoluut

logies,datBeatrijs'antwoord daarvan geen reiex bevat.
lm merszijmee.
tltslechts ditbevel gehoord te hebben ;
zijéelooft'teiéeplik niet en volkomen beérijpelik is't
dus.dat ze allèen even op de kern ervan ingaat. Zo
zwak was de ivdruk van dit bevel, dat zij ernog niet
eensdadelik wakkerdoor werd :

33 N a desen en waestnietlanc
Datsiuutharen slape ontspranc (vs 7011702)

En eindelik :dat Beatrijs,als ware M aria-vereerster,
na haargebed totG od nog zegt:
Ic w ilre om benediën
Ende loven altoes M ariën,

isdatzo wonderlik ? lk zou ze dan ook niet als interpolaties willen besch-ouwen.
Kan ik dus slechts een enkele m aalm et S. m eegaan
waarhetde eigenlike interpolaties betreft, anders staat
hetmet,,het bijgedichte naspelder legende '';op het
voetspoor van W atenpuhlis overtuigend aangetoond,

dat onze eigenlike Beatriis eindigt met vs 864.Pater
Stracke heeft nog m eer argum enten aangevoerd,en al

zou ik nu ieder daarvan niet willen onderschrijven,
(evenmin alsalde argumenten van Dr de Jong in diens
.

inleiding !)hetheeftgeen zin erop in te gaan aangezien
de eindkonklusies nietverschillen.
Zo is het ook gelegen m et de kern van het derde

opstel,,De bronnen der Nederlandsche Beatrijs'' en
m et een grootgedeelte uit het vierde opstel,,H oe oud

isqnze Beatrijs?''ln ditlaatstekomteen Iedeelte voor
dat mij evenwel niet afdoende schijnt. lk bedoel de
passus,die handeltoverde vraag,wie de schrijver zou
zijn.
111.D E D ICH T ER V A N BEA T RIJS

W elke zijn eiéenlik de bewijzen,die Pater.Straeke
aanvoert om de identiteit van de Beatrijs-dichter en
Diederic van Assenede te bewijzen?
1) W aarsckënlik(ikkursiveer)wasdedichtereen leek.
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PaterStracke druktzich voorzichtig uit.Tegenover ze
gronden die hijdaarvooraanvoert,stelik evenwelm et
Drde Jongin de inleiding van diens uitgave - dat.hij
evengoed een priesterkan geweestzijn,die putteuitde
rijke ervarinéen van de biechtstoel.Datverklaartvoor
m ijook zijn sympathie voor Beatrijs,zijn voortdurend
pleiten voorhaar.In de biechtstoel vooràlkan hij dat
diepe begrip van de ontzettende strijd in Beatrijs'ziel,
en hetinnige medelijden methaarhebben geoogst.Dat
doetmijook begrijpen,zijn vlué heenlopen over haar
schone gestalte :

Datseen dinc(n.1.prisen haerlede ende scoenhede)
datnieten dochte ;ook hetslechts aanduiden van haar
zonde-leven ; geen detaillering hier! D an is ook m eer

begrijpelik dathijzo goed de kloostergebruiken kent.
lk beweer nietdathetper se een priester m oet geweest

zijn,maar stel hypothese tegenover hypothese,om te
doen zien,hoe men met dergelijke veronderstellingen
zo weinig verder raakt. Evenwel dunkt me de m ijne
toch ook welm eer gegrond.

2) Diederic van Assenede uiteen ingeveergelijke
gedachtealsde Beatrijs-dichterinvs.1-3.Daarbijkomen
zijn ideeën over de m inne hier en daar woordelik
overeen metdievan de Beatrijs-dichter.Zelfs persoonlike opm erklngen van de beide dichters stem m en
overeen. Andere overeenstem m ingen - der minnen

strael,de vergelijking metAbsolonsschoonheid,woordkeus,e.d.- m oeten deze gronden verstevigen.
Tegenoveraldeke opm erkingen - die overigens het

overwegen ten zeerste waard zijn - staikzeerskepties.
Veelm eerdan tegenwoordig,was er in de M iddeleeuw'
en een eenheid van denken en voelen - bepaaldelik
.

*-

zal dit hetgevalgeweest zijn met deze schrijvers (1u
dezelfde periode levend,zeerwaarschijnlikuithetzelfde
milieu en geweststamm end,en een gelijksoortigonderwerp behandelend).Daarenboven maakten zij gebruik
van een taal,die veel m eer vaste uitdrukkingen bevat

dan detegenwoordige :wijzijn im mers juisttot individualisatie genegen ! Pater Stracke m oest eigenlik de
verschillen naast de overeenkom sten leggen ; dan zou

geloofik.blijken,datde m ogelikbeid van ldentiteitniet
erg grootis.D e overeenkom stis ook helem aalnietverwonderlik, m aar voor een bepaalde periode en een
analoog onderwerp niet m eer dan natuurlik.lk denk

daarbijook nog aan onze eigen tijd,waarin de geestelike gebieden ver van elkaar liggen ; toch treffen ons
woordelike en ideeële overeenstem m ingen ; en als dan

nog blijkt'dat niet eens van invloed, laat staan van
identiteit gesproken kan worden,(1)dan kan ik ook
daarom nietanders dan skepties staan tegenover argu-

menten als die PaterStracke hieraanvoert.Zij zouden
hun waarde hebben,indien daarnaast m eer veilige be-

wijzen stonden en die moeten we zoeken in de richting
waarin ook Pater Strake zocht...en een en ander vond
n.1,

3)Biervlietkende reeds in 1249 een W ilhelm ietenklooster;hetgeslachtvan D iederic van Assenede stond

ermee in betrekking. Dergelijke feiten (men leze ze
volledig in paterStrackesartiekel)biedenenigehouvast;
eni#e.wantzoals ze daar liggen,is er alleen nog m aar

mogeliiheid van indentiteit,nog nieteens waarschijnlikheid.Toch hebben deze onderzoekingen reeds waarde;
(9 Ik verwijsnaarde voorbeelden in een opstel,
.OverThematologie''datverechijntinhetTs.voorT.en L.(Tilburg).
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lndien zijm etnieuwevondsten kunnen worden aanjevuld,zullen zijmede helpen de dichter van 'twondere
B eatrijs-gedichtteontdekken.
.

M etargum enten als die onder 1 en 2 zou m en evengoed identiteitvan de dichtervan Beatrijs m et die van
Karelende Elegastkunnen betogen.lm m ers :in beide
gedichten openen zich vanzelf deuren en poorten ;in
beide éedichten laatzich*driem aaleen stem hooren,die
aan'spoorttoteen bepaalde daad ; na de tweede aan.

sporing dellken zowelKarelals Beatrijs,dathet .alfsghedroch ''is,dathen kwelt;zoals Karelop een listige

wijzeachterElegastgevoelenste zijnen opzichte komt,
zo ook informeertBeatrijsop listige wiizenaarhaarzelf
biide gastvrijeweduwe ;en zoals K.ende E.een ridderverhaal is gebouwd op vertrouwen in G od,zo is

Beatrijsgebouwd op vertrouwen in M aria.Daarbij treffen ons in beide verhalen de harm onieuse bouw ,de
voortreFelikheid soberheid van de verteltrant en het

juiste woord.M aardit alles is zo toevallig,ligt zozeet
vast in een bepaalde periode der M iàdpleeuwen,dat
identiteitvan beide dièhters hierdoor allerminst bewezen wordt.

Boven weesik erop,dathetniet onwaarschijnlik is,
datde dichter een priester was,die de geheim en der
m ensenzielvoortregelik had leren doorschouwen in de

biechtstoel.M isschien (metmeerstelligheid k1anerniets
overbeweerdworden!)washijvan edeleafkomst.lk leid
datafuithetfeit,dat Beatrijs en de Jongeling beiden
vanadelwaren (de heusheid van manieren,de riikdom
van de jongeling en 'tfeitdat'teen klooster van > ioffrouwen is),m aar ook hieruit,dat de dichter blijkbaar
bekend was met de hoofse minnelyriek.Hij spreekt

-
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ervan dat ,,vele gheluux ende onghevals uter m inne
beken ronnen ''; de Jongeling spreekt tweem aal vân

Vrouwe Venus:hij vergelijktzichzelf en Beatrijs m et
twee scone bloem en '', die ,,vervaluen ende beder-

ven '';zijkomen ,,onder'tfensterkijn ''9en ondereen
eglantiersamen.Deze situaties wijzen op de sfeer der
minnelyriek;zo is'took waarde Jongeling in de blijgestem de natuur ,, der m innen spel'' wil spelen

(vs328.337).De hoogste liefde voor de'
Jongeling isdie
van > een keyser
inne ''.N u is 't m ogelik,dat deze si<t
tuatiesvoor'n deelhet gevolg zijn van gelijksoortige
omstandigheden,maarer zijn toch ook wel duidelike
aanwijzinéen.
Een oplossing van ditvraagstuk kan alleen van positiever gegevens worden verwacht, zoals Pater Stracke
die voor een deel reeds aanbracht.Voorlopig m oeten
we nog zeggen :de Beatrijsdichterisonsonbekend.
Dat hij een M aria-vereerder,m aar geen M aria-aan-

bidderwas,blijktoverduidelik (')Ditis te merkwaardigerom datwm en ditin een M aria-gedichtvan deze inniéheid zekerallereerstzou m ogen verwachten. M en lette

eensop de gebeden die de dichter en Beatrijs storten
en deveràuchtingen diezijslaken.Van de 15 voorkom ende gevallen hebben er vier alleen op G od betrek-

king (n.1.vs72,294,383en 774);voeg daarbijdatwe
in vs 10 de dichter alleen horen spreken van ,,God
m oetm ionnen '',en vs 484 ,,God sinde haer int herte
saen,berouwenesse alsoe groet''.O p zesplaatsen wordt
t
,otGod e
n M aria gebeden ;welrichthetgebed

zich in

'

(l)Over de Maria-verering zie,men 'tlo hdst.van H.P.J.M.
Ahsmann,Le culte de 1a :ainte Vierge etla littërature françaiee pror
fan,ed.u moye
n â.g..'Je.Utre.cbt-Nij
g
p,z.j.(1930)p.
46
.
,:
>
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viervan deze gevallen eersttotM aria,m aar wie de betrokken passages leest(vs 205.492,624 en 703) zal er-

kennen dat de psychologiese toestand dit juist heel
begriipelikm aakt:Beatrijsbevindtzich daaropde meest
pijnlike momenten (de twee andere plaatsen vindt men
vs 790 en 810).Nu ishetwaardatBeatrijs zich op drie
plaatsen tot M aria alleen richt(n.1.vs 227,467en 781),
m aaraan 781 gaathettotG od gerichte vs 774 onm id-

dellik voorat,terwijlvs227 de uiting is van een psychologiese verwarring in .haar,gevolg van de hevlge

strijd die haar bijna totwanhoop voert.In vs467 ligt
de kern der legende.

Dekonklusiekan geen anderezijn,dandatdeBeatrijsdichter zeer zuiver de M aria-verering heeft betracht.

Eigenlik is er maar ene plaats aanwijsbaar,waar hij
zich uitsluitend totM aria richt.Behalve datook ditgeen
M aria-aanbidding kan genoem d worden,vindt'tboven-

dien zijn verklaring in de psychologiese verwarring op
hetbeslissende momentin Beatrijs'strijd met haar wereldseliefde,een strijd waarin zijvoorlopig zalonderdaan.
Konklusie :Patçr Stracke heeftde tekststudie wat de
verklaring betreft, heel wat vooruitgebracht. M inder

waarschijnlik lijken mijover'talgemeen zijn meningen
over'de z.g.interpolaties.Definitief heeft hij vastgesteld,datde eigenlike legende bij vs.864 eindigt.Zeer
waardevolle gegevens heefthij aangebracht, waardoor

mettertijd mfsschien de Beatrijsdichterontdektzal kun.
nen worden;afdoendezijn z'n bewijzen evenwel niet,
De dichterhad eeq zqiver katolieke opvatting van d.
M aria-verering.
.

u1st,

pos.J.GIELEN.

A nglic
H et jongate elgteem voor de vereenvoudlglng
der engelae gpelling
Onlangs had ik in m 'n verlofeen lange diskussie m et
Frater W igbertus van Zon,,n geweldige propagandist
voor het Esperanto. A1 m oest ik hem , van katoliek
*

standpunt uit beschouwd, volmondig gelijk geven dat
het jam mer is dat wij Roomsen ons nogmaals een
wereldwapen uit de hand hebben laten nem en, ik
trachtte toch tevens te doen uitkom en datditverliesniet

zoo absoluutisa1shijhetzich welwilde voorstellen en
ik brak een lans voor het Engels a1s algem ene wereldtaal.D och dan kwam en de bezwaren voorden dag :het
Engels was te m oeilik en vooral z'n uitspraak m aakte
heteen onm ogelike konkurrent voor het heel wateeqvoudiger Esperanto datin 'n heelwatkorter tijdsbestek
heelwat grondiger kon worden aangeleerd. Tot daar
onze diskussie !
Ik heb er dan ook vandaag plezier in even te kunnen
terugkom en op een vorig artikel over de vereenvoudi-

ging van hetEngelsin dittijdschrift verschenen omdat
ik metterdaad bewijzen kan dat hetgrootste argument
tegen het aannem en van het Engels als wereldtaalver-

valtdoor de jongste bevindingen der taalwetenschap.
En ik deeldeze bevindingen m etdes te m eer genoe-

gen m ee wijlik zoo tevensvoldoen kan aan den wens
van Professor R . E. Zachrisson, hoogleeraar aan de
'U niversiteitte U ppsala,uitvinder van hetnieuwste ver-

çenvogdigingssisteem ip h
,.etE
.nyels,Awowlc geheten,eq
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waarvoorhijme verzochtpropaganda te willen maken.
Prof.Zachrisson heeft het vorig jaareen brosluurtje
uitgegeven :,,A nglic :a new agreed sim plifed English

Spelling'',waarin hijzoowel z'n argumenten voor het
Etlgels als wqreldtaalm eedeelt als z'n sisteem grondig
uiteenzeten verdedigt.
In 1920 werd door M r Knut Sandstedt, algem een
sekretaris van 't N oordelik V erbond voor den V rede,

een rondschrijven gestuurd naar een aantal vooraanstaande persoonlikheden (m eestal leraars in de vergelijkende taalkunde) en organ'
ismen'(Parlementen,Verbonden voorden Vrede,Kamersvan Koophandelenz.)
buiten Enéeland, Frankrijk en Duitsland, om hun
gedachtte weten over de dode,levende of kunstm atige
taaldie ze graag aangenom en zouden w illen zien a1s

twedetaal(d.w,z.als algemeene wereld-omgangstaal)
Erkwamen negenenvijftig antwoorden binnen waarva'
n
er dertig in hetvoordeelwaren van het Engels.Erwas
m aar een enkele voorstander voor het Esperanto. D e

pro-engelseantwoordenkwam en uitZweden(zesl,.
N oorwegen (zesop zeven),Denemarken (vijfop negen),Holland (vierop vijf),Finland,België, O ostenrijk,de Baltiese Staten,Turkije,Tsjeko-slowakije en Zwitserland.
N og andere argum enten voor hetW ereld-Engelswer-

den verzameld doorJ.W .Hamilton in z'n zeerbelangrijke publikatie ,, W orld English or Cosm o.E nglish ''
(Sec.Ed.,StPaul,M inn.U .S.A .1928).
O nder de verschizllende nam en die hier'
w orden aangehaald m arkeren we terloops': de aartsbisschop van
Zweden : N athan Söderblom , bisschop N . O stenfeld
van Kopenhagen,Prof.Carnoy van Leuven,Profu hlen.
-

kvçk yan Lxeiden,P
.rof,1.J $.Taraporewal.la vgn C,,al.
., .
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cutta,Dr Lim Boon Keng : President van A m oy University,Frank F.Bunker,sékretaris van de Pan-paciEc

Union-op H onolulu,Baron Sakatani(International Service Bureau,Tokyo).hetEnglish LanguageCongress te
Philadelphia (1926),enz.enz.
H etplan van M r H am ilton om de vereenvoudigde

spelling van het Fngels enkel aan te nemen voorhei
wereld-engelswerd doortalrijke engelse en'amerikaanse
vooraanstaande persoonlikheden bijgetreden.W e'vermelden hiero.a.:SirW illiam M .Ramsay (Edinburgh),
Lord 'Bryce, Prof. G ilbert M urray, M r.H .G .W ells,
John Dyneley Prince. gezant van A m erika in JoegoSlavië,Prof.H .H .G oldberger (New York),M r Rob.
L.D avis,Porto Rico Experim entStation,enz.enz.
W e achten .het nutteloos hier de argum enten van
Prof.Zachrisson te herhalen,die pleiten voor het aannem en van het Engels alswereldtaal.

W e vertaalden destijds voor Prof. Carnoy z'n zeer
m erkwaardige studie over hetvraagstuk ener internasionale taaldie verscheen in D ietsche W arande en Belfort

op heteinde van 1921.W e verwijzen hiernaardoch we
drukken vooralop een gedeelte uitdie studie waarProf.

Carnoy de belangrijkheid van dit vraagstuk voor de
nederlandssprekende volkeren doetuitkomen,H ijzegt
daaro.m .:
##H et gaat hier over een taalgem eenschap van ongeveer dertien m illioen sprekenden. De belangrijke
rol door deze volkeren gespeeld in de ekonom iese
wereld en in die dergedachte,hun ligging in het volle
m idden der m oderne beschaving,hun zoo aantrekkelike
en diep-m enselike letterkunde, waarm ee ze door hun

kunstenaar,'ziin bepiftipd,verpoedtenipvrmate heteukel
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spruitende uit de betrekkelike bekrom penheid van de
groep. D och het is er niet m inder duidelik om dat,
evenals allekleinere volkeren,H ollandersen V lam ingen

te rangschikken zijn onder hen die het meest belang
hebben in de verspreiding ener internasionale taalen in

haarkerbreiding onderhetvolk bii hen naastdiehunnerm oedertaal wier klanken toch im m er dierbaarder

blijven zullen dan alle andere.
W e kunnen zelfszeggen datniem and er meerbelang

bijheeftdan deN ederlanders,dat het engels een universele taalwordt,wantgeen taalstaatzoo dicht bijdie
der A ngelsaksers als deze hunner broeders aan de

andere zijdeder Noordzee:de Franken van H olland
en België.''
En hun die in de nederlandse spraakgem eenschap
propaganda m aken voor de ,,kunstm atige taal'':het
Esperanto.herinneren we hiereen ander woord uitde.

zelfde bijdrage :,,Deze kunstmatige scheppingen zijn
hoogstens goed tothetwisselen van zeer eenvoudige en
heelkosm opolitiese gedachten.H oe m eer m en hsar de
eigenschappen ener taal zal willen gevep des te m eer
zalmen erllaarook de bezwaren van toekennen.''

W e verwijzén'hier-ten slottenaarde zeerinteressante
brosjuurhet vorig j.
aaruitgegeven door de Simplihed
Spelling Society ,,slm pliâed Spelling''onder hettoe-

zichtvan SirG eorge Hunter.De bijdragen werden geleverd door M r.W +.Ripm an,Bishop W elldon,Sir M ark
H unter,M r.H .Cox,en Prof.Zachrisson.
M eerdan een eeuw geleden verklaarde Jacob G rim m
reeds:,,Did not a whim àical antiquated orthography

stand in the waf, the universality of this language
(Znglish)wogld,he stillmore çvid.eqt''. Er is werkelik
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geen m oderne taal waarin zooveel Frankeùstein m on-

sterszijn alsin 'tEngels.Doch bijeen hervorm ing had
men m eteen hoop argum en4en rekening te houden.Er
m oesteersten vooralgestreefd worden naar een m axim um van algem ene bruikbaarheid m et een m inim um
van verandering in 't bestaande.De nieuwe schrijfwijze
m oest tevens een gem akkelike overgang zijn tot het
lezen Van
de konventionele spelling. Vervolgens m ocht
N
m en geen internasionale verwikkélingen bewerken.E n
ten slotte m ochtm en niet z'n toevlucht nem en tot een
zuiverfonetiese transkriptie, gebaseerd op 'trom einse
alfabet,wantdan zou m en zoo'n m oeilikheden wekken
datde beste voorstandersvan vereenvoudiging hopeloos
de handen in de luchtzouden hebben gestoken.
H etgrote probleem was te geraken toteen spelling

die in beginsel foneties is doch die terzelfdertijd voldoende overeenkom stvertoont m et de gewone spelling
opdat beide voor 't zelfde doel zouden benut kunnen
worden.
H et AxGLlc dat gebaseerd is op de ontleding van
alle engelse woorden in algem een gebruik voldoet aan
deze veelvoudige vereisten en behoeften H et vo'egt
geen nieuwe Ietters toe aan hetalfabet en zet tevens de

kontinuïteitvoortmetde konventionele'enlelse schrijfwijze.Hetbrengtorde in debestaande verwarring door
hetgeneraliseren van de m eest gewone en dienstbare
der bestaande spellingsvarianten.De nieuwe tekens die

hetinvoert(uu.#/;,zh) doen dienst a1s nieuwe letters.
Veèrtig van de meest gewone w-oorden blijven onveranderd a1s ,wordsigns''.En hetresultaatis datprakties

60 tot 70 o/o op de gemiddelde gedrukte pagina onveranderd bliiven vn yerzelfdertijd wordende praktiese
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voordelen gegeven van een volledige en juiste fonetiese
spelling.
Praktiese toepassingen van deze beginselen hebben
trouwens alhun bruikbaarh..eid bewezen. ln Stockholm
en U ppsala werden verschillende kursussgn in A n glic
gegeven die de beste uitslagen opleverden.Ze werden
o. m . gevolgd door den Rector M agnifcus Prof. 0 .
U ndén van de universiteit van U ppsala, Prof. Bérény,
N .P.,Prof.A .Lundell,de grote fonetikus, M r V .Ry-

den, vroeger minister van onderwijs, D# K. Kërre
engels expert in dat m inisterie,Dr J. Kjederquist,Dr
D .Elstrand en zooveelanderen.En allen zi
in eensluidend in hunverklaringen datùetA nglichen geholpen
en hun veeltijd en moeite bespaard heeft in het aanleren van hetengelsen datde overgang tot het gewone
enlels zeergemakkelik gebeurde.

Den 4denJunivan 'tvorigjaarwerd het Anglic Ff/N#
gestichtte Uppsala m ethetdoelhet A n glic overheel
de wereld bekend te m aken en te doen gebruiken.En
twee dagen later had een vergadering plaats te U ppsala
waarin The Anglic Association werd gesticht met als
voorzitter Prol. R. E. Zachrisson, vice-voorzitter Prof.
M . Siegbahn, N . P., sekretaris H .Kökeritz,
Lic.
H et do
el
van
deze
ver
eni
gi
ng
i
s
het
pr
obl
eem
ener
@

internasionaletaalop telossen en daardoorwederlandse
sam enwerking en vreedzam e verhoudinéen te scheppen
tussen de volkeren.
H etorgaan van deze vereniging is het m aandblad
Anglic,EduekaeshonalRevue,waarvan heteerste num m er

verscheen in Oktoberll.Dittijdschriftbeoogthetonderwijzen van het Anglic doormiddelvan hetDuits,het
Fraqs,hetZwqeds vn gndere tqlen. Qe An4lic C,yrç:

-
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bestaat op 't oogenblik zelfs op gram ofoonplaten,
gesproken door M r & M evr.A .Lloyd James.A ng lic
is het enig vereenvoudigd sisteem dat volledig in alle
onderdelen is uitgewerkt en onm iddellik beschikbaar
isvoor allerhande praktiese doeleinden.

De tegenwoordige engelse schrijfwijze heeftm eerdàn
500 verscbillende spellingen voor 40 klanken die in
engelse woorden van dageliks gebruik voorkom en.
A nglic heeft 50 letters olletter-kom binatiesom deze
klanken weerte geven,en de .wordsigns''uitgezonderd
worden 30 klanken steeds op dezelfde m anier-geschreVen .

O p een vergadering in Londen in Junivan 'tvori:

jaarwaarop Zweedse vertegenwoordigersvanhetAnglic
M ovement sam entrogen m et engelse en am erikaanse
spellingshervorm ers, waartussen waren
Sir M ark
H untet,Prof.D .Jones,W .Ripm an,Prof.Lloyd Jam es,
D r Dewey e;a.werd hetvolgend besluitgenom en :
to give the Anglic M ovem enttheirfullsupport and
co-operation in their respective countries and through
their respective organisations so far as practicable both
as an international auxiliary language and a basis for
reform of English Spelling for the English speaking
world.''
AlhoewelProfs.G .M urray, Ch. G randgent en Ph.
Krapp, respectievelik president der Sim pliEed Spelling
Society in Engeland,de Sim plifed Spelling Board en de
Spelling Reform Association in A merika, niet tegen-

woordig konden zijn op dievergadering,hebben zetoch
hun w'
arm .e sym pathie uitgesproken voor Anélic M ovem ent.

O p het oogenblik arbeidt m en aan de uitéave van

-
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Primers of Anglic voor Duitsland,Frankrijk en Skandinavië. O ok een woordenboek is in voorbereiding
ofschoon het nieuwe sisteem gem akkelik-uitde regels
die volgen aangeleerd kan worden.
H etA n glic,dathetneutrale rom einse alfabetbezigt

alsmedium spreektzich nietuit ten voordele van de
Britse ofde A m erikaanse standaard uitspraak.H etkan
evengoed gebezigd worden in N ew Y ork als in Londen,
in Aberdeen als in San Francisco. Feitelik isheteen
spelling die teruggaat tot de tradities van Chaucer en
Shakespeare, de twee grote bronnen van n English
undesled ''.Een grootaantalvorm en kom en voor in de
m anuscripten der vroegere literaire werken of in de
briefwisseling van hethof m etde nobelen.
Zachrisson vertelt hier een sm akelike anekdote.Een
voorstander van A n glic kreeg 'eensdaags van een
tegenstander hetargum entte slikken datheteen schande
.

zijn zou ,,sed ''te vinden in een tekst van M ilton, in
stee van ,,said ''. Zoo 'n beeldstorm ers m oest m en

tegen de muur zetten en de kogelgeven,besloothij.
W elnu,hernam de-propagandist,ga naarTrinity College
in Cambridge en sla daar het m anuscript oprn van

M ilton's,,Comus''en zijn kleinere ,Poems''en ge
zult er in M ilton's eigen handschrift dat vervloekte
* sed ''terugvinden.
Een lonetiese spelling van hetengels m oet trouwens,
naar het pordeel van bevoegde engelse taalkundigen,
den invalvan het Cockney tegengaan dat zich tegen-

woordig in allerangen van de maatschappijtrachtin te
burgeren.SirG .H unter zegtb.v.:,
.O ur bad spelling
causes bad pronunciation, encourages provincialism s,
and discouragesthe diFqsion am ong the people éenerally

- 4g' -

ot purer and more consistent English speech. W ith
sim ple phonetic spelling,l think our workinl m en and
wom en would insensibly learn to speak as good English
as those who have been educated at our great public
schools and universities.''

Enkele jaren terug werd een petitievoorverandering
derenéelse spelling onderteekend door 15.000 m an van
allen rang en stand.Bellairs verzam elde de handtekens
van 142 parlem entsleden die voor spellingsverandering
waren. Een petitie gerichttotden M inistervan O nder-

wijsin 1924 kreeg totantwoord datgeen kommissieeen
wetenschappelike oplossing van het vraagstuk brengen

kon tenzijde voorstanders van despellingshervorm ing
voorafgaandelik overeenkwamen op een bepaald en
aangenom en schem a. Deze hinderpaal is nu uit den
weg gerllim d door het A n glic dat aan de vereisten
voor zoo 'n schem a koldoet.
:het staat in al z'n bizon-

derheden vasten laat geen twijfelofdubbelzinnigheid
OVer.

En lukthetondanksdatnietin Engeland dan kunnen
we hetnog aanvaarden als een m iddel om te geraken
tot lletW ereld-Engels in alle delen van de wereld waar
die taalnietde m oedertaalis.

En in een paarjaarkunnen weerdan toekomen het
Engels te hebben gem aakttoteen heel wat volm aakter
universeel m iddel dan de andere die m en tot nog toe
heeftuitgedacht.
Spellingg-R egel. van het A N G L I C
W anneer de klem toon niet op de eerste silbe valt

wordthijin de tekstboekçn en leerboeken aangegeven
door een aksent achter de beklem toonde lettergreep

4œ
8
n -ofwel in kursieve ofdikke 'letters.B.v.:adre's,indeed,
beleev. Een afkappingsteken of een deelteken wordt
gebruikt tot het verdelen der lettergrepen. B.v.Po'et,
qui'et,>zfy.zoölojy.
K linker: en tw eeklanken in beklem toonde
lettergrepen.

1.Korte a in man.geschreven :a.Bv.man,sat,hat,JJJ.
2.Korte e in bed,geschreven :e.Bv.bed,meny,eny.
3.Korte iin him,pretty,breeches, geschreven i. Bv.
him,Jrffy,brichez.

4.Korte o in not.folly,sorry,geschreven :o.Bv.not,
foly,sory.
5.Korte u in cut, country,Iove,m oney,geschreven :u.
Bv.kut,lvr/ry,luv,m uny.
6.Korte oo in good.bull,deschreven :oo.Bv.good,1:4/.
7.Lange oo in m oon.Iunatic,rude,geschreven :uu.Bv.
muun,Iuunatik.ruud.

8.Langeeinfeel,bead,mere,theory.geschreven(1)ee,
(2)e,vööreenklinker.Bv.(1):feel,le:#,meer.
(2)seing,theory.real.
9.Interm ediate u in girl, df4rr,Jkrn, occur. occurring.

furry,geschreven :ur.Bv.gurl,turn,furn,4lur,
okurring.furry.
10.Broad ainfather,>J/-,starry,car,card,geschreven
(1)aa (2)ar,alsdebestaandespellingeen rbevat,
uitgesproken in som m ige vorm en van hetenéels.

Bv.(1)faadhr,paam,staary--lzjkar,lJr#,hard.
11.Broad o in all,haunt, awe, geschreven au ; o broad

of lange o in more,for,form.course.story,geschreven (1)ora1s de b
èstaande spelling een r
skx
w

bevat, uitgesproken in som m ige vorm en van 't

-
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engels,(2)oevöörrgevolgd door'n klinker.Bv.
aul,éJs?'
2/,au,(1)for,mor,form,iors,(2)stoery,
z/dcrïvç.
12.D e tweeklank oiin coin. boy wordt geschreven (71.
Bv.ln/zi,boi.
13.De tweeklank in house. cow. /:&s, sound wordt geschreven O U .Bv.hçus,l:s,toun,sound.
14.Lange a in playing. #J,'
J, care, zllv,,, native, day

wordtgeschreven :(1)A vöör'n klinker(2)AE
in andere gevallen.Bv.:hlaing.#J;
'.
s,paâbl,grl:r,
graest,(2)kaer,naem,naetiv,dae.
15.Lange iin dial, diet, Iying. lt/e. idea, #/k wordt geschreven (1) I vöör een klinker,(2) lE in de
andere gevallen. Bv. (1) dial, diabolikal, Iiing,

justk
jing, diët,â/dr,hiest,(2)Iief iedqa,die,riet,
briet.
16.Lange o in going,>::/,note,notice,:': wordtgeschre-

ven (1) O vöör een klinker (2) O E in andere
gevallen.Bv.:going,>:Jf,snoy(snowy),koalkshon
(coalition),(2)noet.noetis,goe.
17.Lange u in newest,duel,f/.
ç:,beauty,/em wordtge-

schreven (1)U vöör een klinker, (2) UE in
andere gevallen. Bv. (1) nuer, nuest, pf
#,'pv
(viewing),duël,(2)ues,lsefy,fue.
K linkers in onbekl*m toonde lettergrepen
A ls leidend beginselgold hier niethetw'
egnem en van
verschillen die in een zorgvuldige,ofschoon nietpedantiese taalgphoord worden.D ie taalheeft,nl.een aantal
onderscheiden gehandhaafd die in de om gangstaalvan

Zuid-Engeland verdwenen zijn.Ditis voornamelik het
geval m et de zwakbeklem toonde 0 . O ok m oest reke-

50 =
ning w orden gehouden m et het feit datsom m ige klinkers aieidingen hebben waarin de volle klank gehoord

wordt(accuse-accuqation,peculiar-pecullarity.faculty facultative) ofschoon zulkebeschouwingen nietalteveel
een spellingssisteem m ogen beïnvloeden datin beginsel
fonèties is.
M en is tot het volgend tesultaatgekom en :in m eer

dan 90 o/o der karakteristieke suëksen en uitgangen
werd de spelliné gegeneraliseèrd.Enkel'n paarwerden

nietgestandardiseerd,bv.-am,-:w,-um @ f
z/.
sJw,bosom.
minimum) en -a1,-:/, 01,naklinkers(dual,duël,vioo die
-

door verschillende sprekers verschillend kunnen wor-

den uitgesproken.Verder dan het lijstje, dat verder
wordt m eegedeeld, m ocht m en nietgaan in hetveranderen deruitgangen zonder hetbeginselderkontinuïteit
ernstig in 't gedrang te brengen en vraagpunten te
m aken die enkelopgelostkunnen worden dooreen zeer
zofgvuldig onderzoek naar de relatieve veelvuldiéheid
van som m ige spellingen en klpnk-verbindingen M oesta
regelm atig geschreven' worden voor den iuistertoon,
welke spellingshervorm er zou vrede hebben m et vormen alssapoez (suppose),salueshon (solution),hafekshon

(perfection),pikchalr) (picture),Iian (lion),pia.
%(pious)
enz.D e overgang tot'téewone enéels wordtvergem akkelikt door ,t gebruik van
' e in silben die de beltlem -

toonde voorafgaan (react,beleev,enuf,exes)en enkele
zeergewone uitganéen (-e#,-:z,enz.).
Prof.Zachrisson verklaarttlitdrukkelik dathijingeen
enkelgevalzijn engels wil zien gelijken op een soort
Pidgin English al i
ls hij voorstander van het vereenvoudigen van sommigeuitgangen (kotnvoorcotton.moetr
voormotorenz.),en hijisook geen liefhebbervan spel-

.

-
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lingsuitspraken alscertainvoorsurtn.De Engelsm an die

bierliefhebberen wilm ag datdoen,zegt hij. Doch die
zeldzame en verhjnde vormen mogen zeker geen aanspraak m aken op vroeger gebruik. H etgaat nietop te
verklaren,als Bridges,de vorigv poet laureate, dat we
ons in de spelling m oeten Iaten leiden door hetbegin-

sel,,as we judge wordsshould be pronounced ''.W ant
dan zetmen de deurwagenwijd open voör allerhande
eigenaardiéheden.Dank zij vooralde radio is men in
Engeland gekom en toteen haast eenvorm iée uitspraak
van het engels en dit za1 zeker de opm ars stuiten van
allerhande vernieuwingen. V roeger hoorde m en nogal
eens klachten va/ de Schotten tegen de zuidelike uit-

spraak. Dat is nu gedaan. En dit wijst erop dat het
N oorden hetSouthern Enélish aanvaardt als Standard
Speech. M ark H unter zegt o a. : ,,ln the speech of
educated Scotch people Southern English has replaced
and is rapidly replacing - thatvariety of provincial
English wich som e people callStandard Scotch ''.
1:.D e Ft-ulsrsRroox wordtgeschreven :

(1)ln den regela.Bv.about,J#wier,jelateen,marmataed.J,r/'
J,iedea,trial.

(2)-er en -r op 'teinde van woorden na 'n m edeklinker (uitgezonderd r en y.waarde bestaande

spelling een r bevat.Zoo 'n (Qrwordt vaak iets
duideliker en langer uitgesproken dan degewone

quistertoon. Bv.perfekshon, inîomperabl, ohertuenity, seperaet, salery, viktery, :/:r/, kumfert.
basterd, m odern.. western, stubern, iern (iron),
undr.sufr.sistr,sistr'z,maarhorer,terer, sisterz.
murderer,kleverer,l/erereî/,Iauyer,famklyer.

-
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N .B.Letop de spelling van den quietertoon ln woorden a1s #eer,
Jer, puur. J,sr, our. Vergeet ook niet dat woordèn als
.
,tljk
jIe'',,,Fasten '',,
.Fathcr'',,.Remember''gespeld werden
a1s œpl./JJ/:;e,fadr.remembrin vroegerengele.

(3)Afen toeoofu (cf.19 & 20).Bv.kustody,matrimony.rekogniez.çp/ueç/yp//,#ihkult.fabulty,Jf/rl.

um stens.

(4)Somse,g1sin deuitgangen -relen -em,-en(plus
cons.)uitgezonderd na een enkelen klinker(a.c,
i,:,J/).Bv.barel.sistem,ldracp,huzbend,l4p.
ç/:a/'
,
parchment,JlaJN.
ç (abeyance), Kristian. relkans,
pursuans.sians (science).
.

19.O kom t m eestal voor in som m ige uitgangen. Bv.

dom,-.
ç,w,-:1,-(i
)ot,-:>, -uo.
%,-ion,Jba,-shon,
zhon,-yon (soms kan -on worden uitgesproken

-

alseen sillabiese n4.Bv.frtedom.random,seldom.
âlz/çnw,matok,Jldf, balot. chariot, l/.
s/;:>, stirop.
fewéesflpç, karion, redg'
4z;, naeshon, A?4.
ç/;:z;J/9

opknyon,vizhon (vision).
20.U komtmeestalvoorin de uitgangen -lijus.-(f)f4w,
tutr. Bv. boenus, .
ç:a.
çsç, surkus. ,:#/&.
ç,raedius,

-

J,/v-,album.v;::#,'
f/?a,feetuer,natueral.
21.Korte iwordtgeschr
#even ;

(1)Inden regeliookvööreenklinker.Bv,mistaek.
#gfralf,mesinjr.matid. œ/l/#. rapid. :4/9, l&r#,

Iinin. lJJ&lff, forist, muezik, miniatuer.miriad,
>:erf4#,negolshiaet.raedius.stuedio.aeria.selqst-

ial, rs#lr, oedius. lnareea//rç, audians,>/apn,
Ja.
ql4,tordiality.>//f4à/.
N.B.Lange iwordtgeschreven îof i' vöör klinkers.Bv.diametr.

dîurnl,âp:>J.hïaetus,si'antt
jk.

(2) E in voorafgaande beklem toonde lettergrepen
vooralin sommige voorvoegsels(bv.1:-,de-.e-,

en-,ex-,ekz-.pre-,re-,.
ç:-)en in de volgende uitgangen tieksie -est.-ez,-ed,-nes.-/:.
ç.Bv.#e/eer,
deseev, elastik, dr/ier, exes, cgga-/
'z/, Jre/aer,

rzfier, selekt. hardest, lJ:.
ç:a, haunted, faernes.
kountles.

(3)F op 'teindevan woordenenwanneergevolgd
door -ing. Bv.hevy,snoy,shadoy,duy (dewey).
Hay (clayey),pity.pitying.
N.B.Degewone spelling wordtgevolgd voor zulke verwieatlbare

vorm en a1: enemy. komedybtelefoenb/,r/J
/:,holiday,ueniform
waareommige sprekerseen onderecheid maken tusschen e en

i. alsook in Areae/, (create),jeografy. theatrikal. theolojy.
realityenz.welkehaastallemaalinternasionalewoorden zijn
en waarin e som slang ofhalf-lang wordtuitgesproken altan.
in verwante woorden.

22.O wordtgeschreven o.Bv.4lae,obskuer,folo,A?/rner,
naroest.

23.De klinker kom tvaak m etz'n volle waarde voor in
'
n m eer beklem toonde positie in verwante w oor-

den. Bv. infeerior docb infeeriority, method
methodibal,industry -industrial,kolony-koloenial.

Dit is gewoonlik hetgevalmetals vol4 beklemtoonde woorden :2+ 1+ 3 (').Bv.admirheshnn,
lnaar admker.supozkshon -suhoez,relatkevl-rel-

aef.In de regel moeten we nochtansschrijven,
mentl-m entality,similr -similarity, mortl-m ort'
a/ffy,pursn -pursonality,volgens N o 29.Zoo ook
histery - historikal. vibtery - vikboerius, injery
injuurius volgens N o 18,2.
N .B.W qnneera. e,i,@,u in onbek.lemtoonde positie haar volle
vokalische waprde behouden mogen ze in het woordenboek

aangeduid worden meteen ak:ent.Dit ig vooral het gevalin
samengtellingen.Bv.peenpt.J,:rax,asfplt.

(t)3N boqfdtoon;
,2.= bijtoon;1= onbetoopp.

-
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Deze regels mpgen nieterg uitgebreià lijken doch de
afgelegde weg naarregell atigheid kan het bestworden

gèzien in hetvolgend lijstje van veranderde uitgangen.
Achtervoegselsdie in ditlijstje niet voorkomen (-dop,
.ç
,-,-ful,-aet,-abl.-/J/,enz.) worden enkel veranderd
-

om zich aan te passen aan de aléem ene regels voorde
A nglic Spelling.

Lijst van veranderde ultéangen
24.

a.
%y (-acy)Bv.konshkrasy.
-e
er(-eer,-ier,enz.)Bv.kareer,premeer,l/-çieer.
end (-and,-ond).Bv.erend,thouzend,/;;/Jl:z/#,diamend.
-

.

-

M aar -and in werkelike sam enstellingen, Bv.
-

muurland,fenland.
ez/.
ç(-ance,-ence).Bv.uterens,J':>;>c/,z/.
ç.

ensy(-ancy,-ency).Bv.konstensy,kurensy.
Cent(-ant,-ent).Bv.abundent,paerent,yrcx/#czcj.
erd (-ard,-erd) Bv.sheperd,basterd,forœèrd,northwerdz.
-

-

ery(-ary,-ery,-ory, -ury). Bv. salery. vsnlpry, viktery.

-

injery.

ia (-ea,-ia).Bv.atria,insomnia.morha.

-

ial(-eal,-ial.enz-).Bv.seerial,selestial,boerial.

-

ian (-ian,-ean).Bv.Kt-istian,rr//lz/,subteraenian.
fJz;,
s(-ience).Bv.îonveenians,pleefscz/ç,relkans.

-

,
-4/,/(-eant,-iant).Bv.konveeniant,obeediant.

id (-ed, -id). Bv. matid, &,
-1/#, rapid. Zie echter ook

-

N o 21,2.

iëty(-iety).Bv.sockëty,piëty.
iit (-iate).Bv.imeediitly.
ii(-age,-e(d)ge),B.v.l&r#,nolë.1:/**,
-

-

.

-
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jl,-okenz.(-ic,-oc,enz-).Bv.muezik.matot.
j,
ç(-ace,-ests)).Bv.halis,duchis.Zieook No21,2.
ist(-est).Bv.forist.temhist.Zie'ookNo21,2.
it,-lit(-et,-ate,-let,enz-).Bv.thikil.J./'
el.
îâ4&//,Ieenit.

-

-

etna een beklem toonde klinkerwaarin de uitspraak
vaak gea'
arzeld wordttussen de uitspraak i en e
en de quistertoon.Bv poët,#/'
J/,hroprkëtr

s*um , ius

-

(-eum, -*lu m , -eous, -ious).Bv.hetroelium.

m eedium ,buetius,oedius.

jon(-geon,-gion).Bv.t'eejon,rc/ig,z,,pi
jon.
1(sillabiese -a1,-eI,-01,-Ie,enz.).Bv henl(Enal,
l,sheshl
(special),mentl.(M aarhenaly,ç;F.
çâ4/y,enz.volgens No 18,1.) Iaebl.simbl(symbol),mantl.Zie

-

ook N o 29.

men (-man,-men,-mon).Bv.huemen. shesimen.l,-:a
(common).
n(sillabiese-an,-ain,-en,-on,enz.).Bv.surtn (certain),

-

-

madn (M adden)m utn.

r,-el-(ZieNo18,2.-ar,-er,-or,-ure,-our,-yr,enz-).

-

Bv. gramr (grammar), gramerz, sistr, ç9/r'z,
sisterz,J#wiercr,erer.terer,.
/kcrr (favour),sulfr

(sulphur), preshr (pressure),hlezhr (pleasure).
martr(martyr).
rel(-ral.-rel,-rol).Bv.mol'el,ç:&ir:/,karol(carol).x
zie

-

ook N o 29.
-

ren(-ren.-ren,-ron).Bv.veteren.children,squodren.

sbon, -z'/;4z; (-tion. -stslion, -cian, enz-). Bv. naqshon.
mishon,Jzi.
çâ:p,vixhon.
e/
gdr, -dùer, (-ture, -deur, enz.). Bv. tlaetuett feetuert
-

granduer.

uos(-uous).Bv.tempestuos.
e4) (-up,-ap,-op).Bv.stirop,19/;4:,
-

-
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us(-ous).Bv.blamerus.
y(-y,-ie,-ey,-ee,enz-).Bv.pity,deery,wffpy,ln/y.

-

-

M èdeklinker:
Alleen de klanken k,ng,w,worden op m eerdan één
m aniergeschreven.
25.De klank ch in chin.much,hatch,belch, bench wordt
geschreven ch.Bv.chin,zzigc/;,hach,belch.bench.
26.De harde g in get,guide,J4g,vague wordtIeschreven
g.Bv.get,gied,JJ,
v,vaeg.

27.De zachte klank g (/) in bridgt, strange, Iarge.JW-,
gentl. wordt geschreven j. Bv.Ir#,straenj,Iarj,
jam,jentl.
28. D e klank l in keen.19.
:,cat,actwordtgeschreven k.
Bv.keen,19,kat.Jlf.
29.Syllabiese /,n.Enaalnaeenkonsonant(uitgezonderd
in sam envoegingen als r/,rn,waarin ex klinker,
gewoonlik een e. m oet worden ingelast)worden
geschreven /,n. Bv. apl, ,rJl/, ofkshl, reeznabl,
maehl, madn, maedn. M aar quorel, .
ç:J//r:/,

haetren,squodren.Schrijfalnaeen klinkerofeen
tweeklank alsook na onbeklem toonde lettergregrepen,Bv,trial,Ioial.abtual,admiral,jeneral.
30.De klank ng in sing,stronger,Ianguage,J/al,vanquish

wordtgeschreven (1)ng (2)n vöörkenqu.
.Bv(1).
sing,stronggt',/4agc
vœ#,(2)bank,vanquish.
.

31.De klank lœ in quite,acquaintwordtgeschreven qu.
Bv.quiet.fz:f/aeNf.
32.De ha,de klank sh in shall.shine,.
çf4r:, nation, >r:cession, special wordt geschreven .sh. Bv, shqlt

ç1ienbdâff/
gr,nqeshqnb.
spesbl.

,
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33.De harde th in think,l4f/iwordtgeschreven th.Bv.
think,boeth.
De zachte th in bathewordtgeschreven dh.Bv.baedh.
34.De klank w in wet,anguish,hersuade wordt geschreven w.Bv.wet,4z;gg&9/;,hersmaed.
35.De klank wh in white wordtgeschreven œh.Bv.whiet.

36.De klank x (k.
%) wordtgeschreven x aIsdebestaande
spelling een x heeft, in andere gevallen schrijft
m eh k.
%.Bv.ax, é,x ;aksent,sukses.
31.D e klank y in yetwofdtgeschreven y.Bv.yet,Aa//x:/;,
lauyer,unyon.

38.De harde klank s(c) in sit, boss,c//cle,cedar wordt
geschreven s.Bv.sit,1:.
:,surkl,seedr.

39.De zachte klank .
%(z) in rose.zealwordtgeschreven
z.Bv.roex.zeel,lvp;J,handz.
40.De zachte klank sh in usualbvision wordtgeschreven
zh.Bv.uezhooal.r/zâna.

W ordaign.
De bestaande spelling wordtgehandhaafd in eigen-

nam en en daarvan afgeleide bijvoeglijke naamwoor(Enéland, English, enz.), in vreem de w oorden
die nietgenaturaliseerd werden (régime,tabled'hôte)en
in de volgende zeer gewone woorden of woordtekens

as,be,& ,do,has,he,her,his,â,œ,1,is,me. -y, now,
n/l o.
l she.than,that,the,their,them,then,there,these.
.

/â:y,this,tho.those,/4.œas,Y,, were, what, 0/,4, whole.
œâ:zp,whose,why,with,ypf/,your.

Letopful,,,full''ook,
'a.achtervoegsels-îut.
Verm its dit artikel zich eerst en vooral wendt tot

mensen die hetengelsmachtig zijn vinden we hetnuttelooshierverderui4te weiden over de gitspraak van
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het engels. Dezelld'
e regels die daargelden,gelden ook
voorhetA N G L IC.
Enkele opm erkingen over het A N G L I C

Prof.zachrisson heefternaargestreefd een gemakkelik, eenvoudig en foneties schem a te geven voor de
engelse spelling,m et,qlsgrondslag,hetrom einse alfabet.
H etwas dus zeer voornaam letters.
en letter-kom binaties
te kiezen die :

1)ondubbelzinnig waren,dwz.die slrchts op één
m anierkunnen worden uitgesproken ;
2)den engelsen lezer de uitspraak voor den geest
roepen die ze bedoelden aan te duiden ;
.

3)nietalte vreemd ofstotend zijn voorhetoog;
4)den vreemdeling niet al te zeerafschrikken de
nieuwe spelling aan te leren om dat ze te veel
verschiltvan de oude.

Aldie eigenschappen vertoonthet A N G L I (z zoals
we het hier hebben aanéegeven en zooals het werd
vastjelegd'op de Konferentie van Londen in Juni 1930.
De vollende alternatieven'werden doordie Konferentie nietaanvaard om de hiernavolgende redenen :
1.th geschreven zoowelvoor den klank in think aIs in

father.M etzoo 'n schema moet men op elke
gedruktebladzijdetalrijke woorden tegenkomen
die niet foneties zijn gespeld. H et feitdat the.
fâ/s,that.then,behouden blijven als wordsigns,
m aaktdh toteen betrekkùlik zeldzam e en daarom
nietalte stotende spelling.

2.iq fyu.eu)voorue.iu wordtbeschouwd als een dubbelzinnile en dusonfqnet
viese spelling.Ioetop dç
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verschillende uitspraken van iu in niu, :z;#,'
f:é,

hutiur,J'
:zzl'
/f/a (ju :),en in seerius,J,k/,
'v.
ç,oedius
(ja).O okyu isdubbelzinnig.Bv.yumer (J
-u:m of
J
am ?)
eu is een zeldzam e,geleerde spelling die vrevm d
en hinderlik aandoet in woorden als eus (use),

deual(dual),meuteual(mutual)enz.
voor ieisdubbelzinnig
wijlzegebruiktwordtzoo*

welvoor(j)in yes,yonlder).yodel,/loyor,enz.
als voor (aij in ion, iodine, /J-J/'
c, iron (yon,
yodin, yambik, yern) enz. Spellinlen als syt

(sihht),fyt(Eéht),yst(iced)kunnen den enéelsen
lezer m oeilik de uitspraak ai doen verm oeden.
4.aivoorae wordtgem akkelik in verban-d gebrachtm et
grove spellingen aIs maik, /J/l, en het is noch
schoon noch bruikbaarin de gewone kom binatie
(eii).Bv.betraiing,.
ç/J//z;#,daiis,/4ï/l,baios.
i is alleen een lengte-teken in rain, m aid enz.,

spellingen die erg zeldzapm zijn vergeleken bii
name,day.N aChaucer'stijd werd de-ealgemeen
beschouwd als een lengte-teken.D itspreektvoldoende in 't voordeel van de eenvorm ige en
ondubbelzinnige spellingen ae,:c,ie,oe.ue.

5.aw en ow zijn veelzeldzam erdan au en ou.
6.uu voor oo in good,Iook,pvflijktonaangenaam in de
zeergewone woorden could,should,œp&/# (kuud,
shuud, wuud). oo is een zeer éewone spelling

voor (u) in good enz. doch hetisnietde ieest
gewone spelling voor (u:)in too,do,blue, rude
en Z .

7.Sistr, nepr besparen ruimte en zijn korter en meer
fonetiesdo.ap sistertoever,vnz,
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8.Angry voorangzry is nietfbneties.

9.Kween en Iaksvoorqueen en Iax Iijken vreemd en zijn
nutteloze veranderingen van de bestaande spelling.
10.c voor l voldoetnietwegens kiss,key,kill,/Jlï&g enz.

(cis,cee,cil.
%
11.Dais.real, dial,>4J/, duël zijn m eer esektief dan
daeis,reeal,diealenz.Se,fo.1i.da,voor see,foe,
Iie,dae zijn onvoldoendè in de qeksievormen :
%ex.foz,//w,daz/
12.Eind -/ voor -y lijkt vreem d en zou dubbelzinnig
zijn in woorden a1s snoy (snowy),shoy (showy)
enz. Ze zijn ondubbelzinnig in hetAnglicwaar
y alleen gebezigd wordt voor #) en eind (t
).
Deze spelling doetooé hetverschilin uitspraak
uitkomen tussen triing,A çff
//z?: en karying.
pitying.

17.Faum voorform en ort voor autzijn onvoldoende
zoolang de r uitgesproken wordt in som m ige
vorm en van hetengels.
14.D e onbeklem toonde klinkers werden niet uit het

schema gelaten.M eerdan90o/ovan aldeachtervoegsels worden eenvorm ig en foneties gespeld.
D e afwissqling die m en vindtin komeu -K ristian,

prezent-obeediant,enz.(No 18,4)beveiligttegen
de uitspraak van ie als (ai) enz.,en maaktook
hetéebruik van een afkappingsteken overbodig,
H et gebruik van wordsignsisessentieelvoor'n
gem akkelike overgang tothetlezen van detegenwoordige spelling.
,,

Ourmotto,z4ytProf
..Zzachrissop,kas bçep 49
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secure a m axim um ofeë ciency with a m inim um
ofchange ''*

W anneerwe het W N GL IC vergelijken metde hervorm ingen die we in ons vorig artikel hadden aangegeven, m oeten we bekennen dat alles watdaar goed was

hierook gevonden wordt.boch van den anderen kant
heefthet A nglic het voordeelm eer konsekwentfoneties

tezijn dooréevoerd en hethoudtook rekening metsom m ige vereisten die het oo: stelt. W e m enen dat het

werkelik éoede diensten bewijzen kan in hetonderwijs
enweraden onze kollega'saan ereenseen proefje mee
te nem en.O pdatm en zich een gedacht kunne vorm en
hoe hetgeschreven ofgedrukte A nglic ereigenlik uitziet
geven w e om te besluiten enkele voorbeelden.Eerst en
vooralTH E AN G LIC A LFA BET en dan een uittrekseluit LIN CO LN 'Z G ETTY SBU RC SPEECH .
T he A nglic A lfabet.
27 KonsonentSim blz.
p pin,up
eh chin,church
b bed,nib
i jam,brij
t ten.bet
m m et,him
d den,red
n in,bank,sevn
k keel,luk,kat,aksident ng sing,longgr
: dum ,bag,éest
r red,sistr
l Et,ruf,fraez
l lie,litl
v van,leev
qu queen,vanquish
th think,baath
w wet,angéwish
dh dhus,fardhlng
w h whet,whaer
s see,bos,sivil
x lax,extra
z zed,jaz
y yet,m ilyon
* shut,fashon
h hat,koehort,hue
xE vizhon.uezhual
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13 VottelSimblz.
a

sat;about,alfabet,extra oo book,shood,poot
aa baa,faadhr,paam,aast or or,stor,mor,born,short
ae sundae,dae,raen,naem ou sound,broun,brou,bou;
aer aerial,faery,paer, kaer
our
ar far,kard,starry
u up,kum ,kuntry
su haul,aul,au
ue due,vue,ues;puer
e bed,m eny;kurent;aded ur turn,gurl,lurn
enuf,wishez
uu ruud,bluu,suun;puur
ee seen,speek,claeef;beer F pity,m uny,kofy
er perform , salery, efert, a.e,i.o,u, for ae, ee, le,
sisterz
oe, ue, befor vouelz;
@
in;pitid,rusan,konveedais, real,lion,going,
niant
dual
ie lie,hie,briet,liek;5er
diviedz silablz poët,
quiët
o not,long;obae,folo
or hevy leterz shoe
oe doe,goe,sloe,boet,noet
oer gloery,boering,oerel
strestindeed(indee'd)
oi boil,boi,roial
.

W urdsienz ,f,me.my,you,ypsr,he,his,.
%he,her.we.
they, them , their, this, that. those, !wâ,, whom , m/ipçe,
what,œây, whole. has. J:, is, &J.
ç, were. do, the, there.
.

them,than.J.
ç,to,Jy,with, tho,(Qfu1,,.
/iof &:œ,how.
N o w urdz end in konsonent + el

From Lincoln'z Gettysburg Speech.
Forskor and sevn yeerz agoe our faadherz brautforth
ol this kontinent a nue naeshon, konseevd in liberty,
and dedikaeted to the propozishon that aul m en ar
kreaeted eequal.

Now we ar engaejd in a graet sivil wor,testing

whedhrthat naeshon,or eny naeshon soe konseevd and
soe dedikaeted,kan.long enduer.W e ar m eton a graet
batl-feeld of that wor. W e hav kum to dedikaet a
porshon of that feeld as a senl resting-plaesfor those
who heer gaev theirlievz thatthatnaejhon m iet liv. lt
is aultogedhr Nting and proprthatwe shood do this.

Butin a larjr sens,we kanotdedikaet - we kanot
konsekraet - we kanothalo - this éround.The braev
m en,livin: and ded,who strugld heer,hav konsekraeted
itfar abuv our puurpour to ad ordetrakt...
En om te eindigen enkele pruktiese aanduidingen :
H et centrum van het A nglic M ovem ent is de A N G LIC A SO ESIA ESH O N ,Uppsala,Zweden.

Zijn orgaan isA N GLIC,a M unthly Eduekaeshonal
Revue.Abonnementsprijs per jaar 5 Kr.;6 Sh.; 1.50
Doll.;M .1,20 ;Fr.Fr.7,00.
M eer biezonderheden vindt m en in A N G LIC,or a
new agreed schem e of'simplihed spelling, (Lunde

quistka Bokhandeln, U ppsala, Zweden). Prijs:1 Kr;
Sh.1/2 ;0,35 Doll.;M .1,20;Fr.Fr.7,00.
Erbestaatook een tekstboek bij4 dubbelzijdige gram ofoonplaten,gesproken door Prof. A. Lloyd Jam es

(Londen). Beide kunnen besteld worden bij Anglic
Fund A/B, Uppsala, Zweden, tegen den prijs van
Sh.23 ;D ol.6 ;M .23 ;Fr.Fr.150.
Verviers,Februari1931.

D r RAPH.KREEMERS.

I SEE ALL
i

The World's First Picture Encyclopedia

I SEE ALL . is one of the most remarkable creations of our
time . We . do not hesitate to say that the day will come when
it will lie in every house beside the Dictionary
The Dictionary gives .you the word you want . I SEE ALL
gives you the picture you want.
It is the Kinematograph of Knpwledge . It has 100 .000
pictures in Alphabetical order . A child can find them . '
Every day you think of a thousand things You would like',
to see theln - the Tower Bridge a Scotch pine :- George
Stephenson's Rocket, Wilbur, Wright's first plane ; the plan
of a tennis court ; an icthyosaurus ; portraits of Primates,
Popes, and'Caesars.; a barge, a bangle or an ear of barley
Chartres Cathedral ;. Shakespeare and Milton a leopard or
a humming bird ; a bee-hive or a basilisk ; John Bunyan's
cottage ; Alfred's Jewel ; a coin a, flag or a carburetter.
'If you wanted to see them all you could not find them
together anywhere . A` great library would need weeks to show
you pictures of half the things you think of every day . But
you can find them in a moment, in I SEE' ALL .
I SEE ALL is not-an ordinary book ; it is a discovery and
an invention . It has been made, possible by 25 years of
searching and working . Yet because it is printed in vast
numbers,' it is one of the cheapest things on Earth .,In this
wonderful Age of Pictures it 'puts into every man's hands
The Biggest Collection of Pictures ever brought
together in the World .

I SEE ALL is an entirely new thing, Its title is something
new . It is the cheapest Great Book since! . the Great War .. It
interests every human being of any age or any race .
This great work is published in fortnightly parts at 1 s . 9d . each,
post freeFor further particulars write to the Publishers, The Amalgamated Press Ltd ., The Fleetway House, London . E . C . 4. England.
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Om aan de behoeften van alle ge
bruikers te . voldoen, vertoont dit Nieuiv
Woordenboek de volgende kenmerken :
1,° Het Fransch-Nederlandsch en- het
Nederlandsch-Fransch' gedeelte worden op, even volledige wijze-behandeld
{
en kuunen dus beide, zoowel door denAr3~fill . , 4
%
~y g et~~oE fDS t ,{ ;
~.
Vlaamschonkundigen Waal als `door
v ,Y R
~ ;,
;.4 a~ ~u yEne~~ R
wr
den Franschonkundigen Vlami,ng' gebruikt worden .,
m
2 Daar
de
uitspraak van het
F
Fransch en van het Nederlandsch veel
''
to wenschen overlaat, wordt de uit-'
spraak van alle woorden, Fransche en
Nederlandsche, in phonetisch schrift aangegeven, volgens bet alom verspreide
'stelsel der Internationale Phonetische Vereeniging .
3° In Belgie wordt voortdurend .gezondigd tegen het juiste woordgebruik,
daarom wordt iedere vertaling door talrijke uitdrukkingen en korte zinnen
verduidelijkt, zoodat de lezer niet gevaar loopt het verkeerde woord to kiezen de werkelijke taal bestaat trouwens niet uit afzonderlijke woorden .
4° Daar zoowel Fransch als Nederlandsch in ons land vaak ontsierd , worden door tallooze barbarismen, wordt onderaan iedere bladzijde een dezer
verkeerde zegswijzen als waarschuwing aan de kaak gesteld . Aan bet slot
van'ieder deel zijn al deze uitdrukkingen in een uitvoerig alfabetisch regis
ter ondergebracht.
De beide deelen worden geleverd . samen gebonden in een imitatie-leeren
band en vormen een boekdeel van ongeveer 1200 blz. formaat 28 X 18 cm .
Prijs gebonden 180 frs. contant ; 195 frs. bij maandelijksche afbetalingen .
Er' kan ingeteekend worden bij, iederen boekhandelaar of bij den uitgever
A . BIELEVELD, WARMOESBERG, 66,' BRUSSEL ; men vrage prospectus
met proefbladzijden .
.=

~Bx

Verschijnt achtmaal

per

jaar.

XXIIIe

Jaarg., 1931 .,Nr 2. ' .

LEUVENSCHE
J t RAGEN
BIJ

Tijdschrift- voor Moderne Philologie

GESTICHT DOOR WIJLEN PH . COLINET (1896):

{:

ONDER REDACTIE VAN :

L. Goemans, L. Scharpe, A. Carnoy, A. Noyons,
J. Mansion, J . Van Ginneken, J. Schrijnen, H .- De Vo.cht,
Van de Wijer, A. Boon, J . Kleyntjens en L . Grootaers.
Uitgegeven met'ondersteuning van de Universitai :re_Stichting-

XXIII,e JAARGANG . - 20, AFLEVERING

INH0U , D'' .

S
Dr. L. Goemane • Fen zonderling `versohiynsel
'
van
het hiaatvulling dgor' j in eun- Zuidnederlandsch
dialect .. .
..
..
..
65
J . L. Pauwels- : Substantieven met een qubbel Gram?
matisch gestacht...
..
..
.. 84
Dr. Karl Muley : Warum geht die arabische Schrift
von rechts nach links and die europaische von
links nach rechts ?
..
...
... 105
Jean Gessler : Une nouvelle edition du „ Livre des
Mestiers" et de ses principaux derives
108
Redactie en Administratie :, .

Naamsche Steenweg, 158
HEVERLEE bij LEUNEN

n
1931

Verkoop buiten Belgie
MARTINUS NIJHOFF

'S, GRAV'ENHAG$

,

r

i
r

De Leuvensche Bijdragen verschijnen in vier, driemaande-

_Iijksche afleveringen .
Het Bijblad verschijnt :_afzonderlijk, in Maart Juni October,
December.
De prijs per jaargang is 30 fr. Voor inlichtingen omtrent de
exploitatie buiten Belgie wende men"zich tot de firma MARTIN US
NIJHOFF to 's-Gravenhage.
Mededeelingen voor de redactie ; alsook boeken ter recensie
worden uitsluitend ingewacht bij . P`rof. Dr. L. GROOTAERS,
Naamsche Steenweg, i58, Heverlee-Leuven (Belgie) . - Postreke
ring 37662. Telefoon :- Leuven --1056 .

BERICHT

In de volgende afleveringen der Lenvensohe Bijdragen zullen
o. a. verschijnen r
L. Grootaera : Phonetica, Uitspraakleer en Spreekonderwijs.
Overzicht der jongste literatuur (venolg)
Fr. Baur : Huyghensiana . II.
L. Grootaera : De dialectstudie in het buitenland, in_ de
laatste jaren .
L. Goemans : Antoon T'Sestigh, phoneticus en 'dialectoloog .
J. Van der Heijden : Mate bij Dirk Potter .
J. Van der Heijden : Dirk Potter en Petrus Hispanus .

Een zonderling verschijnselvan hiaatvulling door j in een Zuidnederlandsch dialect.
ln twee zeer belangrijke opstellen respect.getiteld'
#
'lntervocaliese d in het N ederlands'' en ,,Zuidneder-

landse afkom st van # uitintervocaliese d ''(T.v.N .T .
en L.,X LVI,a:.1 en 4)heeftdehrC .B.vAx H AERINGsx gezochthetontstaan in de N ederlandsche taal van
J'in plaats van d tusschen vocalen te verklaren en den

Zuidnederlandschen oorsprong van het verschijnselte
bewijzen.

ln het eerste opstel wordt voornamelijk de vraag
beantwoord ofwijinJ'i.pl.v.dtedoen hebben meteen
hiaatvullènde# na syncope van d dan welm et eene j uit
# door een tusschenstadium t
) (#spirant).De verschillende gevallen van J-syncope en # > j worden door
den hr v.H .in drie groepen ingedeeld :
1)Gevallen alsscha voorschadebroe voor t'oede.snee
voorsnede.weivoor weide,enz.;a1s aar voor ader, vaar
voor vader, Jn,zzi voor bodem, m oer voor. m oeder,veer
voorveder,weer voor wedet',enz.;pluralia als Iien voor
lieden en werkwoordsvormen als treen voor treden,

vermoen voorvermoeden,(bellaan voor(belladen.enz.
2)Gevallen a1s rëen voor rëden. Ieien voor Ieiden,
luien voorIuiden.enz.

3) G evallen als bloeien voor bloeden, shoeien voor
shoeden, braaien voor bradtn, enz.

Degevallen van 1)noemt de hrv.H . d-syncope met
verlies van syllabe.die van 2)d-syncope zonder verlies
van syllabe,die van 3) overgang van d inj doorê.
:
#H oe is nu de ontwikkelin: geweest? ''vraagtzich

de hrv.H .af,en zijn antwoord kan m en niet anders
dan beam en.,,H etbegin zalgeweestzijn opening van
de occlusief# totspirantp,een assim ilatieproces'
,datwe

bijintervocaliese consonanten in allerleitalen en tijden
waarnem en. Zo ligt tussen lat. crudelem en fra.cruel

zondertwijfeleen stadium m etö.ls eenm aalde afsluitiné opgeéeven,dan wordtde consonantveelindistincter
en zwakker.en er kan een toestand ontstaan van weifeling : onder bepaalde condities van consonpnten in de
oméeving,van spreektem po,van accent.is de : totaal

verdwenen (').''
De tweede en derde éroepen versdhillen,volgens den
hr v.H .,doordatm en in de tweede te doen heeft m et
een etym ologischen #-glide na nalatale vocaal, in de.
derde niet.M en kan zich het ontstaan van j in bieje

(bieden),gerëje (éereden), benëje (beneden)denken als
die van drieën en zeeën waar ze 'niet geschreven staat,

doch.werkelijk uitgesproken woidtalsdriejen,zejen.
M aar ,,het is nietin te zien waarom ,tussen de a en
de J van raden na syncope van d.de tong de #-stand in
zou nem en, die niet tussen die van a en a inligt,inte(')F.r.N.T.enL.,XLVI.blz.9.
1. k kan nietnaleten hierop een phonetisch feitte wijzen datzichin
hetdialectvan Leuven voordoet:deeind-dentaalindat,wat(#J#,wad

vöörvocaal;da,YJvöörconsonant)eninden3enp.s.en2@n p.s.en
p1.ind.praes.,gaatvöörj-anlautdikwijls in velare stemlooze spirant
over.Voorbeelden in genormaliseerde spelling :dach (dat)jongske.

.

wach(wat)jaar?(i)#kleech (kleedt)Jan za alleman.(:)# doech (doet)
jong e;;oud danse.
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gendeeleen heel andere,geheel afwijkende beweging
m ethetvoorgedeelte der tong vereist.W elke overgangsklank tussen a en a wèl te verwachten is, is nietzo

gemakkelik a priorite zeggen.Bija ligt de tong ongeveer in ruststand, en de articulatie van a is te weipig
nauwkeurig,dan datde glide tussen die beide distinct

zou worden. Anders evenwel is ditbijde o,b.v.van
geboden en de oe van hoeden.Denke m en zièh in deze
woorden de # weg en wilm en zonder ,,hiaat'' spreken

danisdeenige phonetiesdenkbareglideeen m-klank(')''.
O m 'tverschijnseluitte leggen,voeltde hrv.H .zich
genoopt aan te nem en dat ê uit# totJ'isovergegaan,

zooalsditschijntgebeurd te zijn in hetDeepsch b.v.in
gajeuitgade(straat).H ijberoeptzich hierop de meening
van gezaghebbende phoneticia1sJeseeRssx en LoGsMwx,
welke laatste op hetparallelisme tusschen de D eensche

en de N ederlandscheverschijnselen heeftgewezen (').
De geschiedenis van de N ederlandsche spreektaal
hanétten nauWste sam en m et die der N ederlandsche
dialecten.O ok heeftde hrv.H . het verschi
jnselJ-syncope en J'i.pl.v.# zoeken na te speuren in de volkstaal van N oord-en Zuidnederland.
*

*

*

ln zijn tweede opstel komt hij totde slotsom datj
i.p1.v.# van Antwerpschen oorsprono s:,,Uitphonetiese overwegingen kan m en... geen bezwaar m aken
tegen het historiès verloop...nl.datde echte#-vorm en

jongerzijn dan die met totale s#ncope al of niet met
(1)inid..blz.1,
.
(')LOGEMAN,Tengisen A e#fJ,blz.68.
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syllabeverlies en dat ze uit het Zuiden zijn geïm porteerd...W ii zien duidelijk dat in 't m idden van de
16e eeuw de y-vorm en in G entnog nietgewoon waren,
ten hoogste beéonnen in te dringen uit het O osten en

a1s brabants werden opgevat. Hiermede zijn we dus
naar Brabant verwezen als een éebied waar de # van
oudere datum was. D at de j paar H olland kwam uit

Brabant,metname uitAntwerpen,lijdtgeen twijfel(1).:'
O m een taalverschijnsel te verklaren,staat men op
vasteren érond wanneer men tot voorwerp van zijn
onderzoek nieteen uitgebreid éebied kiest,waarde feiten

nietmetgenoegzame zekerheid vastéesteld zijn, maar,
a1s de kans zich voordoet, een bepaald dialect waar

'tbedoelde verschijnsel welié en veelvormig tiert en
waar m en tevens in 't verleden verklarende taaltoestanden verm aé na te speuren.
A1was dan ook,naarden hrv.H .,de stad A ntwerpen

hetuitjtralinkspuntvan de intervocalische.
ji.pl.v.#,toch
scheen hetm ijgepastde aandacht te vestigen op den
tongval van M echelen :hier is im m ers de j < d en de
hiaatvullerj een buitengewone plaats inéeruim d.

Door het nagaan van hetverschijnselin de M echelsche volksspraak zaldan tevens de thesis van den Zuid-

nederlandschln oorsprongvan intervocalischeji.p1.v.#
versterkt(2)enzuMen dedenkbeelden aangaandehetphonetisch procesaangevuld ofgewijzigd kunnen worden.
(1)F.p.N.T.enZ.,XLVI,blz.277e:-284.
(2)Voorloopig ten minste,wanthetfeitdatook in hetTransvaalsch
dej i.p1.v.intervocalische d regelis in woorden a1s rooirood,kwaai
kwaed,slaaisla, enz. enz.levert etof totnadenken,watdehr v.H .
erook van zegge.
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Ziehier nu de feiten in hetM echelsche dialectw aar-

genomen (').
In de vroeéere verbindiné lanée vocaalofdiphthoné
+ d + natonige e is # overpl gesyncopeerd geworden
bebalve in geleerde woorden of deftige vorm en van

dialectische woorden (2),bebalveookin woorden waârJ
een functioneele ro1te vervullen had, d.i.in het praeteritum der zwakke wkw .en in den com paratief,waar
de na lange vocaalofdiphthong + r ingevoeéde # steeds

overgeblevwn is (B),
1.De gesyncopeerde # is som s verdwenen zonder

m eer:mëim ede,snëisnede (4), DJ weide,ZJ zi
jde,4r
leder. weir weder, bR1 boedel, bRm bodem (5).enz.,IJ
koude, zaz zoutden),enz.
2.In de m eeste gevallen echterwordt er in de plaats
van de gesyncopeerde # eene j aangetroFen daar waar
(')Dalrhethiernietom eennauwgezettebegchrijvingderM echelsche vocalen gaat,voletaan volgende aanduidingen :J isn:
l= gesloten
langea nasrgelang ze de Ndl. lange a vertegenwoordigt ofwel de

Ndl.ei,# ofou;eibeantwoordt aan Ndl.zachtlange e;ë,ëzijn de
lange gesloten,cë. Jv delangeopeneen o;ubi
;zijn de Duitsche korte
en lange u doch zwakkergerond ;öis Ndl.eu;@dofe e;x is Ndl.ch.

(')B.v.Z@da zuiden, rëida reden, mqdnr naast hetplatte en
gemeene mup r moeder,enz.Hetonderscbeid in dit laatste tusschen
den vorm met# en dienm etj,onderscheid datoverhetalgemeen in
de Zuid-Brabantsche woorden vader en moedergeldt,schijntden heer

v.H.gelijktegeven waarhijzegt:,Zokunnen we onsdenken,dat
reeds in Brabant ten tijde van degroteinvasie derBrabanders in
Holland dezej behoorde tot meer familiare eigenaardigheden, die

nietale .
,deftig''werdenaangemerkt.''ta.w.blz.28a).
(3)B.
v.lïd3 (ik)leerde,zwldarzwaarder,enz.
(4)W elteverstaan,ëii:deregelmatige vertegenwoordiger van de
Ndl.zachtlange e:splëitspleet,enz.
($)TeLeuven sojam.
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de voorafgaande klank palataal gekleurd was :lëJ'
a bie-

den,rarlfaverbieden,banëjabeneden,lëja(gelleden,enz.
O p twee bizonderheden dienthiergewezen :
6 auslautontwikkeltin den zin vöör eene vocaalden

/-naslag totJ':kom PCJJ'Ftkom m ee uit.
J-auslautuitvroeger-ijde of-eidea1sin l/J blijde,TJ
weide,laatin den zin vöör vocaal eene j hooren welke
de ontwikkeling is van hetin pausa en vöörconsonant
verloren f-bestanddeel der vroegere J/-diphthong va

zëtara# blëjFtée zieterzoo blijuitt#Jz fa bïsta #awëj

J/jaagtt)de beesten de weideaf(').
ln verband m et die feiten lette m en op <
de vorm en

der wkw. op -ijden of -eiden welke den toestand kenm erken :

NoL.strijden
ik strijd
ik streed

M EcH.strëa of.
s/rJ
ik strë
/1 strëi

ik strijd af
we strijden af

ikstrëjaf
wastrën af
ik streed af
flstrëjaf
we streden af
maJfrfap af
M etbeide hglides(in JJ'en ëj)heeft hier desyncope
.

van # nièts te m aken.
Alware in deze vorm en nooit eene # aanwezig éeweest,dej zou zich niettem in laten hooren vöörvocaal
zooals datbewezen wordtdoor volgende voorbeelden :
N oL.hij
M EcH.J
.*

hijeis
biju

JJ is
IJJ'J

wie heeft

wLif
-t
vöj J naastvör J

VOOr u

H etontstaan van Jlglide tusschen palataal éekleurde

vocaalen vocaal,'tzijin den inlaut'tzijin den zin.is
een verschijnselw'aarvan dephonetischeverklarinéeenvoudig is.M en denke alleen aan de hoogeraangehaalde
vorm en driejtn, zejen, aan den foutieven, m aar zoo

natuurlijken #-glide in de Beléische uitspraak'van 'tFr.
re'
el als rejel/
3.M aar ook in de verbinding lange velare vocaal+ e
hoortm en j in plaats van # in den inlaut.
N oL.baden
raden
een kwade

M EcH.bë
a
fj
@

VK&
GJJ

aa kw<
&J':(').

De wkw.op N dl.-aden worden als volgt vervoegd :
N oL.laden
ik laad

M EcH.Igjaof/J'
a
ik/J'
ma /l/
'aofI2a

wijladen
Voortsverschijnt-J'involgendeensoortgelijkevormen:
geboden
gezoden
voeden
poeder
goede

gebt
à
<l
P zp-ja

rWara
hujar
gv.
/a enz.

O ok wanneer de vroegere natonige a welgesleten is,
stelt m en som s de aanwezigheid vastvan een i-naslag
uitj :
N oL.goede
M ECH.ûNi
roede
ru f, enz.
(')Ook, doch minderl&a,grcëa,l&.#p, eaz.,watschijnt te bewijzen datuitvormenzonderjnietkan afgeleid worden dat ze dej
nooithebben vertoond
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4.Zooalsin2)werd aangetoond,treedtde#nietalleen
in den inlautop,m aarin den zin,wanneerpalatale auslautkom tte staan vöör vocaal : ik .
çfrJ./ a! /1 strëj af.

W elnu ook de vormen onder3)gerang.schiktbehouden
ofontwikkelen j vöörvocaal-qnlaut:
N DL.ik laad af
ik laad op

M ecH.f'
l Ignj-af
ik /<&LJ'
-up,enz.

5.M eernol.De M echelsche tonéval gaat verder op
den weg van de hiaatvulling doorj, niet alleen dan het

gesproken Ndl.,maardan de andere rnijbekendeZuidnederlandsche dialecten, het A ntwerpsch inbegrepen.
M en weetwelke verbindingsrolde n in 'tBrabantsch,
ook wel sporadisch in de N dl.spreektaal,vervult.De
hr v. H . heeft op dat feit in 'tN dl.van H ollandsche
sprekers gewezen (') en 'ik heb zelf uitden mond van
een der m eest gevierde H ollandsche geleerden en
redenaars in een plechtiée om standigheid een ,,toen
voelde-n-ik''gehoord dateen diepgewortelde gewoonte,

ja,een soortvan reiex verried.
W athetM echelsch betreft,kan m en voor de a-verbinding vaste regels stellen,welke trouwee
ns ook voor
het Leuvensch gelden en wellicht voor hetZuid-Brabantsch in 'talgem een :waar een- woord in den zin op

natonige onduidelijke vocaal eindigt en hetvollende
m et vocaal belint, daar wordt regelm atig eene n uitgesproken veelal zonder eeniée etym oloéische waarde

en gelijkstaand met v ephelktlstikon in vormen a1s
vf@vla ,%ûn%ov6&v,è'wvxvev,erxoltx, a a6&v,enz.
Alde vorm en van de zwakke wkw.op -#a of -/J,

v an

de zelfst.nw.ofzelfst. gebruikte adjectieven, van de
(1)F.p.N.T.enZ.,XLVI.blz.5.

mannelijke lidw.en adjectieven,alsook de eigennamen
welke in pausa op .J uitéaan, nem en vöör een vocaalanlauteen onetym ologische -n aan naaranalogie van de

vele gevallen waardie -n etymoloéisch gewettigd is (').
W elnu de J'heeftin den sandhi van de M echelsche
volkstaal naast de n, en in andere condities,als hiaat-

vuller,een syortgelijke plaatsinéenomen,naaranalogie
van de talrijke gevallen waar zij een etymoloaischen
oorsproné had,d.i.na en vnnt'palatalevocaal(overdit
laatste zie m en ve'rder). Zoodanig dat m en vàn het
M echelsch dialectzeggen kan,dat het zich phonetisch
onderscheidt- zoowel door zijn hiaatschuwend karakter

alsdoor den klank zijner J beantwoordende nagenoeg
aan N dl.J.

O m alle m isverstand te vermijden, zal ik alleen
voorbeelden aanhalen welke volgens de formule velare
auslaut-vocaal
velare anlatlt-vocaal zich voordoen.
N DL.
uwe hand

uw oudste meisje
kom m aaruit

maarAnnatoch!
nu had hij'tnietbij(zich)
nu houdtge 't
nu uitvagen!
nu afnem en !

M ECH .
ë-hant
JJ'
-J/.
ç/: w4.
slJ
bom p7l./
-J?
ma-l'-A na /4z/
z7J./
-4/aw '/niIJ
nëj-ëvd a/
A?J-./<
ëtfë
cgaJ

nëj-afnëima/

(')Vö6r vocaalkomtde oadervragende vorm van den 1en P. s.

praet.derzwakke wkw.som smetgeëlideerde aVOOr,- andersvolgt

n''tlidwoord (vrouw.en mV.),gagi
j mamijofwij /a(vgw.)verliezen

regelm atig p. vööranlaut-vocaal van 't volgend woord. Voorbeelden

ingenormalieeerde spellingzijn :
walt)kosttea (hlem dat? - daar zsktle)of zaktes ik door. - de

lengtes en de breedte.- ,de lestea i:deh beste.- de grootea en de

-

nu apart!
nu alles of niets

ga nu aan (weg)
ga algauw aan

74 nav'ahJ/.
?

në-j-alaz of a/
'l.
ç
#J në-j-ën
J# agë-j-ën
-

na u

*-

naarhuis

NG-J-G
- *
NJ-J.:&.ç
&J-J7<ës

(daarviel)een schouw af

(meernar/.
:)
an .
çZJ-.
/.J/

eenvouw uitstrijken

an rl-J'-<
y/.
s/rlla

qauwe...blauwe oogen
ruwe handen

#ë...J/J>z7va

n a ons

(ge moet)u aankleeden

(hijzal)uaanklagen
ik Ieid u op (arresteeru)
hoe hangtdatdaar?
hoe hoogerhoebeter

hoeoud zijtgij?
zoo oud
zoo alleen

.%

rJ./ana
Jglcaé/rra
qh anklëgn
/1 Iëj-q4-up
N-J'
-JJ ta /J .
?
'

u-;-qgar u J:
-/ar
'
u-aJfsed agl.
r
z&J'
-Jf
'

(ik heb er)zoo acht
zoo ook

JNJ-alçn
J//-J.az/
'
JJ-J.Js

Pranschein hetM ech.dialectingeburgerde woorden
zijn nietanders behandeld geworden wanneerze op a
ofzelfs op nasale a uitgaan,ofop : ofnasale
N DL.

(doeuwén)boa aan

(zeter)eenvolantaan

M ECH .

bowa-j-ën
n@ r:/J> Ja

klein (van twee vrouwen gqzegd). - dea oudea (hleer is dood;

maar:dte)(hland.- dte)oudevrouw.- g(e)(blebtmte)overalgevolgd.- zle)(hleeftgeenen tijd voortle)eten.

een cadeau ontvangen
den drapeau uithangen

na lJ#<->,&/fJvJ
b n #rJ>y-/FJz
yJ
böj-aj
.

(éeefuwen)bon af

M en ziet dat de regel zich overallaatjelden :waar
de n 'thiaatnietstopt,en ze doethet alleen na a, daar
speeltj dooréaans de rol van hiaatvuller.etym oloéisch
gewettigd ofniet.
*

*

*

W atvernemen wijnu in de Oçthograhht
'a (1576)van
Ax-roxlusSsxAslus(')aangaande intervocalischej < #?
Ziehier de éevallen van J-syncope in zijn boekje
opgeteekend :
SEX .
baien
Iaien

N DL.
beiden
leiden
spreiden

houie
houien

(exspectare)(2)
(ducere)
(spargere)
(laetus)
(pati)
(plom bata)
(invitus)
(custodia)
(daleti)

looden
noode
hoede
hoeden

m ouien

(sollicitare)

(verlmoeien

shraien

ô/fi
Jfien

houier
rouien
spouien

(molestare)
(pulvis)
(virgae)

(festinare)

blijde
lijden

poeder
roeden
spoeden

(1)AxToxlusSExAslus'DeOrthographia Linguaene/gfcl: herdrukt
en m etialeiding en lanm erkingen voorzien door Dr L. Goem ans.

1900 (SExAGIus'taalwasEoogstwaarschijnlijk 'tMechelscb).
(2)Delatijnschevertalingen ziin van Sexagiu:zelf.

vlouien

(quere)

aeeren

rl/pA?i

(venae)
(natare)
(onerare)
(ulna)

Ulaeen

(placentae)

lJ:,z;
Iaeen

vloeien
aderen
baden
Iaden
vadem
vladen

De intervocalische # is dus overal in SsxwGlus'taal

ge,yncopeerd ën vervangen nu eensdoori,welkeblijkbaar de j m oetbeduiden,dan weer door e.datis.naar
hetgeen uit SExAGlus' tekst op te m aken is, een gesloten e. H ier zal we1 een verzwakking van vroegere
j schuilen getuigen de vorm en m aeen m aaien, naeen
.

naaien,œaeen waaien,zaeen zaaien door den schrijver
naast de andere vormen aangehaald en daarbij het

gevalvloeën (sic)meere
voud van vloi(pulex).
SexAGlus, die een ;jn opm erker was, za1 dus de
intervocalische in zekere gevallen reeds verzwqkt
gehoord hebben nl. in den uitgang .aee N dl.-adebaaie.
een feitdat overeenkom t m et doubletten van het M echelsch bëja,lja en zelfs bk baden,en dgl.

Van deanalogische sandhi-.
/ is er biJ SsxAGlus geen
sprake.Er was trouwens in ziin werkje gçen éelegen*

heid tot eenige opm erking dienaanéaande. M aar de
X vle-eeuwsche orthographist leert ons eene andere

bizonderheid van zijn dialect,dieons wellichtdeoplossing van een probleem door den hr V . H .gesteld aan
de hand kan doen,nl.de verklarin: van j voor # in de
verbindinl :velare vocaal + # + e.
*

*

*

ln 'tbegin van ditopstelhebben wijde Meening van
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den hrv.H .doen kennen aangaande het ontstaari van

j uit intervocalische d in inlaut.H ijonderscheidt,zooals we zaéen, drie soorten van gevallen : 1) die waar
d> (
)is wegéevallen zondermeer,o)diewaarde eerste
dertwee vocalen een palatale is en waarde ja1s glide is

ontstaan,3)die waar het een velaire is,waar volgens
hem van geen glidesprake kan zijn en waar.
/anders
m oetuitéelegd dan als een élide, nl. als # > () > J'
.

De hr v. H .zelf schijnthet inéewikkelde van die
drievoudige oplossing te hebben ingezien.M en beseft

ten anderen nietwe1waarom hetverschijnsel # > t
)> j
zich niet in al de éevallen van intervocalische # zou

hebben vooréedaan,indien t
)> J'een zelfstandiéewijziging geweest is,onafhankelijk van de phonetische omgeving. Ja, waarom zou ê tot./nietzijn overéegaan in

rëenzooalsin poeier,in boom (bodem) zooals in rëen,
in ouwe zooals in poeier?

W antdeverklaring t
)> jsluithetdenkbeeld uit niet
alleen van J-:yncope, m aar tevens van hiaaten glide.

Doch dan staatmen weer vöör de onmogelijkheid,dat
w in bouwe,nf/m:zou ontstaan zijn buiten hethiaat!
Konden wij al de gevallen van intervocalische # en
van de daaruit ontstane phonetische wijziginéen tot
ééne form ule herleiden,zoo dunktons datde oplossiné

dichter de waarheid zou benaderen.En datschijntond
niet onmogelijk,ten m inste wat het M echelsch dialect
betreft.
D e hrv.H .neem t./ als glide aan alleen na palatale

vocalen.DatechtereenJlglide mogeliik isv66r palatale
vocalen za1 niem and ontkennen. W ie hoorde nietFr.
foutieve glides '
uitden m ond van Zuid-en N oordneder-

landers, van W alen, enz. als Cajin (Caïn), lsrajel
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(Israël). Raphajel (Raphaël, Nojel (N oël) (:), hojète

(poète)? Ze klinken alleronaangenaamst;weschrijven
ze nochtans dankbaar neer om datze hetonom stootbaar

bewijsleveren van den moéelijkJ-glide vöörpalataal.
Nu beseSen wijwelwatmen tegen ditpuntderredeneering opwerpen kan : erbestaat#en principieelver-

schiltusschen gevallen alsN ojel,Raphajeleenerzijds en
gevallen alsbraaien (braden)anderzijds,omdatde glide
in de Fr. woorden vöörduidelijk palatale everschisnt,
in braaien vöörp.
H ier ligt nu de knoop :was de natonige e van uitgangen als -en, eI,-er in alle gevallen reeds a toen de
intervocalischej zich heeft voorgedaan ? W ie zal dat
beweren en op welke gronden ? H et verdwijnen van
intervocalische d is in het Brabantsch vanouds bekend.

Devorm Goicovan Gaudiaco(ons Goyck bijBrussel)uit
een tekst van 1159 (2) levert hetbewijsdathetproces
d> t
) op zekere plaatsen zeer vroeg geëindigd was.
W elke op datoogenblik de uitspraak van natonige e is

geweestdaar weteh wijvooralsnog nietsvan.M aarwij
denken hier aan FRwxcK's aanmerking Ovndl. Gr..
2eausg.blz.12)waarhij zegt ,,Eine Anzahl Dichter
setzen auch W örter w ie slotel, duvel, Iuttel, maecsel,

jongheren, Ie/:J:af, salech, m it der Betonung sloteh
jongherén, éefellzcl, salk h und entsprechend in den'
Reim,eine m etrische Freiheit die. wohl schwerlich in
der gesprochen Sprache irgend einen H intergrund
(l)Een vorm anojeltreftmenmeerdaa eensaan inLuikerwaaleche
oorkondenderXllleeeuw fRomania.XVII.blz.573).
(1)VAN DER MEER,Hist.Gramm.derndl.Spr.,I,,ï165.- Fianqcbe
kartersvertoonenintereocalischeJ-syncopevan deXeeeuw aI(NYRop,
Gr.hist.dela 1.7r#aé'
.,1,nr394).

hatte.''O m aldus te concludeeren,zou m en m etm eer
zekerheid de M ndl.gesproken dialecten dienen te ken-

nen.Vrijhedenoverigens ontleenen dichters nooit aan
louterwillekeuroftaalfantazeeren,we1aan oude vorm en.
#

dialectvormen of doubletten.Anders waren zulke vrijheden alte storend voor de toehoorders en som s totaal
onbegrijpelijk. W ie zou er aan denken in 't Fransch
'.

een rijm te fabriceeren a1s:
Hëlas!Combien de jollreencorë(1)
Verrai-je lebeau soleildorë?

ofin 't N ederlandsch :
Demorgenklaarten sterbijeter
Verbeurthaarglan.en haarluietër.

H oe zou het ,,eine Anzahl''schrijversin den geest
zijn gekomen willekeurig van de onduidelijke a een
palatale e te m aken en die alse uitte spreken, wanneer
daarvoor noch in de gesproken tongvallen noch in de
overleveriné eenige aanleiding of verantwoording had

bestaan !(') W ijmeenen vast,datde door FRANCK betwijfelde ,,H intergrund ''een feitisgeweest.
W at er voor andere dialecten ook van zij, voor de
taalvan SexAGlushebben wijdezesuitdrukkelijke getuigenis ter staviné van een palatale uitspraak dernatonige

:vöörrtoteinde XVIeeeuw. H ij geeft nl.aangaande
de e de volgende klare aanduidingen :
n Pro t
ertia vocaliposita fuit e, de qua nunc dicere
instituo, ac ostendere quam inscitè in pronuntiatione
illius etiam apud Latinos erretur, quum saepè pronun(1)Zie voorzulke,,dichterlijke vrijheden'',b.v.BRUNOT,Histoire
delaLanguefrançaise.lI,blz.264 en vlg.waarbijo.a.zegt:,,Le.
poètes(in deX VIeeeuw) s'autorisantde pronontiationslocales,aecouplent(in :efr#-)de:mot:qui,àParis,eontunisonee.''
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tient per g. quod nonnihil m itius & exilius pere quo
scribiturpronuntiandum erat..,Ac in prim is rectè scribpnt ac pronuntiant nostrates vechten pugnare, œech
apaée,hechtm anubrium seu capulus, trect trahe, wect
.

excita, melc lac,fel crudelis,steltpone,beltim ago,.
%pel
ludus,quellen vexare,geltvalet,tellen num erare, tempst

cribrum (1)''en hijzetde reeksdervoorbeelden voort
waar m en

moet spellen, niet g, om dat

mitius en

exilius is,d.i.zachteren zwakker,dan g(we zouden die
VOCJ1en nu .open''en ogesloten''e noem en).
Hijciteertna temhsten zonderonderbreking:,.watet'
aqua,b#sterinops, kerf dica,hauerarena,merl'
ie equa,
hamerm alleus,erriçnarrare,besteoptim us,vesten m oepia,
'

y,

weshevespa,gespeEbula,nestelligam en,wet lex, œetten

acuere,bed lectus,tnetcum,besmetpollutus,spetveru(2).''
O p te merken valtdatin deze reeks viervoorbeelden
voorkom en van e's welke noch in 'tBrabantsch noch in
N ederlandsch denzelfden klank hebben behouden :

watertl#.
:/c?',hauer,hamerwaarde egelijkgesteld wordt
m etdie van wech,.
ç>e/,merrie,enz.
En, alsof SExAGlus voor eenige verwarring bevreesd

is,voegthijdaarbij:
##Ad quorum tmitationem Latinos oporteretpronuntiare e. quod est in his quae sequuntur vocabulis,quae
praedictisconform ia selegi,tem pus,nem pe,pater,m atçr,
m erces,verbum , bestia,
vestio. vespa, N estor, om nes,
*
x

& debet#habe
't& sim ilia (3).''
En deze Latijllsche voorbeelden zijn inderdaaddeko(1)A.SExAGlus'DeOrthographiaLinguaeBelgicae fLeuv.###r.IV,
blz.200).
(3)ibid.
,blz.200mn v.
(')ibid.bblz.201.

zen naarde voorgaande voorbeelden uit de volkstaal
tempasb nempe slaan speciaal op tempst; merces op
merrke ,
. r/rbum op haf
/cp'; bestka op beste; vestko op
k
vestea ; vesha op weshe ; W 'Jtor, om z/p.
sop Neçtel; et.
debet,halp/op bed.Zonder behulp van het phonetisch
schrift kon m en het niet duidelijker voorstellen.Ook

voegtSsxAGtuserschertsend bij:
#, lnsnitum esset singula prosequi, atque adeô superuacuum ,quum ex his paucis facilè sitcuique,quim odô

non habeat M idae aules, de similibus simile judicium
Proferre(').''
W e staan hier dus vooreen feit:onzeonduidelijke
klinkerwordtdoor SexAGlusalskorte gesloten egehoord
in woorden alsbgster,ham erbhaver,watel'.

W as dià uitspraak wellichttoe te schrijven aan een
sterkere articulatie van /',ofbeter,was de doseering van
het expiratorisch accent tusschen hoofd- en natoon

destijds te M echelen eene andere dan nu,bestond er
een zwakker onderscheid tusschen beide, zoo iets dat
kan vergeleken worden m et de verdeeling van den

klemtoon op de twee lettergrepen van stroopet's (de
machine), naast stroopers (m v. van strooper), hetgeen
beter zou overeenstem m en m et den aard der feiten
welke aanleiding gaven tot de vorm en door FRANCK

##metrische vrijheden ''éenoemd? W atervan zij,eris
bijSexAGlus nergensvan eenonduidelijkevocaalsprake,
en zelfs in de diphthongen m et eindbestanddeel e za1

dieeweleen palatale kleurhebben vertoond (2).
(1)ibid.bblz.201.
(2)Ikwensch hiereveaeen vraag te stellen.Ik hoorde dikwijl:uit
den mond van oude lui- die geen N d1., maar dialectsprqken

wanneerzetoevalligeen Ndl.uitdrukking,een Ndl.rijmpjeofliedje
lietenhooren,eene uitspraak van voortonige @ a1s palatale e,b.v.in

béjagen(behagen),op ##/àardc(dealrde),enz.Quidbcrr,unde#
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Hijonderscheidtb.v.
baatcom m odum ,llp/-prodest,baitexpecta;
Iaatserum ,Iaetm itte,Iaitduc;
rIiig m usca,vifrdich paratus,vliesch caro ;
111rota,wift'thospes,'
wieR pupillus.

Hij schrijft maeen m aaien, naeen naaien, waeen
waaien.zaeen zaaien en aeeren.aderen, baeen baden,
laeen laden, vaeem vadem ,vlaeen vladen,zonder eenig
onderscheid te m aken tusschen de twee achtereenvol-

gende e's.H ijspeltvloeën,mv.van vloipulex,metën,in
teéenspraak metzijn gewoneorthoéraphie...felix culpa!
M en kan bij al die constateerinéen het verm oeden
nietvan zich afzetten datalde natoniée :'sdoorSexAGlus
aangellaald nagenoeg denzelfden klank hadden.ls dat
verm oeden nietongegrond,dan is voor het M echelsch
dialect het probleem van 'tproces # > ê > J'opéelost.

W ijstellen onsde zaak hiervoora1svoljt:
lntervocalische # is doorhetstadium t) in alle woorden waar ze niet functioneel was, verdwenen ; een
hiaatis ontstaan tusschen hoofd-en natonile vocaal;de

eerste kon palataalgekleurd zijn,wathetéevalwasvoor
vroeéere vormen op -ede,-iede,-ijde,-eide,-uide,en er
trad dan vanzelf eene J'
-élide in 'tm idden,zooals in de
woorden op vroeéer -oud.
e na de syncope van d vanzelf
eene m-élide werd ontwikkeld, welke reeds aIs sem ivocaalin hettweede bestanddeelderdiphthong b.
esloten
laé.
In de vroegere vorm en op -ade,-ode,-oede werd het
hiaat vöör de palatale e van den natoon m et eene

J'
-glide gevuld,niet '
m eteene D-glide, daar een éhonetische aanleiding als in de vorm en -oudedaartoe ontbrak.

D e etym ologische hiaatvullerj geraakte aldusin zulke
m ate verspreid, dat het niet de m inste verwondering
baartindien de analogie eene niet-etymologische j in de
zinphonetiek m etwoekerheeftdoen tgeren.
ln zekere woorden is de j vöör de tota geslonken e
-

wegéesleten ofaan 'twegslijten.Zoo heeftmen M ech.
wl weide waardej in pausa is verdwenen,maarin den

sandhi herleeft, //
#J laden naast IFa en ii IF ik laad,
(lade),en zoo ook M ech.bttm bodem (naast Leuvensch
boJ'
am),enz.
M ocht die verklaring voor m eer dialecten gelden,
dan hoefde m en nietverderte zoeken om hetprobleem

van vormen als dooier, ooievaar en dgl. te onicijferen.
Zeker is hetdatvolgend schem aaldegevallen om vat
door den hr v. H . in oogenschouw genomen en dat
hetvolkom en op de M echelsche taaltoestanden past:

lapge vocaalof diphthong + #
ê

I

l
t
#

l

t

i

/
D r L.G osMAxs.

(1)zo na ou.- De afwisseling van intervocalischelen &,in M iddelhoogduitsche doubletten alssltiejen J/goea,frûeje/r#&e,mnejen vf
lrclep,
laathet zuiver hiaatvullend karakter van de M hd.semi-vocalen ten

,

duidelijketetotuiting komen.

Substantieven m et een dubbel
G ram m atisch G eslacht
O verden oorsprong van hetgram m atische geslachtis
m en hetnieteens;eerhetzoo verkom t,- a1s het zoo

verkomt,- zalernog heelwatinktmoeten vloeien (').
O ndertusschen valter uitde Zuidnederlandsche dialecten,waar?zooals bekend,het onderscheid tusschen de
drieéeslachten nogscherp gevoeld wofdt,no: wel'teen
en 'tander te leeren,dateen weinié lichtkan werpen op
de geschiedenis van.het gram m atische geslacht der substantieven.
Bekend is eveneens dat het Zuidnederlandsch erg

conservatiefis ten opzichte van de éeslachten en verscheidene substantieven,waarvan in het N oord-N ederl.
het geslacht veranderde door analogie-invloed, vooral

bijwoorden metéelijk suffix (2),bewaard heeft met het
oorspronkelilke geslacht datzij hadden in hetM nl.(3).
#

Een andere factor dan analogie heeft echter een ro1
(t)J.G.TALEN in Tqdschriftr.TaalenLetterên XI,145-190 geeft
een klaar overzicht van de oude en de nieuwere opvattingen. J.M .HooGvLleT,Diesogenannten n,Geschlechter''fm Indp'
-Europâis<hen

und im Z//zfa, Den .
Haag 1913.veràedigtgeelachtsonderscheiding
naar,,logische categorieën''.Hijzetzijn opvatting naderuiteen in
zijqspralkkunstLin4uatb1.VI.- C.B.VAN HAERINGEN dienthem
van antwoord in Neophklologus II,81.
(')Te W INKEL,Inleiding tot#e Geschiedenis van het Nederlandsch#
Culemborg 1904,bl.274 en vlgg.

(9)Zie0.*.GoeMANs,H etDialectvan Lecrep in Iueuv.Biidragen,
II.- Klank-ea vormleerrlz;hetZuidoostvlaandersch DialectbbijvoegeelbijIs.TEIRLINCK'S'Zuidpostvl.Idioticon.

gespeeld, - al is die dan ook bescheiden,- in de geslachtsverandering,nl.sandhi-invloed.
W anneer het M annel. of Vrouwel. bepal. lidwoord
devooreen substantiefstaatdatm eteen stem looze conson.begint,kan bijvlug spreken de a van het lidw. ge-

heelverdwiinen en dan wordtfataalde overblijvende
stem hebbende d stem loos door de volgende stem looze
consoll.;dus da > d > t. Dit uitvallen van de toon-

Ioozeaheeftin de practijk echternietdikwijlsplaats.ln
deze studie zullen wijmeedeelen waarzulksgebeurtin
hetA arschotsche dialect.

De volgende 14 M annel.ofV rouwel.subst.kpm en in
't Aarsch.dialect voorm ethetbepal.lidw.gereduceerd

tott.schelft(= schelf,planken beschotom hooi,enz.
te bewaren), school, schouw (vooral met de beteek.
schoorsteenmantel),schuth schuur,.
ç/JJ>(sommeil),smis,

î/J#,stal,stoqf(kachel),straat.stroot(= strot,keel), tafel,zolder (').
-

H etgrootste gedeelte dezersubst.vertoonen regelm atig deze t .
' enkele worden ook veel gebruikt m et de.
naastt.vooraldeze vier :schuur.smis,stalen stroot.
De overgang de
t heeft overal regelm atig plaats

waar het lidw.onmiddellijk het subst.voorafgaat,dus
zoowel als onderwerp en lijdend voorwerp als na
een voorzetsel. Deze t heeft zich blijkbaar heelemaal
vastgezetb!jhetsubst.Bijsommigevan deze subst.kan
die /zells nietm eerdoor de vervangen worden

m en

(t)Ookbetsubst.slag (bij.'tkeartspel)behoorttotdezegroep,mls-

ecbien ookspinlde).Zie voetnota':1en 2bl.95.

-
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zou dat voelen a1s een fout, b. v. #de school is uit''

klinktfoutief;hetmoetzijn ,,lschoolisuit''.
Hier volgt een lijstje voorbeelden, een voor elk
woord :

lâpruh tsxelaft.ik kan nietop tschelft.
lpwJayë rfx//âa t.
çx#'/.
'komtgijrechtvan tschool?
lex /â# iz f/> t.
çxJ .
'leg dateens op tschouw.

Jamlsa/,
'yaN in t.
çxpJ/ .
'de messen liggen in tscbuif.

fsxXstqld) in btâzif.
'tschuurstaatin brand.
arr/in tslqh ..hijvielin tslaap.
mana rfafsitin tsmis.m ijn ventzitin tsmis.
yaw:yafstâtA;/(.
/)/& .
-gijmoogttstad nietin.
Ja buj stqd in t.
ç/â/.
'de koe staatin tstal.
twJSJ, j'tstëf xal&.
sf het meisen heeft tstoof gekuischt.
yJkyntam p;An tstrqtJrp ;ge kunthem nietvan t
straathouden.

np tam t strëitni/J,zela .nijp hem tstrootniettoe,
zulle !

pak/:/a/isfâst.paktttafeleensvast!
tsp/Jar stq &/rum'l.tzolderstaatvolrommel.
.

H etm erkwaardige van hetgevalis nu dat, door het
lanldurigen veelvuldig gebruik,deze t.afkorting uithet
bep.lidw.#d,is gaan ,,beschouwd !' worden a1s de af-

kortinévan hetOnzijdige bep.lidw.het,zoodat,wanneer
ze m ethetbep.lidw.gebruiktworden,deze subst.door
den dialectsprekerWaarlijka1s0 nz.,,gevo'eld ''worden.
lmm ers in hetA arsch.is hetbep:lidw. N om . en A cc.:
.

M .da(#aa vöörfen d).V.#a,0 .a/,afkorting /.

-
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Toen ik zelfjaren geleden een lijstje opmaakte van
subst.waarvan hetgeslachtin hetAarsch.verschilde van

datin hetalgemeen Nederl-,had ikschoolen zolder bij
de 0 . subst. gerangschikt, om dat ik aan / zolder en t
schoolgedacnthad. Een dialectspreker zegt norm aal:l
sxöiliz pJ/,tiz â//J#l 9at.tschoolis uit,'tis allang uit;

in welken zin hettweede '/ (vöör is) natuurlijk het 0 .
pronomen hetis,te voorschijn geroepen doorheteerste
t(vöörschool),dat het subst.school als neutrum doet
,,voe1en ''.

Ten anderehetstelligebewijsdataldezenomina,m et
het bep. lidw.gebruikt,aIsonz.éevoeld worden,is wel
hetfeitdatin al de bierboven opgegeven voorbeelden

het bep.lidw.tdoorhetvAlledige 0.lidw.J/(het)kan
vervangen worden-'Dus...up J/sxelaft....up a/sxâj enz.:
op hetschelft,op hetschouw.ln som m ige verbindingen
wordtzelfs norm aalde lange vorm a/ gebruikt en zelden de afkorting, b.v.in hetbovenstaande voorb.m et

stad :ya wJyJ/stâtz;/'
(/)/, .
-gijmoogthetstad nietin !
Slechts bijdesubst.stnis,stalen strootzou ik hetvolledige 0 . lidw. at niet durven gebruiken. W e zegden

hierboven reeds dat met deze 3 subst.(+ schuur) het
normale Iidw. de ook veel voorkomt. W aarschijnlijk
zijn dezesubst.dus nog bezig tot de hier behandelde
categorie nom in'a toete tredçn.In alle geval we stellen
aarzeling vast.

W athetsubst.tafelbetreft,men zou kunnen denken
dathet lidw. eenvoudig is wegéevallen, daar de t van

hetlidw.versmeltm etde /van tafel:,,pakfcfa/is/â.
ç/'',
doch voorhettaalgevoel van den dialectsprekerstaatde

t van het lidw.er inderdaad ;hij voeltdatals:pak 't
tafel eens vast! Trouwens m en kan ook zeggen : paî

atqfel/.
çfâst:pak hettafeleeps vast;- upatqfal.op het
tafel!
In aldeze substantieven is dat##gevoeld worden ''als
pnzijdig,beperktgebleven tot het gebruik m et het.be-

pal.lidw.en dan 'moet het er nog onm iddellijk vöör
staan.ln alle andere gevallen is het norm ale geslacht
gebleven. H et onbep. lidw. is in 't Aarsch. N om .en
Acc.M .z/a,V. aa,0 .J.M ethetonbep. lidw. gebruikt
hebben de 14 hierboven verm elde subst. het volkende

geslacht: schelft V.. school V., schouw V.,schul
f V.,
*
%chuur V.,slaap M .,smis V.,stad V.,stal M .
',stoof V.,
stt'
aat V .,stroot V ., tqfel V.,zolder M . B. v.aa yruata
*
%xelaft,gz;sxuan.
ç/âf,paI/JNJzp/#ar,enz.
Deze subst. hebben dus werkelijk een dubbel geslacht.
*

*

*

Fletdubbele geslachtbijdezenom inaisgeen modern
verschijnsel in onze dialecten. Het is voldoende het
geslachtvan aldeze subst.na te slaan in hetM nl.W db.
om totde overtuiging te kom en dat deze toestand van
dubbel geslacht reeds bestond in het m nl.,voor een
gedeelte dezersubst.ten m inste.V oorde andere,waarvan we geen voorb.vinden in dit W db.waarin ze zou-

l

den 0 .zijn,is het twijfelachtig,doch geenszins onmogelijk,dat het dubbele geslachtook reedsoud is.H et
M nl. W db.geeftop :

Schelve(jcelve.scelf) V.en M .
Schole rçcn/c,scooo V.en een enkele m aal0 .- Ook
school(.
çc:,4) M .- Voorb.met0 .:ihtscolegha J'
c sit-

-
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ten perez/ (oud Vl.Lied l742);- hast /&/scole(Voc.
Cop-)(').
Schoude (scoude,schouwe) V ;eerstultde 16eeeuw.
Schure V.(m nd.schûrO .)
Slaep M .- Doch in eenvoorb.:in(te).
î/Jfz> werden:
in slaap vallen.
Sml'
*
%V .

Stat(çtad,stadt) V.M .ensoms0.- Voorb.met0 .:
in tstat(Lor.1,1093);- ...op tstatvan .
4lez/ (Brab.
Y.V1l312).- Ook stedeV.M .en (zelden)0 .Voorb.:
wasintstede(Couchy 1.694).
Stal M'.en 0 . Voorb. met0 .: ...intstal (Segh.
6402 en W alew.8408).Ook :Datstal...(Sp.d.Sonden
9709)en :Ditstal...(Bern.S.1,57 c).
stoveV .;in den vorm stoofook M .
...

Strate V.ln een opgegeven voorb.echter: ...alf?>

tstraet (Ann.Em. 14,b1.337). Het slnl. If#l.voegt
achter tstraetde opm erkine:,,d. dstraet''.D eze op-

merking is eigenlijk Fe1juist,doch bijschelde, schole,
stad,stale.a.,waarblijkbaarjuist hetzelfde éevalzich
voordoet, wordt deze opm erking niet gem aakt, doch
besluithet W db.toteen sporadisch 0 .gebruik van het
substantief.

Strote(en var.)V.
TafeleV .en som s M .(m hd.zabel 0 .). De voorb.
... ove
r tafle (Couchy 1,178 en Ep.fragm .239,381),... o
vertafele(Brab.Y.VIl231)zijn misschien welte lezen

als...over'/(afele.(Vgl.hierboven tafelin hetAarsch.)
Solt-e M . (soms 0 . en V.). Voorb. : ... opt solder
(Pelgrim 560).
t')H et M nl. &#é.m erkt hier op:nu en dan ook hetschool.het
zcboolgebouw ofschoolbuie.Hetgchijntdu. ten onrechte te veronderstellen dathetonz.geelachtuitschoolgebouw ofschoolhuis kwam.

-
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Schut
h reeds in de 16e eeuw : schuive (M .0 .?)
(FRANCK-VAN W IJK).
Hetzou zeergemakkelijk zijn nog een aantal voorb.
op te sporen,waarin deze subst. a1s 0 . voorkom en,
d.w.z.m et het bep. lidw. in den vorm /. Een paar
citaten m ogen volstaan.
KOLTHOF J B., H et .
çf/l.
çf. in het N ederl.in de 7/e
eeuœ.G roningen,1894,verm eldt:intschuere;intschuyte
*

.

(op 2 plaatsen ;ditwoord isin 't Aarsch. nietbekend);
strate,0.op vele plaatsen;tafel,0.in 1voorb.
BILDERDIJK, Geslachtlëst #cr N ederl. z/clrziœnnrt/eA?,
A msterdam 1822.geeftop ;SchoolV .;het0 .is m isbruik
'

alsin meerwoorden.(Spijtig dathijergeen lijstje van
m eedeelt!) .
- Stal M .; m en zegt op stal zetten,dus
achterstal bij Hoor'
r en H ooGsrltArsx ('),zonder lidwoord,evenalsin huiszijn ;in navolgingvan de eigennamen van plaatsen,gelijk.het Latijn domi en ruris
zegt(2). Straat V.; spreekw. uit 't Leenrecht: De
.N#.
s/d oh straat(datis,in der#),naaste in vr44#,
Voorde andere hierbehandelde subst.iserbijBILDERDIJK éeen Spoor Van het0 .éeslacht.
W iidenken hierdoorvoldoende bewezen te hebben
dat,voor een gedeelte onzer.reeks subst. ten m inste
het t geslacht, en dus het dubbele gram m atijche geslacht,sindseeuwen voorkom t.

Hetheeftblijkbaarde spraakmakende gemeente niet
(1)D.v.HooGsTRxTex,Aanmerkinggn over#egeslachten derx:;.
f.
ç/.

naamwoorden,2edruk.Rottejdam 1711.
(')Datis weleea grove dwaling van BILDERDIJK,die nog nawerkt

ia oazemoïernespraakkuasten.De uitdrukkingea zonder lidw.zijn
*et bewijs dat stal,straat vroeger het lidw.t gehad hebben!Zie
hieracNter.

gehinderd datdeze subst.twee geslachten hadden.H et
gram m .geslachtvan een subst.wordtbepaald door het
door de traditie ,,overgeleverde '' lidw. W aar nu het

bep.lidw.in den 0 .vorm werd overgeleverd (/afgesleten uitJa vöörstem loozecons.),enhetonbep.in den
M .ofV.vorm,moestzich duseen dubbel geslacht bij
deze subst. vastzetten.H et is nog eens,een bewijs te
m eerdathetgram m.geslachtbijhetvolk aan niets positiefs m eergebonden is.Reeds sinds tientallen van geslachten worden die subst.met een dubbelgram m .geslacht,, overgeleverd ''en van éénm aking van het geslachtis nog nietveel te m erken,ten m inste wat deze
reeks subst. betreft. H ierachter behandelen we een

kleinere reekssubst.,waarbijwelzulke éénmaking van
geslachtschijntgebeurd te zijn.

ln welke streek kom en zulke subst.m et een dubbel
geslachtvoor? O ver N oord-N ederl.durven we ons niet
uitspreken en ook voorZuid-N ederl.kunnen we slechts
gissingen m aken.Trouwens hetis zekerdat niet overal

dezelfde subst.zullen voorkomen ;het lijstje za1 hier
wat grooter,ginder wat kleiner worden. W e m eenen
echter te m ogen vooropstellen dat in geheelhetBra-

bantschegebied (Antwerpen + Vl.Brabant)subst.m et
een dubbelgeslachtvoorkom en (').Vooralenkelesubst.
van ons lijstje a1sschoolen stad schijntmen zoo wat in
geheelBrabant m ethetbep.lidw.tte gèbruiken.
De Idioticons geven m aar weinig inlichtinéen. H et
(t)Vgl.ookde hierboven opgegeven bronnen,waaruitde voorb.

methetlidw.t< delnbin hetMnl.1//1.

-
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geslacht der subst. was voör de opstellersgewoonlijk
slechts iets van bijkomenden aard.Een voorb. moge
bewiizen hoe weinié betrouwbaar de opéave van de
geslachten voor de hier behandelde woorden in de

Zuidnederl.Idioticonszijn.
H et Antœerhsch ft//4//c:z/ lcoRxeLlssex & VERVLIET)
vermeldt: Stad M .,en geeft hierbij de voorb.:Naar
dstad glla.- H g sep/fz,fin dstad.- Spreekw..
''t 1:,///

betervan ':?/stad als :?J?/ 'ez/ dörp.- H et is duidelijk
datin de eerste 2 voorb.m ethetbep.lidw.hetsubst.0 .
geworden is: tstat = 't stat ln het laatste voorb. m et
hetonbep.lidw.is stad V .;ware llet woord M .dan zou
er ...na stad staan !
Een enkel Zuidnederl.ldioticon verm eldt een.onzer
subst.a1s O .,n1.stad is 0 .in het Zuidoostvlaandersch
Idiot. lk veronderstel dat de opsteller van dat Idiot.

toen hijdat0.geslachtopéafeen voorb.methet bep.
lidw.voor den éeest had : in tstat,zoc/r tstad of iets

deréelijks!
Verm elden we ten slotte een paar opm erkinlen van
Ds Bo :school is langs de zeekust m et de beteekenis
menigte visschen van dezelfde soort'' 0 .en niet V.

a1sbiiKRAMERS.Stalmetdebeteek..,,vaststaandekraam
oftoonbank ''is 0 .

Buiten de 14 hierboven opgegeven subst.,waarbij
werkelijk van een dubbelgeslachtmoetéesproken worden,zijn er echter noé een aantalandere,waarbijhet
voorafgaande bep. lidw. de bij normaalvlotsprekqn
soms kan gehoord worden a1s t< # m et weélatiné van

detoonloozea.Doch bij deze subst.isdatverschijnsel

niet nvaststaand '', doch kom t enkel% sporadisch voor ;
van een ,,gevoeld worden '' als 0 . is geen spraak.W e
hebben alde door VAx DALE opgegeven en in 'tA arsch.
dialectbekende M .en V.subst.,beginnende m ets en x

nagekeken en bij de volgende lijktonshetbep.lidw.
t< da ,.m ogelijk'':
lets in tschaalleggen (');- hebt ge tscheet'(schaar)
nietgezien ? - /scha (schade)wordtvergoed; - voor
tschan (schande) van de m enschen ;- gatin tschoot
(no69 bij'tlotospel);- iets op tschotel leggen ; de
centligtjuistop tschreet;- 'tis /schuld van hem ;
hebtgijtsleutelvan de deur? - in t.
çz/p:sv liggen ;
in tspiegelzien ;- ga voortspleetstaan :- hijzoekt
naart.
&;pz/.
&;- aan t.
ç>r:;'staateen kantje;- op tstap
gaan ;- op fstielzijn ; in /stoelzitten ;- de kant
van tstore;- in t straf staan;- hijvielin t.ç/,':z//.
Aldezesubst.zijn dus normaal M .ofV.H etiswe1
mogelijk dat ik me een paarmaalvergis,daarik hier
bijna uitsluitend op m ijn eigen kennis van hetAarsch.
dialectm oeststeunen.lm m ers m en kan deze woorden
welm ettopvangen in een gewoon gesprek,doch vraagt
m en aan den dialectspreker iets te herhalen dall wordt

de tbijhetnadrukkelijk spreken door #p vervangen (2).
(1)W egebruiken deNed.spelling voor deze voorb.
,daarde uitgpraak van 'toverige van den zin hiergeen belang heeft.

(5 Hierbovenbijdesubst.meteendubbelgeglachtgteldenwereed:
vastdatze nietalle 14 in dezelfde mate als 0.behandeld kunnen

worden. Bi
j deze reeks voorbeelden*nu zouden we dezelfde opmerkingmoeten maken :enkelesubst.namelijkreduceerengemakkelijkhetbep.lidw.tott.b.v., spiekel,schuld;andere minder gemakkelijk. W e hadden alzoo 4 of zelfs nog meercategorieën kunnen
onderscheiden,alnaargelang de eubst. meer of minder ,,neiging''
vertoonden om hetbep.lidw.totfte reduceeren. Niet alleen echter

zou hetdan een echte warboelgeworden zijn,doch we zouden zelf
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Alhoewelditgebruik van het bep. lidw.t< Ja nog
niet geleid heeft tot het ,,voelen '' van het subst.a1s
neutrum ,kom thet toch we1 een enkele m aalvoordat
de dialectsprekerhetsubst.onbewust als 0 .behandelt.
Zoo kan m en b.v.hooren ;,,lk kan t scheet' nietvinden,'/is allang verloren,geloof ik !''in plaats van :ze
is allané verloren.
Als algem eene regel kan m en opgeven datdeze M .
en V.subst.een begin van neiliné vertoonen om het
bep.lidw.te reduceeren tot /.D eze neiging kan eventueellaterleiden toteen ,.éevoeld worden''als0 .subst.

Zeziin dusin heteerstestadium van hun overéangnaar
het O nz. geslacht. D e subst. m et hun tegenwoordig
dubbel geslacht verkeeren in hettweede stadium .Ten
slotte tregen we dan een reeks subst.aan,die in het

derde stadium geraaktziin, n1. dezulke, die in alle gevallen als neutrum gebruikt worden,dus ook m ethet
onbep.lidw.H ierover in hetvolgende hoofdstuk.

Hoekomthetdatbijsom mige subst. het bep.lidw.
som sgereduceerd wordttot# > f m etuitstooting van dv

toonlooze a,terwijlzulksbijandere,- bijdemeeste,nooitéebeurt? W ii zien hiervoor geen enkele reden.
W e1zijn aldeze subst.metgereduceerd bep.lidw.zeer
gewone naam w.,die veelvuldig gebruikt worden,doch
een grootaantalandere,even vaak voorkom ende subst.

laten geen t< d< detoe!O ok.zien wij éeen redenen
van phonetischen aard,e die verschillende behandeling
zouden wettigen.N aastde hierboven m eegedeelde subst.

met anlautsch..
ç>, st kunnen we er tientallen andere
somsgeaarzeldhebben ofwe een gegeven subst.bijde eene ofde

anderecategoriemo'
e.ten inzeelen.De hier gebruikte verdeeling in
grootereekeenigklaaren gemakkelijk.
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stellen m et dezelfde beginconson., waar het lidw.Je

blijft!
Tot de derde groep, welke die subst.omvatdie van

M .ofV.heelem aal0 .geworden zijn,behooren :

Aarsch.schap (plank om iets op te zetten), scheel
(deksel), Schelt (Schelde,stroom),scbop (loods totberéing van gereedschappen), schur/t, sluis,shaan (plank-

jes, afval van hout bij blokmakers),speen (aam beien),
s>#/,spin (l)(spinde,plaatsje b.v.onder de trap,waar
'teten bewaard wordt),spon (bedsponde,karsponde)(').

,

Volgens hetM nl. W db. was het geslacht dier subst.
vroeger:Schap .reeds 0 . in hetm nl.in de beteekenis
rek,plank'';- V .in den vorm schape m et beteek.

:
#vorm ''(eng.shahe);

M .in den vorm schahe rek,

plank in de oostel. tongvallen.
Scheel M . - O ok 0 . in de 16e eeuw : het scheel

(deksel).
Schelde(scelde,ook en vooral schelt,scelt).'V. en 0 .
Voorb.m et0 .:up tSchelt(Brab.Y.,25,dl.1,b1.688).(1)Aan het0.geslachtvan spintwijfelik.Misqchien voelenandere
Aarech.dillectsprekershetwoord wel.1sV.,in dat geval i: heteen

subst.metdubbelgeslacht,wanta1:bep.lidw.neemthetaltijd t.H et
woord wordtin de stad weinig gebruikt, buiten de gtad echterveel.
O ok kom thetdim inutiefspinaknm eervoordan spin.

(:)M isschienbehoortook slag hierbij.Inderdaad hetAarech.heeft
een eubgt. slag dat altijd 0.i:metde beteek.,,hetslaan''van een
horloge.B.v.die horloge ie van 't slag.Die horloge heeft,,> sxu.

Jiax''(>= neutrum).Ook bij 't dorechen :van '/slazzijn.- Hetzelfdesubgt.metdebeteek.:,,slag bijhet kalrtspel,fr.,1n pli''behoorttotde qubst. metdubbelgeslac1
ht.H etbep.lidw.isdaq gewoon-

lijkf,b.v./slag isa.n mij,ikheb tslagingenomën;doch hetonbep.
lidw.i: n@ M .- Ten elotte metde gewone beteek. :fr.coup,iezlag

altijd M.
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BILDERDIJK,oh.cit.,geeft op bij &cheldeV : Dat Antonides 'fDchelde zeétis oud. M en schreef J Schelde en
sprak dus tSchelde uitom de harde szonder 'tdaarm ee
$

onzijdig te maken (').
Schophe(.
$'
ce>e,scopjM .
Schotfte(scotfte.,
scoorfte.scurfte,scuer/dejV .
S1u.
%e(sluce,.
ç& &ç,sluyse,sloysse)V.en M .
Shaen M .en 0.(Zie hierondernota 2 b1.97).

Spene (speen)

aambeiin. PLANTIJN :de spene.

KIL.:spene.

S:#/:woord uitde latere m iddeleeuwen,V .en 0 .FRANCK-V .W IJK :.
%hët0 .V .M . naast ouder despët 0 .
Spende(.
ç>/z;#e,spgnde,.
ç>yz/#)V.

Sponde(.
ç>:a#)V.:plank.vooralvaneen bed.
De Zuidnederl.ldioticons,die voor de subst.m eteen
dubbelgeslachtslechts in een gevaleen 0 .geslachtverm elden,geven van deze reeksook verscheidene subst.
als 0 .op.
Hagelandsch IJ,
':/,'
cpa (TuERLIxcKx): .çl-âc, O ., scheel
(w inkelhaak)O ., spaan 0 .enkel in de Nguurl. beteek.
S f/îyeag,/frçc/oIdioticon (RuTTsx):schap 0 .
Antœerpsch Idioticon schab U schap. scheel. schelt.

schurft,spaan.speen,ç>#f,spon allemaal 0 .H ier vinden we dus bijna onze gansche lijst teru'
g, wat we1

bewijstdatde hierbehandetde woorden érootendeelsin
geheelBrabant0.zijn.
SCHUERMANS :schap 0 .;spaan (.
ç>::rf,shon .schutting
ofhek van latten aan vijversopdatde visschen er niet
(1)BILDERDIJK zagdusklaarin den oorsprongdert< de.Ookwag
Eetnetuurlijkdathija1s Noord-Nederlanderzei:,,zonderhetdaarmeeonzijdigtemaken!''Hierin Zaid-Nederland wordt hetechter
we1degelijka1:0.gevoeld wegensdiet.
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zouden afzwem m en)0 .(');speen O in Brab.en Antw.
Zuidoostvl. ft//:fïcpp .
'schutft 0 . (niet in éebruik);
speen 0 .

DE Bo :spaan (klein uitlehold stukje houtbijpottebakkers,dienende om hetgedroogd aardewerk te handhaven)0 .
Als we nu deze subst.nader beschouwen stellen we

vast dat .
ç>#/ we1 oorspronkelijk 0.kan geweesl zijn,
m isschien ook wel,doch m inder waarschijnlijk schap.
De andere echter zijn van het M .of V. naar het 0 .
overgegaan (2). W e beweren niet dat de eenige reden
van dien overgang te zoeken is in hettot # > t geredu-

ceerde bep. lidw. H etismoéelijk datandereoorzaken
(1) SCHUERMANS m erkt op Vischspaan is 0 .in Brkbant,doch
spaan spaanderiserV.Ditkanwaarzijn voorsommige plaatsen;
in 'tAarsch.echter i: spaan :spaander0 .

(1) Een afzonderlijke vermelding verdienthierhetwoord spaan.
H et mnl. meerv.op -er van dat woord scheen zonderling. VAN

HELTEN,M nl.Spr.b1.323 z:gt ,Onverklaarbaaris mijde plur.
spaenre.spaendre,.
ç>Jeae/'ea.In de verwante dialecten vind ik nergens

eenneutr.,m aaroveraleen masc..
ç>Jz;(zie hetOhd..
ç>Jz
/,hetAgs.
spôn,hetO a.spânn,.
ç>8z/a). FR.V.W .heeftzelfs gedachtaan
een oergerm. stam *spênaz- om den vorm te verklaren.- H et51nI.

Wdb.heefthetbijhetrechteeind waarhetverklaart:,,spaen M .en
0 .H et mv.is spane (vanhetM .)en spaenre,spaendere(vanhetO ).
Het 0 .geslacht dat in de andere éerm.tongvallen aan het woord

nieteigen is,blijktin hetM nl.op kerschillende plaatsen duidelij'
k.''
Onaaanemelijk echter klinktde volgende verklaring van het Mnl.
Wdb. ,,De oorzaak waardoorhet0.isgeworden,iswellichthierin
gelegen,dater naastspaen ook een enkelv.spaendere,.
ç>J:z;#:r heeft
bestaaa,datia het M al. reeds een enkele maalvoorkom t.''Neen,
hetwoard wa:'eerst0.geworden vooraleer de m eerv.vorm op -er

koa oatstaaa;later kon ditmeerv.alsenk.opgevatworden.Blijkens
de Zt
zidaederl.Idioticons isspaan in een groot gedeelte van Z.-Ne-

derl.thaqsO.;dietoestand kan zeeroud zijn en hetmnl.meerv.op
cr is dtzq geeaszins ,onverklaarbaar''. H et 0.,,worden ''van het

-

lubgt.lijkton:te moetea verklaard worden op dezelfde wijze a1s bij
4* aaderp qaam-.derhierbphgndelde rveks,
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eveneens invloed hebben uitgeoefend. B.v. speen en

schurft kunnen 0 .geworden zijn naar analoéie van
andere ziekten,die veelal0 .zijn.Ten andereerschijnt
weleen aléem eene neiginé te bestaan, - al is ze nog
nieteré uitgesproken, - om éénlettergrepiée subst.0 .te

maken.Vgl.b.v.uur 0 .en ureV.(1).Toch lijkthetons
zekerdatbijde meeste der hier aangehaalde woorden
de overgang naarhet0 .geslachtm oetworden verklaard
door hetreduceeren van hetbep.lidw.Jatot# > tvöör
hetsubst.,watditlaatste deed ,,voelen ''als 0 .(2).
H oe kom thetdan echterdatin deze subst.het0 .zich

defnitiefen overalheeftvastéezet,terwijlin een aantal
andere subst.hetdubbele geslacht reeds sinds eeuwen
bestaat zoùder dat er van éénm aking van hetgeslacht
spraak is? O p deze vraag m oeten we het antwoord

schuldig blijven.

Toen bijnormaalvlug qpreken het bep.lidw.#J gereduceerd werd tot# > tvöör deze subst-, ontstond in
som m iée verbindingen een opeenhooping van conson.,
die noéal moeilijk viel bij 't uitspreken, b.v.naar 't
.s
c/2::/, op 't straat. G een wonder dan ook datdie ften
slotte heelem aalwerd uitgestooten en datsom m ige veel
voorkom ende verbindingen als ogeheel'' gevoeld werden zonder dat er nog een spoor van het lidw.over(1)Ditisnietnoodzakelijk een algument,tegen'''onsbetoog;het
kan gebruiktworden a1seen argument ,voor''. Immers aan het 0.
worden van uur en derg.is het reduceeren van het bep. lidw. de
> d > tmisschien ook nietheelemaalvreem d.

(')Hetfr.woord scène.datin'4Agrsçh.altijd 0.is,behoortmiyIçhieq opk.totdegeproep.
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bleef. Aldus ontstonden de uitdrukkingen a1s
school,e stt'
aat.

naal'

Datdeze uitdrultkingen zonderlidw.weldegelijk op
deze wiize ontstonden,valtnog gemakkelijk vasttestellen in hetA arsch..dialect,waar op 'tstraat en op straat

nog naast elkander voprkomen.Bij nadrukkelijk spreken zegtmen altild oh 'tstraat mét het lidwoord; bij
gewoon spreken is op straatzonder lidw oord norm aal.
TusRt-lxcKx en R ur'rex verm elden : oh straat. O ok te
Leuven is op straatgewoon.
De N ederl.genit
jefbepalingen A.ff/cp#cg.ç, 's .DJ'z;-

dags.enz.zijn op dezelfde wijze ontstaan uitdesM aan#J> ,desD/&.
ç#J#.
ç,enz.BiJvlug spreken viel de toonlooze a van het lidw. das weg en ontstonden vorm en
als deze, die nu nog in 'tAarsch.voorkomen :tsm ön-

dqxs,*/J/jw/:x.
ç,tswunzdqxs,*/s/pzs#ar#:x.
ç,tsfrëdqxs./ç:/ar#vx.
ç,tsnndqxs.O ok in 'tA arsch. echter beginnen de
vorm en m et w eglating der
# van hetlidw.veld te
winnen en m en hoort reeds sporadisch de vorm en
smöndqxs, swunstqxs U 'sxunstqxs,.
ç/rJ#:x.
ç,enz.gebruiken. ln de twee moeili
jke verbindingen *t.
%tg%tqx.
% en
*tstnndardqxs, waarvan ik de eerste al welheb hooren

gebruiken,sleurde de tbijhetwegvallen zelfsde s m ee
en zoo ontstonden de nu norm aalgebruikte genitieven
tgstqxs 's D insdags en tnndardqxs 's Donderdags,
waarin slechts de anlaut f nog herinnert aan de % die
vroeger voor die woorden stond.

W aarhetAarsch.dus in moeilijke verbindingen a1s
deze genitiefbepalingen de f van het lidw. zoo lang
heeft vastgehouden en zelfs eventueel niet terugdeinst

vooreen onmogelijken vorm a1ststfstqxs,is het duidelijk datde t< d van het lidw.de voor de subst.niet
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gemakkelijk wegviel.lk meen de weglating te hebben
vastgesteld bijde4substantieven :schel/t,schouw,stt'
aat,
2'
:/#er (1).Voorb.:
azitff> sxelaft:hijzitop (t)schelft.
IextïJlfa.
çup .
sxff:1e: diedoosop (t)schouw.
dia .//
zzg Igd â//JJ up strqt:die jonéen ligtaltijd op (t)
straat.

Jrbâstqd up Jp/lar:die kaststaatop (t)zolder.
De weélatiné in de eerste twee voorbeelden éebeurt
zelden.Slechtsstraat en zolder kom en in de geéeven
uitdrukkingen veel voor zonder de t< d van hetlidw.
En ook m et die twee woorden éebeurt de weélating
slechts na het voorzetsel op ; m et andere voorzetsels

wordtfaltijd éebruikt,b.v.in tî/,'
JJ/,van tzolder.
/
Blijkbaar zijn in hetNederl.echtermeeruitdrukkingen zonderhetbep.lidw.op dezewijze ontstaan.Aldus
moeten weonéetwijfeld verklaren, behalve naar .
çc/;:;/
en ûp straat

n/)school,,
*a slaap.naar stad,,> stal,aan

tafel.Ook welaan zee,:> zee. Dit liistje kan nog wel
uitéebreid worden. A l deze uitdrukkingen laten een in
onze Zuidnederl. dialecten noé voorkom end prototype
m ett< d < de veronderstellen, dus op t school. ,
':; t
J/44>,enz. H et A arsch. kent hier de vormen zonder t

niet(2).
H etweévallep van

d < dein deze uitdrukkinéen

gebeurdejuistop dezelfde wijze a1sin de uitdrukkinéen
m et een subst. dat reeds 0 . was en dus van ouds
(1)Ookhet0.schip heb ik reedszonderlidw.hooren gebruiken :
up sxip :op hetschip.

(%)Tothetzelfde typebehoortde uitdrukkinéoprr,,;#D opfgr*nd
pll/es,Iiggrn.die ik hoorde gebruiken door Zuidnederl. dislecfgpre-

kere.(Omstreken van Brussel? NietteAarschotecbter.
)
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9/.< heta1s bep.l
idw.had.Zoo werd van 'tIand > van
+
Iand -naar 'tJc# > naar bed ;J
'& '/huis > in âf?f's.
ln W .H AsssLsAcH, N ederlandsche Spraakkunst. G roningen 1905,lb1.100 lezen we over de N ederl.uitdrukkingen n'aargn het bep. lidw. niet gebruiktwordtden
regel : ,,H et lidwoord wordt niet gebezigd... in vele
plaatsbepalingen, na een voorzetsel,waareen gewoon-

lijk bezochte plaatsgenoemd wordt.(Dikwijlshoortm en
hier echter ook hetlidw.!)''- J.VsRcouLl-ls,Aïedet'l
Sht'
aaîk.,G ent 1926,b1. 76 geeft ongeveer denzelfden

regelop (').
W e m oeten hierechter nietdenken aan een ,,regel''

die hetverdwijnen van hetlidw.eischte omdathethier
een soort van ,,locatief''gold.(Vgl.hierboven BILDERDIJK,die aan Lat.domi,ruris dacht om op stal, ïz2 httis

uitte leggen.) Hetis vooral in veelgebruikte plaatsbepalingen dat de toonlooze p van hetlidw.wegvielen
datlater dan de /< d wegens de consonantenopeenhooping ook werd weggelaten. Juist door het veel
gebruikt worden konden de uitdrukkingen zonder lidw .
zich in hettaalgevoelvastzetten.H ierna konden natuur-

lijk dooranalogiewerking andere uitdrukkingen zonder
lidw. ontstaan, doch wij denken dat die werking niet
zeeractiefis geweest.
(1)In deze Spraakkunsten worden de hier opgegeven uitdrukkingen
zonder lidw.a1s ,,groep ''behandeld.Andere Spraakkunsten al, die
van Coplaé,Brugge 1896,bl.81;VAN BEERS,Lier,bl.19;RocouR'
r,
M echelen 1902, bl.76 ;ALLEGAERT & ABEELE,Tienen 1907,bl.90,
e.a.bebandelen deze uitdrukkipgen op denzelfden voet a1: te r/ef.
fepaard,van zazeafar,wortelschieten en dgl.,waarin de weglating van

hetlidw..an andere redenen te wijten is.Alleen de uitdrukkingen
met het voorz.fe zouden we .l, familie kunnen beechouwen,dalr,

zooalsbekend,hetontbreken vanhetlidw.te wijten isaan oor:pron-

kelijke,amentrekking te/&@) > teln).

--
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D ater éeen r'
echtstreeksch verband bestaat tusschen
het weélàten van het lidw. en de plaatsbepaliné als
dusdanié wordt bewezen door een uitdrukkiné aIs
in .
s/JJ> vallen,die,watden oorsproné betreft,volkom en
in hetzelfdegevalverkeertalsnaat'.
&c/;::/gaan en in /;f?J'
.
s
zën.
*

*

*

M et uitzondering van tafelen zolderbeginnen alde

hierboven behandelde subst.,(ie onderinvloed van het
gereduceerde bep.lidw.t< d < de geheel of gedeelte-

lijk 0.geworden ziin, met .
%.W e kunnen ernietvoor
instaan dateréeen subst.m et andere beéincons.dan

doordezelfde reden 0 .geworden zijn.Indien erwerkelijk zulke subst.bestaan, zullen het waarschijnlijk toch
m aaralleenstaande éevallen zijn.
Hoe komt het nu datbijsubst.metanlautende.
çhet
bep.lidw.zoo gem akkelijk afsleet tot # > /,terwijldit

voor andere cons.veelm oeilijkerbleek ofzeltsonmogelijk? Hetiseen eenvoudig een natuurlijk éevolé van
hetuitspraakproces.Desen de #,resp.f,zijn beide dentalen enhunarticulatieplaatsen liggen zoo dichtbiielkaar
dat de tong gemakkelijk en vlug van den eenen stand
naar den anderen overéaatzonder een toonlooze p tus-

schen de twee cons.in te lasschen.Bijhetopeenvolgen
van d,resp.t.en een andere cons.liggen hun respectieve

articulatieplaatsen verder van elkander en blijft de
toonloozeatusschen beide gemakkelijk behouden.
H et is klaar datvoorbilabiale p en velare l hetbep.

lidw.nietzaléeneigd zijn # > tteworden.Vooranlautendefechterzou dezevervormingphonetisch nietzeer
moeilijk geweestzijn.Toch blijktze nietoftoch slechts
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uitzonderlijk weinig voorte komen.Indien Jbntein een
veel gebruikt woord moest zijn,zou hetA arsch.m isschien welnaar t/:a/,/W kunnen zeggen,doch er is,
helaas! geen fontein te A arschot.U ithetgeslachtvan

de vreemde woordenfabriebenfactuurkunnen wegeen
besluittrekken daar ze altijd als O .'gebruikt worden.
Hetisnietuitgesloten datfabrieîprimitiefniet 0 .was,
doch V. a1s in 't Fransch. 'tFJJr,
':lkan uitdfabriek
< deA lr/elontstaan zijn.
Blijft dan nog over anlautende /. W e kennen geen
anderwoord dan tafel,datin 'tAarsch.dubbel geslacht
vertoont(').Blijkbaarwerd hethinderlijk bevonden dat
hetgereduceerde lidw.de> d > tm etde anlauttlnoest

versm elten,daarwe anderseven goed als bij de subst.
metanlauts deze reductie zouden ontmoeten biiveel
debruikte V .subst. a1s tet, ton,dprg (2).W el kan het
voorkom en dat in zekere verbindingen hetbep.lidw.

heelemaalverdwijnt bij zeervlugspreken,b.v.eda /Jz
p ngx r;/x'vnna :hebtge - tang nog niet gevonden ?
-

a speld â/ytld up - trttm'l:hijspeelt algoed op -

trom m el. Een zeer korte pau:e vervangt dan het verdwenen lidw.
ln zulke verbindingen is er echter geen spraak van

dathetlidw.als'/zou gevoeld worden,zooals bij ta/el.
W el kan men zeggen a/:/a/stq...:hettafelstaat...,m aar
(1)W e twijfelen aan een enkeliubgt.metanlautt.trisunaalnl.
zou welkunnen op weg zijn naar hetverwerven van een dubbel
geslacht.A1sdeAarschottenaarzegt:ik o
t#&: tribanql,voelthijdat
misxchien we1als:ik ga naar'ttribunaal.- Dtt'
ibanql:hettribunaal
lijktmenietonmogelijk.Hetsubst.isandersM.
(;)Bi
jM.subst.alstooz,J/rezi,tram,/rJ>,trein kunnen we de ver.
korting zeker nietaantreFen,daarhetAargçh.bep.lidw.M .enk.dan
i,voor voljendp /ofZ

--

104

nooitatrumal:hettrom m el,a/lv : het tang ! M en kan
zelfs hier niet spreken van een beginstadium vatlover-

gang totneutrum zooalsbijdetalrijkesubst.metanlautJ
hierboven.
W e denken dus wel dat de hierboven m eeéedeelde

lijsten van V.en M .subst.,die door afslijtiné van het
bep.lidw.geheeloféedeeltelijk 0 .éeworden ziin,voor
hetAarsch.dialectongeveervolledig zijn (').
Leuven,Februari1931.

J.L.PAuwst-s.

(1)Correctienoot.- W ewillen hiernogeea paargevallen vermelden
van mogeli
jkenovergang daln)> d > t,die we na 'tschrijven van
dezebijdrage ontdekten.W e boorden te Aarschot iemand zeggen
fl xJag t/t
z/â1
l/, ,,ik ga naartvoetbal'',d.w.z. ,.nasr het voetbalepel''. Voetbal, dat ander: M . is,iseen zeer nieuw woord,daarde

eerste voetbalclub te Aarschotgestichtwerd een paar jaren voorden
oorlog.t I'
%z/la/i: zekergeen verkorting uit voetbalspel,datte Aarschotnooitvoorkwam in dien zin.W e1kom tvoor:tk ganaar'tvoet-

balplein.Xnalogieïnvloed vaaandere onzijdiée spelnamen lijkt niet
waqrschijnlijk;tevergelijken zwlyan ;/;JJ bqt,,,zwijgenaande
kaart'',d.i.,,aan 'tkaartspel''.Indien de tvöör voetbal inderdaad,

zooals weveronderstellen,uithetbepal.lidw.#J afgesleteu is,wordt
ditgevaldubbelbelengwekkend wegens de anlautr.
In een puntdichtin de H aagschePostvan 24 Jan.1931 lezen we de
uitdrukking :van 'tz'
nzzit
lr.Ditis ook welesn gevalvan afs1ijting van
hetbepal.lidw.#7tottwèlens volgende s < x.

W arum geht die arabische Schrift von
rechts nach links und die europâische
von links nach rechts P
D ieses Eides Kolum busEelm irkûrzlich wörtlich in
die H and.
Ich m achte einige Presseaufnahm en und notierte mir
Belichtungsdaten.Zwischen die einzelnen N otizen iiber
die Bilder m achte ich in den m it der linken H and Iehaltenen N otizblock einen wagrechten Strich quer iiber
den Block.
Zu m einem Erstaunen sah ich, dass ich diesen
Strich autom atisch fast im m er von rechts nach links
m achte,und ich ging diesem U m stande nach : W enn
der Block in der H ohlhand liegt,so istder Strich gelen

den Daumenbalfen zu leichter auszufûhren als nach
rechts,von wo erschrëé ins Leere hinauséleitet.Einem
weiteren Beweis hiefûr bildet die M orphologie der
arabischen und auch hebràischen Schrift,besonders die

,1r1kr'', ,da1'' ulld ,,je '',die langgezoéenen ,nun ''
derersteren,die weéen der érösseren Ziiliékeit in der
Linksrichtung so geform tsind.
Bekanntlich schrieben die alten O rientalen ohne
Tisch,auf dem Boden kauernd oder stehend, aus der
H and.lch sah sogar noch vor Jahren einen Zollbeam ten in Stam bul,der einen Bojen vom Tisch wegnahm
und absichtlich aus der H aad schrieb.Dabeiwurde das
Blattnach aussen gefaltet.Es istsofortevident,dass das

Schreiben von r.nach 1.dann leichter deht.
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U m gekehrt sind die europëischen A lfabete leichter
von 1.nach r. zu schreiben, da die linke H and das
Blattaufdem Tische links festh:lt und die Buchstaben
nach r.von derhxen Stelle ausgehen.Ein Beginn von
r.nach 1.wiirde ,,scbreibwidrig ''das Blatt zusam m enschieben.
Auf obige Beobachtungen hin wurde ich weiterhin

aufmerksam und sah,dass die Tûrken jetzt nach einer
U nterlage suchen,seit der Einfiihrung des tiirklateini-

schen Alfabets.W enn der Tûrke jetzt auf der G asse
schreibt,suchter im G egensatz zu frûher,eine Stelle an
derW and,was ihm frûher nie einhel.
Aehnlichesgiltwohlfiirdie m ir bekannten K anaalfa-

bete und das chinesische Kanjidesfernen Ostens,wo
die Schrift aus der H and in hockender Stellung die
Rechtslinksrichtung bevorzugen liess, und die breite
Bildzeichnung auf schm alen Blatt w ie bei den H ieroglyphen von oben nach unten zwang,w elch letztere
Richtung sich ûbrigens beim Kana erûbrigt.
H ierm öchte ich einschieben,dass ich fûr die Latini-

sierung des chinesischen Kanjiden Vorschlag machte,
zur U nterscheidung der Klanghöhenverschiedenheiten
derzahllosen H om onym e ausserevent.den grossen und
kleinen Buchstaben Striche wagrecht iiber oderunter
dem ersten oder letzten Buchstaben einzufûhren,etwa
so :.
jho,shy usw.
An der Form ung des tûrklateinischen A BC'S hat
V erfasser einigen nachgewiesenen Anteil;leider sind
auch alle von ihm vorausgesagten N achteile restlos
eingetrosen,fûr die Fâlle, wo m an seine V orschlëge
nichtberûcksichtigte,vor allem beim i ohne Punkt.11
fautm ettre les points sur les i....
.
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Aufjeden Fallfûhrt nach O bigem die von m ir 2em achte Beobachtung gelegentlich des Lateinalfabetes
zurBestëtigung m einer Theorie der Rechtslinksgenese,
die ich vielleicht a1s Philophilolog nur nachentdeckt
habe.
D R.KARL M uLEv.
Stam bul.

U ne nouvelle édition du <dL ivre des
M estiers''etde ses principaux dérivés
Dansun travailrem arquable surl'enseiénem entdu français
aux Pays-Bas (1),un savant hollandais attire l'attention de
ses lecteurs sur 1es anciens m anuels de conversation ou
livres benoits'',ainsi dénom m és â cause de l'invocation
à la très sainte T rinité età la benoite V ierée M arie,quien
constituaitle débuthabitueletpour ainsi dire obliéatoire.
U n des plus anciens m anuels de ce éenre,sipas le tout
prem ier,futcom posé au X IVe siècle par un m aêtre d'école
de la ville de Bruges,,,une des m illeurs villes m archandes
qui soit en crestienté ''# com m e il le proclam e avec une
lééitim e flerté. Son auteura appelé ce m anuelle L ivre des
M es/z'
erl,àcause de Yla place prépondérante-qu'y occupent1es
différents m étiers exercés en Flandre, plus spécialem ent
dans sa ville natale.Bien plus,on y trouve un tableau alerte
de la vie sociale etprivée, d'un relief saisissant, d'un intérêttoutspécial,non seulem entau point de vue pédaéoéique
ou philoloéique, m ais encore pour l'bistoire des m œ urs.
E coutez comm ent un savantfranciscain a dépeint la valeur
folklorique de ces petits m anuels de conversation, et en
particulier de leur prototype bruéeois.
des fam iliers,sans prétention,qui nous
,, Ce sont des éui
introduisentde plein pied dans le m énaée de nos ancêtres,
où nous nous trouvons parfaitem entchez nous.D ès la prem ière paée,nous nous sentons tfansportés sans effort dans

le m ilieu belée du temps jadis, où nobles et roturiers,
ouvriers etm archands,clercs etlaïques se rencontrent etse

(1)K.J.RIEMexs,EsquissehistoriquedeI'enseigntment#f4françaisen
H ollande,du X1Feat
4XIXe siècle. Leyde,1919.
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caugent,vendantet achètent, et traitent au m ieux de leurs

intérêts,tout en se plaiénant déjà de la vie chère.Nous
péaétrons dans leur intériellr,et nous nous asseyons à côté
d'eux à une table bien servie, après avoir prié avec eux.
N ous les suivons au travailetles accom paénons au m arché,
à l'auberée,évidem m enten voyaée et en pélerinaée. Pour
tout dire, ces hum bles M anuels de Conversation,sans rien

ajouter niâ l'Nistoire-bataille ni à l'histoire diplomatique,
contribuentexcellem m entà reconstituer 1.
e type belée d'au-

trefois, avec ses notes dominantes de joyeux labeuretde
ban appétit,de sain réalism e etd'honnête franchise, d'atta-

cl
aementà la reliéion etau foyer.''(1)
Le m anuel du m aître d'école bruéeois a exercé une
inouence considérable, qui s'est fait sentir durant des

siècles, depuis la Tam ise jusqu'au Rhin.11ne futremplacé
effectivem entqu'au X V1e siècle, et oublié depuis. U n heu.
reux hasard - ou plutôt la bibliom anie de Colbert- nous
en a transm is un exem plaire unique,conservé précieusem ent

â la Bibliothèque Nationale (fondsNéerlandais,no 16)où on
lui a faitl'honneur,tout récem m ent, de le classer dans la
réserve.
11 a été publié en 1875, par un ctlnservateur de ce

richissimedépôt(2).M alheureusementl'édition de M ichelant,
tirée à quelques exem plaires,n'a satisfait niles bibliophiles,

ni1espbiloloéues(S).Elle estd'ailleursdevenueintrouvable :
(l)R.P.FR,CALLAEY,La vie1:/veaulzz;/.
çjadis#'J>rp.
çIesmanuels
de t% /isl:r.sl/l'/z;,dans le Bull. de /'fz;:/J'/f:/ historique â:/g:' Je Romeb
1925,p.119.

s au
(2)LeLivt-edesM estiers.- Dialoguesfrançais-namands compost'
X Ir'e siècl. par lz?z maître d'êcole de Ia ville de Bruges.Publië par
H .M ICHELANT ;Paris,T ross, 1875.La plaquette, luxtleusementimprimëe par F.Enschedë,à Harlem . nefuttirëe qu'à 85 exemplaires.
D e là,son extrême raretz.

(')Voirlescritiquesd'AuG.SCHELER,pourlapartie romane,dan.
LeBibliophileBelgeIX (1874), p.244; pour le thiois,par Ie 'baron
NAP.DE PAuw,dans les Verslagen :s M edwdeelingen der #:z;j>;>/#Jd
VlaamscheWcl#zwfe,1901.p.48.
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aussiune réédition s'im poaait depuis lonétem ps. 11 eût été
intéressant de publier en m êm e tem ps 1es principaux
dérivés du prototype bruéeois, qui a été transcrit,im ité et

remanié,traduitmême,depuis son apgarition jusqu'audébut
du X Vle siècle.Parm iceux-ci,il convient de citer en tout
prem ier lieu,à cause de leur im portance à des titres divers,

lesDialokuesz'aFrenck and far/z'
s/z de W illiam Caxton,
im prim és vers 1483 et réédités de piteuse façon en 1900.
11seraitévidem m entfastidieux d'énum érer ici 1es innom brables études consacrées au prem ier en date des im prim eursanélais.Sans1es m entionner,nousleurem prunterons
1es élém ent. d'une brève notice biographique.
N é vers 1422 dans le Kent,W illiam '
C axton vintapprendre
le com m erce à Londres, puis s'établit com m e m ercier à
Bruées,où ilfutm aître de la ,,N ation anglaise '',de 1463 à
1469,année quile vitarriver à la Cour de M aréuerite d'Y ork
ettraduire pour la duchesse de Bouréoéne le Recueil des
H istot'
res de Troye de R aoulle Fèvre.A Bruées,ilappritle
qam and et le français,,,for in France w as I never ''déclaret-il lui-m êm e. 11 y appritaussi,auprès de Colard M ansion..
l'artde l'im prim erie,ce que d'aucuns,victorieusem entréfutés
parM .Sabbe etle com te A .Visartde Bocarm é, ont essayé

en vain de contester(1).Ainsienrichi,ilrentradanssonpays
natal, après un séjour de trente-cinq ans surle continent:
laden with a m ore precious freiéhtthan the m ostopulent
m erchantaventure ever dream tof,and to endow his country
w ith a blessiné than w hich only one riqherhad even been
,,

bestowed - the introduction of Christianity''(2). En 1477,
(1)Citonsiciledernieren date,et non le moins catëgorique.des
tdmoignagesen faveur de la form ation brugeoise du prototypographus
snglais:,.And do not 1et us forget,that Caxton learned the art at
Brugeg,and then introduced itinto England,whereW ynkyn deW orde
ofBrugeg became hieaseistant and xuccessor.''J.-F. BENSE, Anglo-

#lfcâ relationsfrom theearliest times to fée death of p illiam /â:'
third,
p.91.La H aye,1925.

(')W .BLADES,The/I
T:andtypography of p.Caxton,England'sJrwf

111 -Caxton introduisit l'art typoéraphique en Anéleterre :eon
prem ier atelierfutétabliâ l'abbaye de W esfm inster. C'est
1à qu'il publia,vers 1483,le m anuelde conversation destiné

à enseiéner,d'une façon nouvelle etfacile,le français â ses
concitoyens,quitenaient cette langue ,,courtoise '' en sin-

éulière estime ('). La méthode et le fond de ce m anuel
français-anélais sont littéralem ent em pruntés au L ivre des
M estiers que Caxton avait apprisà connaître â Bruges etâ

manieravec zèle etdouble prohtdurantsonséjourprolonéé
dans la V enise du N ord. A peine constate.t-on quelques

remaniem ents etquelquesaioutes et,parmicelles.ci,ily en
a de spécihquem ent bruéeoises,qu'on ne trouve pas dans le
m anusérit tel le ,,couplet''en l'honneur de m aître Busyn,
le bourreau de Bruées, dont Caxton loue 1e: pratiques
variées, tout en souhaitant que ,,D ieu vous garde de sa
m aîtrise ''. La traduction anklaise
rem plaçant le texte
nam and - estl'œ uvre de Caxton ; elle se ressent de son
m odèle etestintéressante par1àpourlephiloloéue.Celui-ci,
pour étudier les D kalogues,peutse rendre en An:leterre et
exam iner sur place un des trois exem plaires de ce plécieux
incunable,à M anchester,à R ipon,ou à Bam borouéh Castle.
11peutaussi se contenter de la réédition donnée en 1900 par
H .Bradley,dans 1es publicationsde la Early Enélish Text

Society (2).La réputation scientihque de l'éditeur, qui prit
printer.with evidenceofhistypographicalconnection sgf/â Colard M ansion.
the>rfzz/e?'at Bruges,1,p.61.Londres,1863.- J'aitrlnecriten entier
le titre prolixe,parce qu'il est signiNcatif pour Ia thèse eavamment
dëm ontrde parl'auteur,dontlestravaux fontencore autoritë.

(1)Je suis heureux de pouvoir eignaler ici le beau livre de M iss
K.LAMBLEY,The teacking and cultivation of f/
;: French languagein

A'
zzr/la#.Mancbester,1900(Publications///âeUniversityofManchestwt;
Frenchseries,111).
(2) H .BRADLEY,Dialogues j:;French and English Jy %illiam Caxton.

(Adaptedjrom aFof
zrfzep/â-Century Bookof Dialogues in Frescâ and
Flemish).Editedfrom èaxton'sprinted text.oj/â introduction.notes and
wordlists.Londres,1900.
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une part im portante dans l'élaboration du N ew Englh k
D ictionary, a fait attribuer à son édition des D kalogues z%
French and fzzglïslz une conhance que celle-ci est loin de

m ériter,comm e j'aipu le constatet à mes dépens.Je ne suis
d'ailleurs pas le seul(1). A la suite d'une triple collation
minutieuse,j'airelevé exactem entcentsoixante-deux erreurs,
d'im portance inééale, dans l'édition de Bradley.D ans ces
conditions, uue nouvelle édition s'im pose. Je suis heureux

de pouvoirajouterqu'elle s'élabore en ce moment,en mêm e
tem ps que celle de deux autres dérivés du m anuel bruéeois,
décrits ci-après.
U ne seconde fois,le Ltvre des M esttkrs a connu 1es honneur'
s de l'im pression. 11 parut en effet à Anvers, avant
1501,dans le texte bilinéue prim itif, lééèrem ent rem anié et
m odernisé,sous le double titre que voici:
V ocabulair pour aprendre Rom ain etoam ené.
Vocabulaer om te leeren W alsch ende V laem sch.''

,,

Q uantà l'im primeur,ils'eetfait connaître dans l'ea//zkz'f
de l'opuscule,quand ildéclare : G heprent T hantw erpen bi

m y roland vandendorpe,wonende aen dyzeren waéhe (2).
U n exem plaire de ce postincunable anversois,probablem ent
unique, est conservé à la réserve de la Bibliothèque M aza-

(1)DanssonexcellentekiudeJ/zrIetextefrançaisduZfrr:desMesfzrx,Paris,1924,M rK.-J.RIEMENS a proposë quelques,,Correctiors

qu'ilfautfaireaux textesde M etC''(pp.109-111).PourC,ilsebase
:url'ëdition de Bradley. 11 propose e.a. de lire housiaux au lieu de
bousiaux,etm'a porte-au lieu de m'apport..O r,les deux erreursmanifestes,qu'ilcorrige avec sagacitë, se trouvent bien dans l'ëdition de
Bradley,maispas dans l'original.

(')Surl'imprimeurhnversois Roland VandenDorpe,dontl'atelier,
dirigëaprès qa mortpar la veuve,n'eut qu'une existence ëphëmère,
iln'existe pa: encore de m onograpbie. Voir e. a. FR.O LTHOFF,De
J,el#rz/llé'r-ç,boekenvet.koopers ez;uitgeversin zla/srer/:/i,p.26,Anvers,
1831.- M .-L.POLAIN,La situation l'W/irer: dans /'J'v;/rjvi:rf: des

Pays-Basau ArIesiècle,dansLeCompas #'&r,N.S.V (1927),p.248.
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rine,à Paris.11n'a jamaisété réédité, m alélé le vif intérêt
pbiloloéique que présente ce texte bilinéue,m is en lum ière
par K..J. Riem ens et R . Verdeyen, le savant éditeur des

Colloqul'
a de Fickaert(1).Le texte serattacheétroitementau
Livre des M esfïera,par l'interm édiaire d'un prototype d'où
dérivent1es m anuscrits quiontservide m odèle z
ï Caxton et
à R oland V anden Dorpe. Dans ces conditions, ilseraitintéressant de le publier en m êm e tem ps qu'une réétlition de
M etde C,les deux textes analysés précédem m ent.
Pour être com plète, cette nouvelle publication devrait
com prendre un quatrièm e texte.En effet, on conserve aux
A rchives de Coloéne un petit m anuelde conversation bilinéue,écrit au X Ve siècle, qui constitue le dérivé oriental
extrêm e de notre Livre des M estiers.O n y trouve un proloéue très étendu,qu'
on ne rencontre pas dans 1es autres
*
textes. Cette addition oriéinale ettrès intéressante quantau
fond est,â n'en pas douter,l'œ uvre personnelle de l'anonym e
quicom posa ce m anueld'après le m odèle qu'il avait sous

1es yeux, tout en y ajoutant quelques passaées dontun se
rem arque par son caractère licencieux. Pour le reste, ce
Gesprachblicklein, édité en 1854 par H offm ann von Fallersleben dans le tom e IX de ses H orae B elgicae, rentre assez
bien dans Ie cadre de nos m anuels bilinéues,bien que le

caractère bruéeois y soitfortementatténué.Quantâ la lanéue,le texte rom an est picard ; la traduction présente un
caraclère rhénan nettem entprononcé.
Com m e on pouvait s'y attendre, l'édition de H offm ann
von Fallersleben est suë sam m ent correcte, m ais elle est
aussi ,,diplomr
atique ''; pour conserver le qaractère du

manuscrit- et,ajouterons.nous, pour allééer la tâche de
(1) K.-F.RIEMENS,Les#z>c/.
çdela Iexicographie./rtzpc/-ntkt'landaiseb
dans la Rrvuede Pllilologie et de Iitterature XXX III (1921) p. 21. R.VERDEYEN, Colloquia et :l'c//nptzr///zz- septem //p#JzJ:'pv?, 1, p.80.
Anvers,1926.

114 -l'éditeur - il n'a pas ajouté la ponctuation, si importante
pourl'intelliéence d'un texte,en érande partie dialoéué.O n
ajuéé que,pourêtrecomplet,le Corpusdesanciensmanuel:
de conversation devait contenir ééalem ent le texte du
Gesprëchbqcklein, dûment collationné avec l'oriéinal et
ponctué avec soin, d'autant plus que 1es exem plaires des

Horae Belgicae ne courentplus 1es rues.Déjà,au Conérès
historique et archéoloéique de Bruées, en 1925, on avait
exprim é le vœ u de voir rééditer le Livre des M estiers, avec
ses dérivés si possible. D epuis lors,l'auteur de ces lignes
'
travaille à l'élaboration de cette publication,quicom prendra,
outre les introductions nécessaires, 1es textes bilinéues
suivants.indiqués ici par le siéle éénéralem entutilisé :
M :Prototype bruéeois du L ivre des M es/zera, m anuscrit

duxvesiècle,publié parM ichelant.(O riginalperdu:zl:
c1349).
H : Gesprëchbqcklein, m anuscrit z:En 1420, publié par

H oFm ann von Fallersleben.(O riéinalperdu :1360-77).
C : D ialogues z'a French and FarJ0'
s#, im prim és par
W illiam C axton,à W estm inster,rl:
z 1483.

D :Vocabulair roman'
n ef#am eng. im prim é avant 1501
par Roland V anden D orpe,à Anvers.
La publication de cesquatres textes,dem andée au Congrès
de Bruéesen 1925,assidûm entpréparée depuis, pourra ee
réaliser enhn, grâce au concours intelligentet désintéressé
des m aîtres-im prim eurs brugeois, qui en donneront une
édition de nature à faire valoir et leur artetl'intérêt des
textes,qu'ils publienten fascicules eéparés,pour en faciliter

l'étude com parative(1).L'ouvraée seratiréà600exemplaires,
(1)Pourapprëcierl'intdrêt de cee textes au point de vuelexicographique,voir K.-F.RIEMExs.Etude..,p.83 et suiv.; Jahrbuch /f;r

romanischeund englischeSpracheund LiteraturXIV (1874)p.436-41;
TkeOxfqrdEnglish DictionaryIX,p.651(vospoil);VsRwllsenVERDAM,M iddelned.IFJJ..vo catel.ainsique le: deux introductiong, :amlnde etfrançaise,dela nouvelle ëdition du Livre des M estiers etde
se: troisdërivës.
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auxquelson peutsouscrire dèsm aintenantau prix de 125lr.

(Imprimerie Sainte.catherine,35,rue duTram,Bruées).Ceux
quiontlu la belle publication de M .R.verdeyen,m entionnée
ci-dessus,se rendentcom pte a >rzbrz'de l'intérêt dè cette
nouvelle édition.
JEAN G ESSLER.

DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR
TOPONYMIE
laat in haar
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ieder jaar een reeks bijdragen verschijnen over Vlaamsche
en Waalsche plaatsnaamkunde en dialectologie, van de hand
der voornaamste specialisten . Daarbij komen de bibliographische jaaroverzichten over 'deze, vakken, onmisbaar voor
wie ze wil-bijhouden .
De -Handelingen zijn to bestellen, .bij den Voorzitter van de
Commissie, den H. J. Cuvelier, Muzeumstraat, 1, Brussel,
door storting van den netto-prijs op diens postcheckrekening
nr 61823.
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Handelingen 1,4927 .
8°,' pp . xxiv + 250, 2 kaarten
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Belgie
Buitenland,

25 fr .
8 belg .

Handelingen II, 1928
8°, PP . 327, 5 figg ., 9 kaarten

Belgie
35 fr .
Buitenland,;, 10 belg.

Handelingen III, 1929
8°, pp . 228, 3 kaarten

Belgie
Buitenland

25 fr.
7 belg.

. Belgie
Buitenland

35 fr.
9=belg .

Handelingen IV, 1930
80,

pp. 310, 3 kaarten
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New Fransch=Nederlandsch Nederlandsch=Fransch

WOORDENBOEK

TEVENS UITSPRAAKWOORDENBOEK VOOR BEIDE TALEN,

~ ~'

DOOR Dr . L . GROOTAERS
DOCENT IN DE PHONETICA
AAN DE UNIVERSITEIT
TE LEUVEN

Om aan de behoeften van alle gebruikers te . voldoen, vertoont dit Nieutiv
Woordenboek de volgende kenmerken :
1 `
1,° Het Fransch-Nederlandsch en het
Nederlandsch-Fransch' gedeelte worden op, even volledige wijze-behandeld {
~ , E~
rhfl
en kunnen dus beide, zoowel door den
Vlaamschonkundigen Waal als `door
i;,
44 ~u yFnA~~ R
Fr a
Y R,
den Franschonkundigen Vlami,ng' ge+~
'l
m
bruikt worden .,
2° Daar
de
uitspraak van het
Fransch en `van het Nederlandsch veel
to wenschen overlaat, wordt° de uitspraak van alle woorden, Fransche en
Nederiandsche, in phonetisch schrift aangegeven, volgens bet glom verspreide
'stelsel der Internationale Phonetische Vereeniging .
3° In Belgie wordt voortdurend .gezondigd tegen het juiste woordgebruik,
daarom wordt iedere vertaling door talrijke uitdrukkingen en korte zinnen
verduidelijkt, zoodat de lezer niet gevaar loopt het verkeerde woord to kiezen de werkelijke taal bestaat trouwens niet uit afzonderlijke. woorden .
4° Daar zoowel Fransch als Nederlandsch in ons land vaak ontsierd'worden door tallooze barbarismen, wordt onderaan iedere bladzijde een dezer
verkeerde zegswijzen als waarschuwing aan de kaak gesteld . Aan bet slot
van ieder deel zijn al deze uitdrukkingen in een uitvoerig alfabetisch regis
ter ondergebracht.
De beide deelen worden geleverd . samen gebonden in een imitatie-leereti
band en vormen een boekdeel van ongeveer 1200 blz. formaat 28 X 188 cm .
Prijs gebonden 180 frs. contant ; 195 frs. bij maandelijksche afbetalingen .
Er' kan ingeteekend worden bij, iederen boekhandelaar of bij den uitgever
A . BIELEVELD, WARMOESBERG, 66,' BRUSSEL ; men vrage prospectus
met proefbladzijden .
l
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G. Langenfelt : Stray Etymological Notes ..
J. Vanderheii den : Dirk Potter en Petrus Hispanus ...- :.132
-D. :De_Baere 'Nederlandsche Spreekwooorden en
Spreekwijzen in Verb -and_ met, -Opvoedin~g, en , 145
-0nderwijs
....
:,'
K. Muley t" Warums gekt-die,arabische Schrift von
rechts nach links and die europaische 'von links
mach rechts ? (Naehschrift)
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Verkoop buiten Belgie

MARTINUS N=1J ;HOFF
'~ GRAV- E-N-HAGE .

i,

De Leuvensehe . Bijdragen- verschi nen rn vier driemaande
iijksche afleveringen :

Het Byb1ad verschijnt afzonderlijk in Maart - Juni October
December,

De p.rijs--'per •- laargang, is -30 fr . Voor iniichtingen omtrent de
exploitatie-buiten Belgie wende men zich°tot de firma MARTINUS `
NIJ.HOFF to 's-Gravenhage:
Mededeelingen voor de redactie, : alsook boeken ter recensie
worden - tahluitend ingewacht bij Prof 'Dr . L. - GROOTAERS,
Naamsche Steenweg, 158, Heverlee-Leuven -(Belgie) .
ning 37662 . Telefoon : Leuven,_` 1056 .

Dictlonnaire
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egeois -

PROFESSEURD~E. .DIALECTOLOGiFWALLONNE . cUNIVERSIT$
DE LIEGE

Inventaire critique dessichesses - verbalee du .dialecte wallon'de Liege, cot
ouvrage e'adresseap6cialement eux philologues. Il- se recpmmande,par ;dee
. d6finitions precises ; ,eclair6es d'exemples choisis, of le mot net bien vivant,
et par des notes d'6tymologie,, breves etsouventt originates. 'Plusieurs can
taines de :figures : explicatives, ..strictsment ._ddcuinentaires, donneront ;uno .
va(eur singuliere a oe lexiique : M . 3. M . . REMOUCHAMPS, directeur du
-Muscle de Ia Vie Wallonne, .t'est .charge do eette partie ddlicate.
L'ouvrage comprondra probableme,nt do,uze fascicule., - et non une
dizaine comma on await d'abord pr6vu -, - Un-fsscieu1e par trimestre . Le - 5e
vient de paraltre . On pout encore souserire a~ I' edition ordinaire on versant la sommo_ do 120 francs (stranger : 30 belgas), chez I diteur
H .' 'VAILLANT-CARMANNE, Place_ St-Miobel, 4,_ Liege (comptewcheques postaux no 43 .274), - L ouvrate no sera mis en librairie qua lore- -_
qu`il sera acheve . - Edition do patronage : souscription do 500 fr . - minimum, donnant droit_a un exemplaire do luxe at-it un 'exempiaire ordinaire . 1
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Stray E tym ological N otes
Spruce

The M E.m eaning ofSpt'uce was Prussia,w hich also
occurs as M E.Pruce.N ED . records the various spellingsofPruce and adds:Prus,< AF.Pruz,Prus,Pruys ;
Pruce, A F. Pruse, M . French Prusse. Pruce occurs

most frequently : 1300 Pruz; 1386 (Chaucer) Pruce;
1436 Pruse ; 1460 Pruse ;1462 m ensa de prewse ;1495

cistam de pruce.Langland (1377)mentioasPruslonde;
in 1390 there appears N icholPrucem an ;in 1412 there
isa reference <<cum prusware'';1463 prewscoffre.
Spruce is said by N E D. to be <an alteration '' ol
Pruce ; cp. also Sprucia = <<an alteration '' of Prucia.

(Cp.Littré:Spruce < Esprucia.)The following quotations are found in N ED :14...(Chaucer)to Sprewse;
1497 spruce bordes;1481a sprusse (sc.aspruce coffer).
.

In 1670 we m eetthe <<Spruce 5r'',laterreduced to only
*
.
vpruce.Shruce,m eaning neat,smat't,or,in Shakespeare,
brisî, active; spruced. .
ç/rf/c/pv, to trim or dress in
a spruce m anner,& c...;are explained in N ED.as pro-

bably due to espruce leather jerkin'',which wasvery
fashionable in the 17tb century (1609:neatestand sprucestleather).To the M E.quotations in N ED. may be
added Towneley M yst.PL.p.115 (theshepherd G yb to

Jesus):1pray the to take//ifthou wold,formy sake,/,
/
with thism ay thou lake,-//thislytyllshrusecofet';.furtherPaston Letters (ed.G airdner,Birm ingham 1872-95)

llI p.432 (ao1463):itisnotin thetrussyngcofyr,ner
i,1the sprucheste nother.ln TTA n account of Sweden in
the year1688:',4thedition, 1738,the anonymous author
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(= Dr.John Robinson) writes on p.264 :Before that
tim e very little lron was m ade in Sweden, but the oar
(= ore),being run into Pigs,wascarried to D antzick and
othrr parts of Prussia, and there forged into bars;for
which reason the Country Sm ithsin England callforeign

iron Dansk orSpruce lron (').NeitherLittré norN ED.
attem ptto explain the initials in Spruce. lt is evident
that there is no necessity forA Fr.to putan sbefore p.
T he explanation m ust be sought outside the French
sphere.
The nam e Pruce is,ofcourse,ofSlavo-Baltic drigin,
the country of the ancient Prussians, but when it hrst
appears in writing itbelongsto the Polish language.The
King ofPoland was the rulerofPrussia untilvery late;
see *Der Kam pf um die O stseekûste '' by Prof. D r.

W aclawsobieski(Baltische Presse,Danzig.Oct.7th1930)
as wellas ':Der N am e D anzig'' by Paul M ûller (ZeitjchriftdesW estpreussischen G eschichtsvereins,H eft65,
Danzig 1925). Shruce must be the resultofa Polish
sound process.

In AsmusSoerensen,PolnischeGrammatik(Leipzig
1899-1900).p.43 ï 50 Bemerkung,we :nd the name of
thecountry Pt'usy which correspondsto M E.Pruce;and

on p.45ï 52 Prus = g.pl.W hile Prusy is the nameof
the country in the nom inative, Prus with a prefxed
preposition indicates ufrom Prussia ''. lf we com pare

thetwo expressions 0'
a) jestem Pl'us= lam a Prussian,
and (ia) jestem J Prus = l am from Prussia,weunderstand atonce how the latter form of the word origina(1)Forfurtherexamplesseemypaper'Dsnzigoch Dan:k'',Finqk
Tidskrift,Helsingfore1920.
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ted (1).As is very often the case the gen.p1.came.to
function as the nam e of the country.
Concerning the statem ent in N ED. that Pt'uce and
Shruce are to be derived from A nglo-N orm an, this is
very doubtful.T he French interests did notreach as far
as this Baltic corner. O n the other hand,the English
trade with D anzick wasvery flourishing ata fairly early

date.As lhave shown in Finsk Tidskrift1920(p.72 f.),
already in 1370-1386 four Englishm en were adm itted
burghers of D anzick, and in 1422 the city ofD anzick
adopted strong m easures against Gdie zu einer festen
N iederlassung in Danzig vereinigten englischen Kaufleute''(2). lt is not too rash a conclusion to say that
already about1300 the Englislltraders keptup intim ate
com m ercial relations with Pruce. H ence it is m ore
probable thatPruce,and especially Spruce,are English
loan u'ords in A nglo-N orm an. The sh, unexplained
hitherto,hascaused this delusion,lexicographershaving
assum ed a French developm ent,while it is, indeed, a
purely Polish one.
The sem atologicalprocessoftransform ing spt'uce into
the m eaning of neat,smart,brisk,active, is also due to
personal contact between the English and Danzick,as
.

(1)cp.Latvian Prqkm ala Pruesis;*pr/sis, Prussian ;prWsi,
Kurisches HaF; prRsuos, in Pru:sia:prusaksb< Litb. prvses,
Prussian;hrl
vsiskai,adj.Pruesian:1 quote these forms as I have
seen the personalname Fritxhavingbeen turned into Latvian Spriu i.
Accordingto personalcommunication from Prof.R.EKBLOM,Upeala,
such a development in Latvian i: not heard of; Sprizzi rem ain.
m ysterious.

(5 Cp.H lRscH,Danzigs H andels-und GewerbsgeechicNte,Jablonowskische Preisschrift,Leipzig 1858;W ALTER M ILLACK,Die mëchtige StadtDanzig un.d das klçine England.
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w ell as other East and W est Prussian cities. Fynes
M oryson,who,in the beginning ofthe 17 century,spent
ten years in visitiné ''G erm any,Bohm erland,Sweitzer-

land,Netherland,Denmarke,Poland''etc.(').describes
at length the sm art drvsses of the citizens in Danzick,

especially those ofthe ladies(2).The developm entof

a spruce dressfrom .'a dressfrom Pruce (Spruce)''into
ea neat,sm art dress'' is obvious,especially as spt'uce
after 1500 never - and very rarely before thatdate stood for the nam eofthecountry.The transition ofneat.
smart,into bt'i.
%k.Jc//p: is also easily understood.

H ullabaloo

l pùblished (in Le M onde O rienial1919,p.129 f.)a
paper on hullabaloo. which l derived from Turkish
gbalabalik. T he Turkish word m eans quite sim ply ':a

crowd of people'' (< ghalaba + lik) but has com e to
m ean :
<tum ultuousnoise orclam our;uproar;clam orous
confusion '', in Swedish kalabalib. borrowed from the
Turks in 1713 on the occasion of a warlike interm ezzo
in Bender between CharlesX lland the Turkish Sultan.
Icould notexplain why -lik bad becom e -loo in English,
but supposed this to be due to a contam ination with

halloo. Since then m y friend D r.G .R aquette ofLund
U niversity,teacher in Turkish there, has solved the
puzzlingchangeofsuffix.ln U ngarische JahrbûcherVIll,
Berlin 1928 p.397 ff,he show s thatthe popular pro(t
) :'As itinerary containing bis ten yeeres travell through...''.
London 1617,(Ed.1908,IV p.207).

(:) See Finsk Tidskrift1920,p.67 f.,and Dr.HANNSvoN LEN.
GERKEN, Kleiderluxus im alten Oetpreussen,Die Brqcke,Danztg.
sept.18,1920.
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nunciation of -lik in Constantinople is -loo.M y supposition that the word had reached England by way of
vulgar channels is thus verihed.The word was picked
up by E nglishm en from the living speech ofthe Constantinopolitan T urks. The wonder is that hullabaloo
and kalabalik have exactly the sam e m eaning. This
goes to prove m y theory thatthe affairatBendercaused
a widespread popularity ofthe word with the m eaning
of''clam orous confusion ''etc.
ladd here a few m ore spellings I have com e across.

hallaballoo,Southey 1804 (f).
hallarbaloo. Skeat, N ine Specim ens p. 101, in
dialectpoem from Essex 1839.
hallebulloo,1802,D evonshire (').

hillybaloo,1819,Scottish (').

hollo-ballo.1762,Smollett(').
hullabaloo,1804,Southey (1).
hurley-bolloo.1751.lcame to W hitesm iths,where was
a hurly-bolloo aboutM r.Plum m er's...having seized a horde loaded with 3 anchors of brandy

(W .G ale's diary,M arch 10,1751,printed in The
Sussex ArchaeologicalCollections,vol.lX ,p.194;

cp.also Notes and Q ueries,Ser.lX,vol.lllp.

33)(soalso in modernSussex dialect)(').
whula-balloo, EDD. (North lreland); see Kihlbom ,
Fifteenth Century English, D iss. U U A 1926,
p.166.
N E D.refers to the doubtfulexplanation,bas Ie louh :

Down with the wolf, but thinks a Strecîform more
probable.An appealtothe readersofNotesand Q ueries
=

(1)Commuaicated by M r.C.T..Onion,?Oxford.
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resulted in hub-hub.boo in the lrish H udibras(1689)and

holoa-loo-loo in The Com ical Pilgrims(1723)(').lhave
found hallaloa in Tom Jones lV .V lIl: So roared forth
the Som ersetshire m ob an hallaloo ;and hallock in Leo
(H akluyt Soc. 1st.Ser.92,93,94 ;ao 1600)p.395 :and
for the space of ten m oneths there was such hallocb
m adeam ongtheTem esnites(in Africa:an errorforha-

f/pclmightbe supposed).M r.O nions has also kindly
given m e early references to words where a phonetical
as well as a sem atological aë nity is traceable: but'
ly-

burly 1539, (see Rotzoll,A ngl.F.31.p.174);hubble

ç/;:œ 1515:hubble-shttbble1550;hubbuboo 1596;(hubba-

.

J4sh'e,Irish);hoboboboo1730(2).
M r.Raquette's inform ation as to the pronunciation of

lt
'k (-100) in the then Turkish capital has defnitely

-

barred the way ofexplaining hullabaloo outofthese early
form s, either by way ofdissim ilation orblending.I do
not see either that there is any necessity of assum ing
that the introduction of hullabaloo into Enllish was
facilitated by those sim ilar form s,since kalabalik had no
such helpers in Swedish.O ne thing,however,iscertain.
viz.thatthe older expressions of sim ilar phonetic value
were suppressed by the Turkish word,wllich cam e to
reién suprem ely.

(')N.& Q.1898,p.395.
(') M E. instancee ofsimilar'character are the following :Cbaucer
C.T.Knight'
s Tale1.51f.An heraud on ascalold made an ho,TiIal
the noyse of peple was y-do ; York M ystery Plays 285, 358.I am
hereatyoure hande to halow a hoy...cry.oya:! - Oyae! Oya.!

*lowde.Lhalow = hollow).
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Coekalorum

T here is a Swed.word kakalorum,Erstquotation from

1792 (Cacalorum),derived by Hellquist,Svensk Etymologisk O rdbok,from studentslanlkolorum (in connection
with kackel,cackel?),which miéhtbea jocularextension
ofkorum (religious service in cam p).The English CockaNrum registered in N E D.,is obviously the sam e w ord.
There is one quotation from 1715 indicating a person :
H ey for Sandy Don ! H ey for Cockalorum ! H ey for
.

bobbing Joht),and his Highland quorum.(Cockalorum
= the M arquis of H untly,son ofthe Duke of G ordon,
who was called the Cock ofthe N orth.)This use,howevçr,m ustbe quite accidental.The childrens'gam e H ey
(hay,âJ
'
v/s.) Cockalorum,registered in N E.D., as wellas
in Slang and ,'/.
çA nalogues ll,p. 138,is probably older
although it is registered only about 1800 as a gam e at
H arrow School.T he playing boyswere divided into two
groups;the m ore num erous the players,the better.O ne
party form ed a line,with theirbacks bent forward and

the boys holdlng hrmly together.Theothergroup jum ped overthe backs of the others, and, owing to som e-

body's back giving way or the jumper's falling aside,
m any boys.then forbidden to take partany m ore,were
piled up at the end of the row .W en the lastboy had

jumped and wascrowningthe pile of the boys'bodies,
he had to shout:H igh cockalorum,jig,jil,jig'!H igh
cockalorum,jig,jig,jig, o&'oF'oF'# and the gam e
-

was fnished.
From this description itis easy to seethatthe gam e is
reproduced on the poultry-yard. The cock perches on

the highest peg among hishens,and onçe thqre crows

--
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triumphantly.The word cockalot'um m ustbe an onom a'
topoetic sound (1);cp. D utch iockeloeren.Sw.kabalorum
is obviously an English loan word ;Swed.a is the usual

rendering ofEnglish ,:shop );(Sw.sjapp :boss):(Sw.
bas,etc.The m eaning in Swed.is noise,uproar.
C aterpillar.

N ED . is very uncertain about the etymolopy of
caterpillar.'rçne frstM E.reference is found in Prom ptorium Parvulorum 1440 :catyrpel,later in the sixteenth
century Palsgrave writes catirhillar, chatte pelouse; this
etymology has Iater been supported by Littré and to
som e extent,by N ED . W ith hesitation the editors of
N E D.refer to Fr.chattehelouse,hairy cat,i.e.the hairy
worm like larva or érub ofbutteriies and m oths as well
as ofotherinsects.s in pelouse would have been m isunderstood by the English as a sign ofthe pluraland r
inserted tohttheword into the category ofnom ina ajentis
in -er .caterpillars,then a reduction into singular:caterhillar.
Againstthis ingenious explanation the following facts

will be ranged. M E. catyrpel is no doubta(corrupt)
French loanword. N orthern French dialect glossaries
record this word for che'
nille as
carp'loqëz.Rom dahl,G lossaire du patois du Val de

Saire (M anche),Linköping 1881,p.25.
carhleuse(chapeleuse),Duméril,Dictionnairedu patois
(1)The Latin form does not pointto any learned fofm ation,but
i. to sllnations a very popularm ean: ofmaking a sham Latin word;

cp.Towaeley M ystery Plays p.375::'Miname is tutiuillus,/my
horne i: blawea;/Sragmiaa verborum, tutiullu, collijit horum,/
Belu bub algorum ,belial,belium,doliorum.,,

-
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norm and, Caen 1819, p. 59 uIitteralem ent
Chair velue''.
carhleuse, Delboulle, G lossaire de la V allée d'Y ères,
Le H avre 1876,p.65 :,,O n a ditchate-hleuse et
catte-pelouse,c'est-à-dire chatte-velue.

Bé dea,que m a c...estpelouse ?
Elle sem ble à une catte helouse
O u une m osque à m iel.
Patelin.

Q tlelquesétymologistes font venir cat.
pleuse du
latin cat'o >,'/:.
$'J ;chairvelue.''
carpeleuse,charheleuse,
chapeleuse, M oisy, Dictionnaire du patois norm and,
Caen 1887,p.112 :Lat.cat'o >/'
/,.
çJ chair velue.
M . D ubois donne aussi dans son Ilossaize (sc.

norm and)chapleuse,chat'
pleuse,qu'il désllit par
chatte>:/,/z.
ç,,m otquin'existe plusdansla langue
et qui d'ailleurs s'appliquait, non Ia che-nille.
mai.
% bien. com m e il reconnaît lui-mêm e, à Ia

calandre, c/clrcz/ç-p/ du ble. (l)'' (A corn-worm
belonging to the coléoptères curculionidés, qui
rongent les blés, les pois,1es lentilles,etc.;La-

rousse).- G odefroy,D ict.de l'ancienne langue
franç-,also recordsseveralm eaningsofcharencon.
calandre. and such like,butno larvae ofbutterqies.O n the other hand the English word for
a ,,palmer worm ''(= wood-louse)is millepeda
(m illeped,m illiped).N E D.quotesmilleheda from
1601 : a long worm œilh hairie feet; & from
(t)Tbeitalic:are min..
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1706 having a great number of Xkr/'y .
feet, a
Palm er.M illeheda is obviously a learned nam e,
noteven having been translated into English ;

cp.Sw.tusenfoting.The interesting thing isthat
the name refers to thefeetofthe worm .Godefroy's Dict.registers also Fr. chateplue - m illipeda,centipeda.
carpluse, Corblet, G lossaire étym ologique etcom paratif
du patois picard.Paris 1851,p.325.
The N orm an and Picard present-day dialect form s
consequently do not register any form s indenticalw ith
M E.catyrpel.In Belgium ,howe'ver,we will meetwords
m ore resem blin'
g to it.ltis only to be noted that those
words m ean lizat'd.Sigart,G lossaire étym olojique M on-

tois (Bruxelles et Leipzig 1866) records on p.294 :
#,Quatrepiert.e.,salamandre. Dans quelquesvillageson
ditKaterhiêge.A Liège Kwat hess, m ot à mot, quatre

pièces(!)''M r.Sigart then proceeds to explain those
form s etymologically, D utch kwaad, bad etc.,unnecessary to quote here,since the etym ologies are, to put it

m ildly,fanciful.He then continues:,
.Q uoiqu'ilen soit,
il est assez singulier que l'angl.aitcaterhillnr,chenille,

motà mot,quatre piliers(!),etqu'en >:r/&g4/.
çIa chenille

s'ahhelle Iagarta,hroprementIezard (Iat.Iacerta).Cer4>prochementvient-ildece qu'ils rlrzip:zif tous deux ?(')''
For Portuguese lagarta, see also Diez,Etym.W tb.der
rom .Spr.,Bonn 1887,p.186.
Sigartis,no doubt,rightin bringing togetàer che-nille
and Ie'
zard,buthe has overlooked the etym ologicalconnection between quatrepierrq. Jlfer/flgd, kœatpess and
(1)T:*italic:are mine.
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quatl'e >fc#.
s,which is the early com m on name for the

lizard in diserentcountries.Cf.Swedish :fyrfota,ödla
(Rietz, Svenskt Dialekt Lexikon, p. 141 :h'orj. The
French Atlas Linguistique (Iézard 766 B) records
N orthern French (W alloon) form s such as katrepyer.

katerpyes,katet'pyet(t= ch)kwatpes,J&J/>:,al1 meaning
fourfeet.
ThatM E.catyrhel contains Fr. quatt'e does without
saying. ln this connection itoughtto be com pared with
Early M nE .catet.cottsin,also leftunexplained by N ED .
ln Shakespeare itm eans fa distantrelation'.lthas to be
com pared to Sw.fyrmtinning (');cf.Söderwall,Svensk
M edeltidsordbok furm ënninger; R ietz (1.c.)T or

fyrmânning, fjârmânning. ,,a relation of the fourth
generation '',O lcel.h'
drm enningr. Fyrm ânning is now
obsolescent in the Swed.dialects,but lremem berfrom

my childhood (in the Swed. province of Vermland)
tremânninc
û as the exclusiye word for ,,a relation ofthe
third generation '';later,when m oving to other,eastern,
parts of Sweden l encountered the word syssling

(originally second cousin on the side ofthe father's
sister),then puzzling to m e. Cater-cousin is the fourth
generation cousin :quatt'ecousin,asD rJohnson believed.
Such a word can llave been coined in Anglo.N orm an.
The snalIin catyrhelm ust be due to Anglo-French

(1)Theso-called tremânnings- and fyrmânnings- relim ent. of tb*
Swedieh army up to 1815 presentanotheretymology.The regimental
uqit: were formed by soldier:being subscribed to by the parisheg go
thlt a special group of farms, called rote.furnished one eoldier.In
ceses ofdistress thoge rotes could be ordered to furnish more than one
goldier; if two, tbe regim ents were called dusblertngsrwgêmentenb if

Jârde.tremdnningsrrs menten,andiffour.fyrm ënning:regementen

--
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jargon,the interchange oft.(cp.katrepyet')and Ibeing a
m ostfrequentphenom enon.Later catyrpel was levelled
underthe agentialnouns in -et',-ar..
There rem ains the dië culty ollinking up caterhillat'

with Iizard. According to K .F.Johansson (PBB.XV ,
618)the etym ology of Lat. lacerta is ,,die m it Beine
versehene (Schlange)'',originally an ,,Oberarm ''.ln
Portuéuese Iagarta has becom e applied to the érub,and

insomepartsofFrance(M ayenne,Loire,etc.)thename
ofthe lizard is ver de gris,literarily ,,grey-worm ''.Thus
itlooks as ifthe rustics ofvarious countries acknowledged a certain optward resemblance between the grub
and the lizard.T his being the case, catyrpel for grubworm is easily understood ; caterpillat'is consequently
to be understood as a derivation from ,,four-feet''.

G opher Prairie.

ln , M ain Street''by Sinclair Lewis, the A m erican
N obel prize winner in literature, the little town of

GopherP?'l/r/
'eisthe theatre ofaction.O n p.17 (Lewis.
M ain Street, Jonathan Cape Ltd., London 1926) we
read :,,Carolrem em bered that G opher Prairie was a
M innesot
a wheat-prairie town ofsom ething over three
&
thousand peopl..''
This Ectitious place-nam e is obviously form ed on
Gonher = ,,practicalW estern title ofthe M innesotians''.
Cp. R. H . Thorntor, A n A m erican G lossary 1. 11.,
Philadelphia 1912, p. 376 1873 l hrst becam e a
G opher'' practicalW estern title of the M innesotians.
The etym ology ol G opher is obscure. I venture to
think thatitis whatis term ed an im perative form ation :
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gofar.relating to the early 19tb century pioneers into
the M iddle W est.,,H e is a go-far''would suitthe laws
ofA m erican word-form ation.Cp.haves,have nots,a has
been,etc.Ph is irrelevant, since there is no necessity
forsuch a spelling in popularwords.
N etherlands v.E ngland.
As iswell-known,the M E.vocabulary containsseveral
Dutch loan-words thathave been dealt with by various
authors.l callthe attention to a few M E. expressions,
hitherto unexplained. Paston L. 111. 35 No m or,but
G od lant yow m yn her.Paston L.111.41 N o m or,but
G od lantyow lansm ann.
The two editors of the Paston Letters Fenn and

Gairdner, asQ well as Kihlbom (Fifteenth Century
English,U U A ,1926,p.110 foot-note)have been unable

to solve the riddle.
Lansmann as well as myn her pointto a Low G erm .
origin,m ostprobably a Dutch one ;the srst word has

two snal zi's, indicating a loan (Landsm ann),and the
second isindenticalwith M n.Dutch m yn heer.God.lant

(yow)isevidently also L.G erm ;cp.Dutch God Ioontf/,
i.e.G od reward you.lfthere is a dië culty itis a purely
phoneticalone :oo is replaced by M E . a. Usually th*

short G erm .a is rendered
frackte))(frock;cf.E.
shorto(shop,boss)isrendered a in Sw.(sjapp,bas).On
the other hand Fynes M orison (l.c.)turns short G erm .
o into Engl.a :groschen )(grasshe.Cp.alsodaler)(dollar.The D utch provenance is also furthercertihed when

we later on 5nd other Dutch (sc.Flemish)words;in
Cely 74,4 :the whystelers handys,< Flem ish wisselen,
to exchange ;asw ellas in anotherPastol)letter,vol.111,
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p. 181: M aryj we have herd sey, that thefroœys of
Arnvvy.
ç,with there hye cappys,have gyven sum ofyow

grete clappys.Frowys of Srntzvy.
ç is obviously vrouœes
ofBruges.
In the Cely Papers,(84,18)in a letterfrom the Continent to London, there is another Flem ish word :
''wheras we ette the good podynges the wom an ofthe
hosse that m ayd (sic!) them as l onderstand sche ys wt
schylde wtm y broderthathad Lbejeyscheskeyneofm e''.
The editorsupposesjeyscheskeyne to be Flem ish f%G ezellin ,, The Cely correspondents are indeed as a rule
fancifuljspellers, butjeyscheskeyne as a corruptspelling
for Gezellin is the lim it. O ne m ight think of D utch

halelrtekind,little heart or heart's child,of schatjekind
=

Germ. Sch:tzchen

Kintd),or of Jesusbind. Fhe

passage is obviously ironical:she is with child with my
brotherwho gotthe -saint''from m e.Ifschatje,a com m on endearing term in Dutch,is m eant,keyne (= ken,
-chen)i
s notatal1im probable;norisJesuskintd);- the
Flem ish Catholicsare even to-day said to add -kin to the
nam e of Jesus. Cf.M n.G erm .G ute N achtchen,!W ilhelm plëtzchen, & c, where -chen, colloquially and
endearingly, is added.Jeyscheskeyne is certainly sprung
from M Dutch slang.
W right, Political Songs
lll 42 : f<we shule io the
#.
Conyng,and m ake roste hisloyne''containsan allusion
to the nam e ofthe leader ofthe Flem ings(Conyng),and
atthe sam e time conyng also stands fort'abbit;hence the
w itticism . The usual form of. conyng w as cony (< 0

French connin);cp.Paston L.lll365:vj.coupyllblak.
conyes or rennyng rabettes.Cony also becam e an endearinl w ord for œoman (N ED .5), also used indecently
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('Tno money, no coney'':N ED.6.)Rabbitwas in M E.
originally a young cony, but superseded that word ;
< W alloon rabete; also applied contem ptuously to a
pçrson. ln Paston L. (l, p. 551) the rape of a young
wom an is described so : <%O ne isthat she,the tym e of
hertakyng,whan she wassetupon herhors,she revyled
L . and callid hym knave and wept, and kryid owte
upon hym pitewly to her...and callid him fals ttrlaytor
that browth her the l'abbettes''.Rabbettes can notm ean
anything butffyoungsters'',*children ''* :'babies''# rabbettes thus being a M E.slang word.
.

Q

A lsten,Sweden.

G öSTA LANGENFELT.

D irk P otter en P etrus H ispanus
Dirk Potterschijntveroordeeld te zijn een verstoken
kind teblijven van alle wetenschappelijke proefnemingen van talentvolle,,jongephilologen''.O nverklaarbaar
anders:zoo 'n interessantman alsdie Dirk moestzijn!
N aar Rome reisde hij toch,de fijne N oorderling;hij
was belezen in menig vreem d geschrift,hij had oog
voorm enschen en dingen,en hanteerdezijn vedermet
een gracieus welgevallen.
En toch heeft niem and het op zich genom en den

man en zijn werk eeasin hetkadervan zijn tijd op te
stellen.H eteenig groot m onum ent dat hem werd ge-

schonken is de uitgave van zijn werk ,, Der M innen

Loep ''doorP.Lpendertz (1)en niemand zal het den
kelijk kwalijk nemen indien we eens enkele vermoedelijke terechtwijzingen trachten voorop tezetten.
Dirk Potter die in alle bezadigdheid en deem oed de

grenzen van zijn kunnen en weten aan den lezer van
vooraf aan willaten hooren legtons hetvolgende credo
af:
Doch donctmy pri:en.weerdich wesen,
Datmen kan scriven ende lesen

Endetematen Latijn veretaen.
40.- Daerom heb ic terscole ghegaen.

Van logijck endephilosophie.
A1s ic die rechte waerheitlye.
So istdstic nietveelen ver:tae ;
M aerdiegoede oude gramatica

(1)DerMinnenLoep.door DlRc POTTER;uitgegeven doorPieter
Leendertz,Leiden,1845-1846.
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45.- Heb ic onthouden in mînen brieF :

W isticgebet,hetwaermijlief.
Poetryen ende oude geeten
Heb ic zeerbegheertte vesten :
W antanderkonsten .yn my te hoghe,
50.- Icen can sye nietmitminen oghen
Scouwen noch den sin gronderen.
Die Godlicheitte contempleren,
Datlaetic den theologinen,
E nde den m eysteren van m edicinen.
55.- Sullen der siecken nutscsp roecken ;
Den legisten laetic hoerboecken
O ver studeren ende vesten
M ithoren codicen ende digesten,
Ende der philosophen listen
60.- Bevele ic den constighen artisten,
Die allen konxten te diensten :taen.
Datwilic tughen mitPeter Hispaen.

Inzijn tekstuitgave voegtLeendertzdaaronmiddelliik
neven aan :lijn 61 :,,lees :dien alle''in plaatsvan wat
de twee bestaande hss.geven: ,,die allen ''en bij regel62 :,, Pieter Pysaen :lezing van 't handschrift van
Leiden ''@
Volgens Leendertz'em endatie zouden die vier laatste
verzen beteekenen : ,,lk laatde kennis derphilosophie
over aan de geleerden, wien alle wetenscbappen ten
dienste staan.t.t.z.:die alle wetenschappen tot hun
beschikking staan hebben.Zoo vatte PeterH ispaen het
IJ
*n OPl
@nl
.e. !
.
,
op,en datis ook m .
D at kan er natuurlijk door,en zeker indien men
##artist ''opneem t in den breedsten zin : a1s geleerde
*

.

zondermeer - maar zetfsdan lijkthetweloverdreven
en zou hetlaten vermoeden datPotter nogal een hoo-

--
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gen dunk had van de ,,constighe artisten ''. Artist ten

anderen beteekentvolgens hetM nl.W oordenboek beoefenaardervrijekunsten,derartesliberales(')en pas
in tweede instantie
geleerde in het algemeen ''.
Daarbij het éénige voorbeeld dat daar aanlehaald
wordtis de passus die hier besproken wordt.
lk ben echter overtuigd dat m en hier artist niet in
dien breeden zin opvatten m ag. D it wordt klaarder
doorwat voorging.lm mers Potter geeft eerst een lijst

van drie we1 aféelijnde vakken ofwetenschappen.De
theologen, geneeskundigen en rechtsgeleerden worden

afzonderlijk opéesteld.En de vierde groep omsluit de
beoefenaarsvan de vrije kunsten,derartes liberales,in
tegenstelliné metde artes m echanicae.D eze vierde bent

krijétdusvolgenshem ook hare specialiteit,en hij laat
hun ook daarvan het monopolie.Bijgevolg schijnt het
me ongerijmd dathijhun gewichtigheid zoo hoog zou
aanslaan dathij plots aan deze ,,constighe artisten ''#
die dusfeitelijk tocb maareen afdeeling vormen in het
leéer dergeleerden,zou toekennen dat , alle konsten ''

hun ten dienste staan,wat Leendertz door zijn emendatieschiintte willen aanduiden,
Een andere uitweg iservoorLeendertz'interpretatie,

nameliik ,,alle consten ,,op te vatten a1ssynoniem,van
de zeven vrije kunsten,en dan gaat zijn lezing op.
M aardan kom tde regel:,,D atw i1ic tughen m it Peter
H ispaeh ''!
Erbestaat echter een andere uitleg,die geen em en(1)N.B.Datnu nog in hetDuitsch de .,arte:''fakulteit,de oude
studia, ,, die Artistenfakultët'' gesoemd wordt. cfr R. STAPPER.

PapstJohannesXXI.F/peM onographie.M ûn.teri.w.1à98.p.100.
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datie van geen enkelhandschriftvereischt,die een goe-

den zinopleverten betertoelaathetvers62te begrijpen
waarin hijde getuigenis van Petrus Hispanus inroept.
Daartoe neemt m en de tekst zooals hij dus is en
$#die slaat dan eenvoudig op ,,philosophien listen,
Dit is heelem aal in overeenstem m ing m et den M nl.

idiom atischen zinsbouw (1)en zou dusbeteekenen :,,lk
laataan de , constighen artisten ''(de beoefenaars van
deartesliberales)de kennis over van philosophie (wat
hierbeteekentdialecticuoflogica),die ten dienste staat
van alle ,,consten ''(de zeven vrije kunsten); m.a.w.
die een hulpwetenschap is van die zeven kunstèn.''
W ie is echter die Peter H ispaen ? Leendertz teekende aan ll,b1.139-140.

#9Geen andere Petrus H ispanus is m ij bekend dan
de Bisschop van Tusculum die onder den naam van

Joannes XlX (volgens anderen XXI ofXXlI)ln 1276
tot Paus verkozen w erd en gedurende acht m aanden
*

diewaardigheid bezat...(H etLeidschehandschrift)heeft
Peter Pysaen. Een geleerde van dezen naam , wien

Karel de Groote naar zijn hof lokte,vind ik verm eld
biiGieseler,Kirchengeschichte ll,1 p,66.Een andere
Petrus de Pisis, ook Pietro G am bacorti geheeten,
stichtte in 1317 de orde der Erem itae SanctiH ieronym i
ook we1naar den stichter, Pauperes Erem itae Petri de

Pisis genoemd.Van geen van beide zijn éeschriften
bekend.

Bovendien heeft de lezing van H .(hetHaagsche hs.
t.t.z.dit m et,,Peter H ispaen '' dit voor zich,datde
(l) F. A. STOETT.M iddelnederlandsche Spraakkunst 3e herziene
druk.s'-Gravenhage,1923,p.243.

--

136 -

werken van PetrusH ispanusin de eerste helftder vijftiende eeuw nogal opgang m aakten,wathieruitblijkt.
datonder de boeken, welke G uttenberg m et de gestoIene letters van Koster drukte,zich eene verhandeling

van Petru'
s Hispanus bevond. Hij gaf die uitin 1442.
M en zie :J.Scheltem a, M engelw-,V1,1,;.238 ''.
Voor hethierhooger besproken geval zag Leendertz
de beste kansen voorPetrus H ispanus.N ochtansbracht

hijgeen enkelinnerlijk bewijsaan en zijn uiterlijk bewijswastoch ook tam elijk slap.Daarbij'zijn bewering
over Petrus Pisanus uitde Vllleeeuw en de werken die
van hem overbleven is zoo m aar niet aan te nem en :

van den kal'
olingischen gram maticus zijn er gedichten
bewaard gebleven.

Ten anderen - wijlhijtoch zoo gewetensvolhetzaligm akend ,distingue''toepastte- vielhierook nog we1

eenandere mogelijkheid onder'toog te houden.W as
die Petrus H ispanus som s Petrus Alfonsus niet?

lmmeqs Potter las Latijn ; de Disciplina clericalis

was hier erg populair(l); de mentaliteit van beide
schrijverskwam we1m in of meer overeen en beiden
wouden leeren (').

Daaroij,men werd op voorhand verwittild dathet
(')A.HILKA und W .SöDERHJELM.DieDisciplinaclericalisbHeidelberg,1911.p.IX vermelden ze hss te Bruesel,Brugge en te Groningen.

(1)Inzijn ProloguszegtPETRUSAt-Foxsus :Quia igiturmelicet
peccatorem Deus multimoda vestire dignatus es,teapientiane lucern.
mihicredita sub m odio secta lateat,eodem spiritu instigantead m ultorum utilitatem hunc librum componere admonitu:sum...

enPOTTER zegdein vere138:W antvrienden moghen daerbijleren.
W illen eiden textversinnen,
Hoe :iby m aten gullen mi
nnen...
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hierging overlessen geïllustreerd doorverhalen,m eestal

overde liefde,wijl men biJ Petrus Alfonsus ook het
eene exem pel na het andere vindt.waarvan som m ige

verhalen ook rond hetliefdethema draaien (').
W atmeeris,Petrus Alfonsus kon wel somtijds a1s
Petrus H ispanus betiteld worden.H ij was immers een
Spaansche bekeerde Jood,die dan ook als oorspronke-

lijken naam droeg :Rabbi M oise Sephardi, waarin

SephardieenvoudigSpanjaard beteekende(2).O ok komt
dieverwarring feitelijk voorvolgensdewelkeeen Dominikaan Petrus HispanusvoorPetrusAlfonsusaanzag (1,
wattenanderen bestmogelijkwaswanneerm.
en bedenkt
dateen handsclzriftvan de D isciplina als titel van het
werk opgeeft:,, PetriAdelfonsiH ispaniliberdisciplinae

clericalis''(4)
Een nauweronderzoek en vergelijking van die twee
werken leverde echter niets op.
D an kwam de gedachte op het heil der oplossing te
zoeken achter den naam Petrus Pisanus.Dirk w as toch

naarltaliëgeweest,'twas zelfs daar dat hij het eerste
plan van zijn M innen loep had opgevat.
D e eerste Petrus Pisanus waar m en m oest opvallen

was natuurlijk degene dien Leendertz vermeldt, nlPietro G am bacorti.Van geschriften die hem en Potter

zouden kunnen samenbrengen kan ergeen sprake zijn :

zehebben nooitbestaan.(5)
(')A.HILKA und W .SöDERHJELM,o.c.Ex.II.De integro amico.
IX.D.vindematore.X .Dê Iintheo.X1.Degladio.etc.

($)Id.psg.VII.
(5 R.STAPPER,o.c,pag.14.
(4)Fr.W .Val.SCHMIDT.PetriAl
fonsiDisciplina clericalis.Berlin,
1827,pag.24.

(l)A.M .Boxuccl.Istoria della vita e miracoliJel S.Pietro Gamhacorti. Fondatore dellq C/zi4re4/af/z;: # ' Romiti 4i San Gfr:lll4.
Roma.1716.

-
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O pzoekingen in verband m etden Petrus Pisanus uit

hetkarolingisch tijdperk leverden geen resultaten die
voorzijn zaak maar eenige aarde aan den dijk konden brenéen.Schnûrer kentwelzijn gram matica,maar
weetniette zeglen waar die ie vinden is.(')Een wan.
.

deling door de M oùum enta G erm aniae H istorica Poetie latiniaevicarolinileverde niets op datin betrekkinj kon éebrachtworden m etDirk Potter'suitlatiné(2).

Daarbijnergensvindtm en een vermelding van,ofzelfs
een toespeling op eenigen invloed die deze G ram m a-

tica,die feitelijk een kommentaarop den Donatusis(S),
op latere schrijverszou gehad hebben.
Zoo wordtmen dan welnoodzakelijk terugéeworpen
op Peter H ispaen, die niem and anders is a1s Paus

JohannesXXIen alsschrijvervan de ,,Sum mulaelogica1es ''doorgaat.
Eer we ons echter verder wagen valt er m isschien

we1de gelijkstelling ,,philosophien listen''en ,,kennis
der logica ''te verrechtvaardigen.
ln het M nl.W db.leestm en voor heteerste : kennis
derphilosophie zonder m eer.
Philosophie echterheeftoveral in de volkstaal voor

den middeleeuwer een tamelijk vlottende beteekenis
(')G. SCHNqREA. Kirche ?zz;# Kultur im M . A.Paderborn 19241926.1, p.373 : ,,Aus Italien zog Karl an sich den spotlustigen
Diakon Petrus von Pisa,von dem wireineG rem matik nebstmehrere
Gedichten haben.''

(1)M onumenta Germaniae Historica.Poetae Latini aevi carolini.rere/
isf/f/ErnestusDuemmler 1.Berlin,1881,voorn.pag 48,no 11;50,
no 13 ;52 no 15 ;pag.69,73,75,76,85,222.

(')M Ax M ANITIUS.Zur GrammatikPetrusvon Pisa.in :,M iinchenerM u:eum fiir Philologie des M ittelalters und der Renaissance ''

hrag von Fr.W ilhelm 1,2.(1912)p.178.
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gehad.M en sla er Littré m aareens op na,ofwelwat de
Engelschm an van Chaucer tot Shakespeare daaronder

allem aalverstond.(')en m en zalverstom d staan wat al
uiteenloopende begrippen m en daaronder kon sam en-

brengen eens dat men buiten het Latijn der éeleerde
wereld om zich overeen dergelijkonderwerp uitliet.
Bijonsin hetM nl.ishetnatuurlijk dezelfde historie.
Volgtm en hetM nl.W db.onderdie rubriek dan struikelt m en over wat de Doctrinael 111,887 ons tracht
diets te m akén ,, phylosophiein haerbedietdats wijsheitende anders riet''. Verder echter ligt een perel
die een revelatie is verband m etonzen passtls uit D irk :
,.

W ijsheitende phylosophie...datseen syptile clergie-v.

die den sin m aect ghereit tallen consten liberale

(Doctinael111,843).W elnu datis juistde ro1 van de
lokica zooalsdie wordtaféelijnd door Petrus H ispanus
in zijn Sum mulae Logicales.Bijgevolg a1s dit een van
de mogelijke M nl.bepalingen is van philosophie dan
bestaaterhier nietde m inste moeilijkheid om ,,philosophie ''in Potter's tekst als ,,loéica ''op te vatten,en

iszfln passusoverde ro1van de kennis der ,,philosophie ''als hulp tot het indringen tot de andere zeven
kunsten eenvoudig op te vatten a1seen toespeling op de
definitie van de dialectica ofIoaica van Petrus H ispanus

in den aanhefvan zijn werk.
Daarzeéthijnl.hetvolgendeonderdentitel>Summ a
tractatusprimi:Q uid dialectica eteiusad caeterasartes
utilitas '':D ialectica estarsartium ,scientia scientiarum ,
ad om nium m ethodorum principia viam habens.Sola
(1),
4 new English dictionary;Ed.SIRJAMES,A.H .MURRAY,VII,
2.(1909).
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enim dialectica probabiliter disputat de principiis om -

nium aliarum scientiarum dialectica debetesse prior''(').
Vecsoriusvan Parijs,die doorgaata1seen van de bekendste comm entators op dit veelgelezen werk van

Johannes XXI,teekent daarbij aan ,,Ex quo patet
quod sub arte accepta generaliter continentur septem
artes liberales,quia illae continentur sub scientia,quae
sunt:G ram m atica,Loéica,R hetorica,M usica,Arithm e-

tica,Geometria etAstrologia''(2).Daarbij valtop te
merken dathij Ilialectica en Logica dooreengebruikt;
a1scom m entaarop , dialectica...ad om nium m ethodo-

rum principia viam habens'' vervolgt hij: ,Quarto
sciendum estquod D ialectica dupliciter accipitur.U no
m odo generaliter pro tota logica.Alio m odo specialiter
pro illa parte Logicae quae traditur in Libris Topicorum .H ic autem definitur pro tota logica,tamen sub nom ine suae partis.''

En juistdaarvöörlegde hijin extenso uitwat Potter
in die drie regels vastlegde.(3)

(1)PetriHispaniSummulaeLogicales cum VersoriiParienst
'
sclaris-

sima expositione Parvorum item Logicalium eidem Petro f./7J>J;;o adgcriptum opus. N ovissim a hac editione. Venetiis, apud M atthoeum
Valentinum,1597.

(1)0.c.fo6.
(:)Tertio sciendum est quod M ethodus accipitur dupliciter:uno
m odo proprie,proutestbrevis etrecta vie cito ad terminum ducens.
alio modo transumptive etelmilitudinarie etsic estecientia compendioee tradita,cito dllcens in cogaitionem sui eubiecti,et hoc modo
clpitur in ista definitione cuœ dicitur,quod Loglca habet viam ad
principia omnium M ethodorum, sensus est omnium scientiarum et
valetperhoc ad illarum principia,qula conaideratdeargumentatione
perquem inqtlirimuede principiisomnium scientiarum .et.quia..nulla

gçientia ab illa ducetmodum arguendiprobabiliterideo'sola Dialecticadisputatde principia aliarum ecientiarum.

--
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Bijgevolg ishetklaardatde M nl.verklaring volgens
de Doctrinael(111,843)van philosophiealszijnde ,,een
syptile clergie...die den sin m aectghereittallen consten
liberale ''heelem aalkloptm etde definitie van de dialectica oflogica volgens t1e opvatting van Petrus H ispanus e.n de int
erpretatie van Versoriusvan Parijs.

O ok hier valtop te m erken dat Potter zelf die twee
termen ,,logycke ''en ,,philosophie -'vlak naastelkaar

zetalsof er weinig ofgeen verschil zou bestann (') en
dathijterzelfdertijd laathooren dathijernietveelvan
afweet,en dus maargeneigd is het zaakje aan vaklui
overte laten,wathijdan ook voléensonzen uitleg zou
zegéen.
W atnoé m ag beschouwd worden in verband m et dat
sam envallen van > logycke '' en ,, philosophie '' en

Potter's zegswijze nphilosophien Iisten '' is b.v..het
feitdatPetrusH ispanusofPausJohannesXXlaltijd in
zijn tijd betiteld werd als ,,philosooph ''als was hij
voornamelijk bekend voorzijn ,,Summulae Logicales''
en dathetalleen de beruchte en kleurvolle figuur van

Pater Salim bene is die hem ,,logicus ''noem de (2),
Die Petrus H ispanus was niem and anders als de

veelzijdig ontwikkelde Paus Johannes XXI, die zich
ook als ooéarts onderscheidde.Einde van de 12e eeuw
(1)Van logyck ende philosophie
A Is ic die rechte waerheitlye,
So istdatic nietveelversta.

(4)J.B.PETELLA.Lesconnaissancesoculistiques#',
:a mddecin >/;j/@sophe #erep?v pape. Etude historique et critique,in #9Janu: ''@ AreNivesinternationale: pourl'histoire de la m ëdecine et pour la gëo-

graphie mëdicale 1897-1898 (11), p. 417-418. Daar vindt m en een
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zag hijhetlicht en stierf 6 M ei 1277.(')Zijn roem is
feitelijk éevestiéd op zijn tractaat Summulae Lokicales.
En datdittoenonmiddellijk populairwasblijktuitmeer
dan een getuigenis.

Eentijdéenooivan Dirk Potter, Laurentius Pignon,
die als Prior der D om inikanen te Sens in 1449 stierf,
kon er alvan verklaren dat hettle schooljongens in de
handen gedrukt werd ,,que com m uiter traduntur

pueris''zegthijheellakonisch (').
En alle moderne geschiedenisschrijvers der toenmaliée philosophische stroomingen zijn heteensom te betuigen welke belangrijke roldit werkje van dien Paus
speelde (2)
(l)VolgensPETELLA,o.c.H etartikel van James J.. W alsh.John
XX I.Philosophee,phyaician,pope,in TheEcclesiasticalsptr
ïet
e,1908

(XXXIX),p.3t9-395,brengtnietveelnieuwsbij!
(2)R,STAPPER,o.c.p.10.Je m ehr diese Summulae logicales das

glânzendsteRuhmesblattinderXorgeschichtedesPapsteszu bilden
geeignetsind,weilsie den Schulbetrieb der Logik fiihrmehra1s drit.
tebalb Jahrhunderte behérrschthaben,also w ohl das einfluszreichste
Kompendium derLogik im christlichen Allendlande des M i
'
ttelalters
gewesen sind,um eo weniger darf man den zweifeln und Einwen-

dunjen,ofunserem Petrus Hiepanusodereinem anderen das Eigentum srechtgebqhrtaus dem W ege gehen.

(B)Cf.R.STAPPER,o.c.p.10,p.14.- PRANTLE. Geschichte der
fwogfl des Abendlandes.111, 17. ZIEKEN,T H.Lehrbucb der Logik.
Bonn.1920,p.57, deze zet Petrus H ispanus op dezelfde lijn a1s
AlexènderHales,AlbertusM ag
'nus#Thomas van Aquino, a1sde vier

vertegenwoordigersvan'watbijnoemt,,diechristlichen scholastiker
derHöhezeit''in hetdomein derLogika.- M .DE W UtF.H istoire
de Ia Scolastique dans Ies Pays-Bas el Ia Principaute'de Lieke. 1894,
p.311.La Som m ulade Petrus H ispanus,8urlaquelleontpâlitousles

scolastiques de cette ëpoque. (2e moitië du xv'
e siècle)futpourla
seconde partie du m .R.ce que 1es sentences du Lombsrd avaient :të
pourles premiers siècles.11n'estpas-un professeursiignorë quin'ait
sgrëmentë de ses commentaires le m anuel de celui quilevint plus

tardlepape Jean XXI.''Voor de lijst van deze commentaren fr
even bijM.De W ulf:History ofmedievalphilosophy.3rdedition.
London,1909.p.420,4309432,434,488,489,499.

--
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H eeft Dirk nu heteerstvan Petrl's H ispanusgehoord

toen hijte Rome was,wijlerrond dien tijd zoo'n akeIile geruchten over den Paus rondliepen ten éevolge

van zijn schielijken dood (')Denkelijk had hijhem dan
we1 bij zijn naam Johannes genoemd. Daarbij is
veeleeraan te nemen dat hii het werkje in de school
heeftin handen gekregen verm itshettoch in hetW esten
toen '
reeds als schoolboek dienstdeed.

Dat Dirk het verder in zijn werk nooit meervernoemde en datergeen verdere sporen van invloedzijn
waarte nemen isuitte leggen doorwatltijzelfzegt:
Van logijck endephilosophie,
A1e ic die rechte waerheitlye,
So istdatic nietveelen verstae ;

Alleen de aanvanésreéelen van het werkje hebben
hem toen zoodanig éetrofen dat ze hem altijd zijn

bijgebleven.
Zoo hom m elter nog in den kop van m eniéen oudcollege-ofatheneum studentde eerste woorden van een

gedichtofstuk uitvroegere schooljaren :hetFqvtv Jetde
eeâ van de llias, het Quousque tandem,Catili.na!uit
Cicero,het Arm a virum que cano van de Eneis.W at
zou Bern.Shaw met zijn ,,Arms and the m an '# d2ar-

overwelzeglen? AlleEngelsche sehooljonjensdie een
brok van Chaucer zagen dragen in het hotsende botsende leven de zoetvloeiende eeràte regelen van de
Canterbury Tales m ee :
W han thatA prille with his shouressoote
The droghte of M arch hath perced to the roote,

W at noé te bedenken valt is dat Dirk Potter.in de
(1)PETELLA,o.c.p.407.
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vorige regelslaathooren dathij nog een en ander onthouden heeft van ,,gram atica ''. ls het niet best m o-

gelijk dathij die ook studeerde in die Summulae die
hem ook m isjchien a1s handboek in de gram m atica
werden voorgelegd.W ant naarvakluiaanm erken is dit

tractaatje van Petrus Hispanus eenig in zijn aard door
de .Verschmelzung derLogik und Grammatik ''(!)
Alzoo m ag m en gerust aannem en dat de lezing der
handschriften onveranderd m ag doorgaan en dat de
ingeroepen getuigenis van Petrus H ispanus een allujie

isop dezestractaatjeSummulae Logicales.
H et zw aartepunt echter van de voorgaande uiteellzetting ligtnietin hetbloote feitder vaststelling van dit
.

geval.W athierfeitelijk van belang kan zijn is alleen
een dieper en menschelijker inzicht te bekomen in
Dirk Potter's persoon en werk,en doordie wkleibigheid

over zijn vorm ing op school te kunnen vastleggen,
m eteen weereenstebegrijpen hetinternationaal W estersch karaktervan hetonderwijsin ziin tijd en meteen
ook aan te voelen hoe de m ensch uit de xlve eeuw

en dieuitde xxe in zijn leeren en vergeten, in zijn
dichten en scheppen dezelfde isen blijft.
DR J.VANDERHEIJDSN.

(1)R.STAPPER.Die Summulae #dz Prtrus H ispanus und ihr Perhdltnisxu MichaelBellier.Festschriftzum elfhundertjxhrigenJubilëum
de:deutscben Campo Santo in Rom.Freiburg.B.,1897.p.139.

N ederlandsche Spreekw oorden,

Spreuken en Zegsw ijzen
in verband m et Opvoeding en Onderwiis
Een woordie vooraf
Ter illustratie van de lessen in de taalkunde,door het

oFicieele leerplan van M iddelbaar. en Normaalonderwijs
voorgeschreven, leéden we tijdens het aféeloopen schooljaareen verzam eliné aan van spreuken,spreekwoorden en
zeéswijzen,in verband m etonderwijs en opvoeding.Daar
we nu het principe toeéedaan zijn van het wederzijdsch
dienstbetoon,waarbijwe iedereen zooveelmoéelijk van de
vruchten van onzen eiéen arbeid m oeten m eedeelen, begchouw en w e het zoowata1s plichtteéenover onze colleéa's
*etresultaatvan onze nasporinéen in diverse w erken,waar-

van bierna de lijst,te laten afdrukken.O nzeverzamelin:zal
welonvolledié zijn.M oéen we echter de hoop koesteren
datze doorvriendelijke ambtéenooten meteen reeks ,,addenda ''en eventueel,, corriéenda ''zalworden aangevuld,
anderen en ook ons zelf ten bate ? - M eer verdienste
eischen w e nu voor dezen arbeid nietop.Com pilatie ishet,
niets m eer.M aar ook com pilatie kan haar nuthebben.

Nog dit: 1)De spreuken,spreekwoorden en zegswijzen
werden naar het voornaamste woord alfabetisck gerang:càJW/,'2)dewodrdenopvoedinéenonderwijswerden in zetr
rvl- e beteekenis opéevat;daarom zal m en hier b.v.zegs-

wijzen vinden over ,,boek,éeleerdheid, kennis'' e.a.m .;
3)de w oorden,die m eerbehooren totw at m en studenten-

taalpleeétte noemen,als ,,zakken,druipen,een buis krijéen.sjeezen ''enz.werden niet opéenomen.Allereerst omdat zoo een lijst, hoewel onvolledié, reeds éepubliceerd
werd door DR.JAc.VAN G INNEKEN,S.J.in zijn Handboek

-
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der Nederlandsche Fcc/, I (M almberg, Nijmeéen, 1913)
blz.509-519.E n ook om dathet'een al te zware taak zou

worden vooreen Vlaamsch leerxar,die sedert 25 Jaar bet
academ ieleven is ontéroeid en zoo weinié of niets m eer
w eetvan Vlaam sche studententaal,en sbsoluut niets m eer
van de taalder H ollandsche studenten. ,,H et ware te w enschen '',schreef D r.Van G inneken in 1913,,,dat onze studententaaleens system atisch en volledié onderzochtw erd.''

Ik éeloofniet,datzijn wensch sedert dien in vervulliné is
geéaan.Een dankbare stofware 't we1 voor een joné Germ anist!

LRstder geraadpleegde
w erken m etverklarin: der afkortingen
A.D.C.: A.Ds CocK : Spreekwoorden ea xegswqzenbafkomstix van

oudeGebruiken ezzVolksxeden.Ad.Hoste,Gent,190y.
C.:J.R.S.CAUBERGHE :N ederlandsche en Vlaamsche Spreekweol'
den
methunne Jefeeldafç.Excelsior,Brugge,z.d.
FR. : FRANCK'S Etymologisch !T%4r#d;;J@eJ #er N ederlandsche Taal.

TweedeDrukdoorDR.N.VAN W IJK.M .N ijhof,'sGravenhage,1912.

G.W .:WoordenboekderNederlandsche Taal.SijthoF,Leiden.
H.: P.J. H ARREBOMéE. Spreekwoordenboek der Nedet'
landsche Taal.
3 deelen.Utrecht,1853.
J.:A.Joos :Schatten uitde Volkstaal.Eenige duizenden volksspreu-

ken...Gent,1887(').
(1)Van A.Joosverscheen bijd: N.V.Standaard-Boekhandelte
Brusselin ,
1928 een bundelLevensw#sheid en A.
feaçcâE'zilelpfz,die hier
ook we1 in aanmerking kwam.Daar het echter meer .
,gedachten.''

geldt, die ia schrijver. ,geestopkwamen bijde beschouwidgvan
(zijn)eiéen hartofbij(zijn)dagelijksch verkeermetmenschen,met
boeken,metdenatuurenandere dingen'',gedachten,die bijsedert
jaren metgedulddagvoordag in woordenbrachtenopschreef,zoodet
zemeereigen goed van den schrijver zijn,laten we ze achterwege.
W aarwezeechtertervergelijking aanhaalden,duiden weditmetde
letterL aan.

-

147 --

K.: M .J.KOENEN'S Verklarend Handwoordenbotk #zr N ederlandsch.
Taal.15edruk,uitgg.doorDR.J.ENDEPOLSmet medewerking
van DR.R.VERDEYEN.W olters,Groningen,z.d.

ST.:DR.F.A. STOETT:Nederlandsche u
V reesoo/r#ez;en Gezegden.
Vierde druk.W .J.Thieme en Cie.Zutphen,1918.

T.: C.TUINMAN :De O/rç/ro/iz e;; uitlegging van dagel#ks gelrf
/fs/e

NederduitscheSpreekwoorden.M ichaelScbrijver,M iddelburg,1,
1726,II,1727.
V.: M odrrn 9 oordenhoek,uitgeg.doorJ.VERSCHUEREN,S.J.,DR.I,.
G OEMANSen DR.L.BROUNTS.Brepols,Turnhout,1, 1930,I1,
1931.
V. D. :VAN DALE'S Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal.

Zesdeuitgave.SijthoF,Leiden,1924.
VERC.:J.VeRcouLLle.Beknopt Etymologisch Roordenboek det'Nederlandsche Taal.Derde uitgave. Van Ryeselberghe en Rom baut,Gent,1925.

A .B.C.Ex zllx sAvexsTsLLlxGex.

IetsAcz/r/cz,alshetabc:ietsdooren doorkennen (V.D .).
H et abc van cez; wetenschap of l&zC.
ç/.
'de allereerste
beginselen (V. D.).N # i.
% z24v aan het abc.hij is nog
zeeronervaren (V.D.).N # verstaat het aIs cez/ezelhet
abc(H .) hijverstaat er niets van. W eet.beginnen van
Jrf/f'
çj:W (H .) heelem aal opnieuw beginnen.N # kent
-

nog pf
'F/ eens J: gt-oote -4 (H .);/C# bent z/pc/zW noch B
(H.);geen a voor een blczpr/ca:heelemaal niets kennen,
zeerdom zijn (V.D.).W ieazegtmoet:plbzeggen .men
moetvoortgaan lijk m en begonnen is.Van a totz'.
-van
'tbegin tot het einde (V.D .).N # slacht Frl.
çzziff.
ç2die

Ieerde 7p rez/ over het ABC (H .):gezegd van iemand,
die traag is van begrip.W ,B, J:./)Demee.
îter i.
%een -:/

(kinderrijm pje)(G .W .).- Aldeze uitdrukkingen doen
denken aan de spelmethode.die vroegerbij'taanvankelijk leesonderrichtin gebruik was.M en begon m etd:

-
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nam en der letterste leeren lezen,het alfabet op te zeggen.D aarop volgden de oefeningen in 't spellen,b.v.
zet-ie-tee = zit.Tot het einde van de achttiende eeuw

bleef deze methode onaangetast. G eleidelijk werd gij
vervangen doorde klankmethode,die de letters benoemt
m etden klank,die in 'tgesproken woord gehoord wordt.
D e vader der klankm ethode in N ederland isSCHNEITHER.

HENDRIK W ESTER (1752-1821)sluit de periode der spelm ethode af.Heteerste boekje datde leerlingen in handen kregen,was hetA.B.-boekje ofabecedarium .Geen
enkele van de oudsteabecedariën is,begrijpelijkerwijs,
bewaard gebleven. M aar DR BURGSR heeft uit een veer-

tigtal perkam entfragmentjes, die tot eIf verschillende
drukken behooren,een volledig boekje van 8 blz.gereconstrueerd.H et bevathet A.B. C.(in de jongere
drukken stond er vaak een kruisje vöör gedrukt,van
waar de naam kruisîen W), gevolgd door het O nze
Vader,hetSym bolum des G eloofs en andere,kleinere

gebeden.Zoo een boekje wasdus heel dun ;van een
m agerm ensch,m etspillebeenen,zei m en dan ook wel

eens spottend :hë heeft kuiten aIs een W#&..J::l(H.).
W at nu het Iaatste spreekwoord betreft, dat n1. van
Erasm us,hetkan zeerwe1op den grooten Rotterdam m erworden toegepast, m eent H ARREBOMéE.e D en toe-

stand van hetonderwijs in zijn tijd in aanmerking éenomen,''zoo verklaart hij, G is hetgeen wonder dat
Erasmus,op den ouderdom van 7Jaren,de letters nog
niet heeft gekend. Zoo vergelijkt men den trage van
begrip met den m an,die de eerste zeven jaren zijns
levens doorbracht zonder nog het A BC te kennen en

(die evenwelzulk een beroemd geleerde geworden is''
1,9).

149 Aan diezelfde m ethode herinneren ten slotte nog de
samenstellingen A B-bank.W#-l/z/#,AB-hlank,A B-school.

AB-bord.alsook de zegswijzen op deWs-llrzlzitten :op
de onderste schoolbank zitten, de eerste beginselen

leeren (G.W .),en dat/#1/ teIt'ez/A.B.C.-bol'dje.zeide
J4p?', en é# zag een A/p/J?';
'.
çl:r# met vetxult
le /://tz?'ezz

uithangen (H.), natuurlijk weer een van die gezegden
om lnetde zg. dom heid van den boer te spotten.Zoo
een abc-bordje,d.i.een bord,waarop de letters van het
abc stonden uitgesneden,hin: in alle scholen en diende
ook vaak a1s uithangbord voor den m eester.
2.A CADEMIE.
Een academische .
ç/#/.
'zeerklassiek.- Academ ie:boo-

geschool. Vg1.: academ ieburger, academiejaar, academ iestad,academ ievriend,e.a. m . H ë J:l/:p#/ het >?':-

fessoraataan deacademie,waardestudenten Jzi:r/knor/

schreeuwen(H.).- Zalwelgeen verklaring behoeven.
3.ALGEBRA.

Datis algebt'a voot'w#.
'daarbegrijp iknietsvan(V.D
.).
N # heelter zooveel verstand van a1s een ezel van J/.
jrelrc
(H.):hij kenter niets van. Vgl.â# vel.
staathetaIs::&
ezel hetabc.
4. ALPHABET.

Het wordt hem zoo eigen aI.
% alW alphabet (H .):hij
bejinthet goed te kennen,het wordt hem zoo eigen a1s

zijn abc.(ZieA.B.C.)ErJ#r meet'w:#:l//z/lp,..
çdanJ/,'z/ker.
%in hetalphabet(H .):erzijn meerpersonen.die met
andere m eepraten dan die zelfstandig oordeelen en han-

delen (V.D.).H etalphabetccz/prœetenschap .hetA.B.C..
deeerste grondstellingen (V .D.).
5. BANK.

Over 'f bankje /e:gezz.'eigl.van schooljongens, die

--
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voor hun achterste krijgen. Zoo ook over het llp>Jk
Iigûen. Tulxuwx heeft het wel bij hetrechte eind,
wanneerhijverklaart,datde uitdrukking ontleend werd
aan de school,:'waar de m eesters hun leerlingen wel
eens op ofovereen bank leggen ''en m etderoede 'het

hinderstebezoeken.''Dus worden zijbanllvastgenlaakt,
voegterbij.(T.1,297).
6. BARTJENS.
D at is t/n/gez/.
ç Bartjens.zeer nauwkeurig berekend,

zooalsdoor Bartjens of volgens zijn rekenboeken (K.).
W illem Bartjenswas een bekend A'damsch school-

m eester uithetbegin der 17eeeuw,die een rekenboek
schreef,dattotin de 19e eeuw opnieuw werd gedrukten

om zijn nauwkeurigheid door Vondelwordtgeprezen
a1s :%rekenboek,dat nergensfaeltnoch suft.''H et boek
heette '<Cyfferinge, le deel, waaruit m en m eest alle
de grondregelen van de Reeckenkonst'leeren kan.''H et
tweede deel ''Cyfferinge, handelende van verscheyde
regulen der Reeckenkonst, alle kooplieden noodich te
weten.''Beide deelen gedrukt te Zwolle door G eraert

Bartjens in 1637.(W INKLER PRlxs.Zie ook ST.nr107).
7.BoEK.

Erzijn heel wat spreekwoorden,spreuken en zegswijzen te verzamelen in verband methetwoord boek.
W e bekom m eren ons alleen om die,waarin het woord
boek gebruiktwordtm etde beteekenis van, zooals o.m .

bij Koexsx,,,een samengebonden of -genaaid aantal
bedrukte, beschreven bladen papier, perkam ent, enz.
een éeschriftover eenig onderwerp bevattende''.Enkele
ervan brengen hetbegrip studieop den voorgrond ;andere het begrip kennis,Ye/cpçcâe door studie op te
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doen ofopgedaan ;andere weer wekken wel eens een

ongunstige bijgedachte.
1.Begrip studie,studeeren.- H iizitaltiid metz'#z/neu.
%
in de J::>e>/.
-hij is altijd in de studieverdiept.Tgst.

nooitcE'z/oog in een J::J slaan (G.W .).H k'zit Iiever 1#
deJ/'c?'J4z/dan J# de J::l:& (A.D.C.;H .):drinken is
heln liever dan studeeren ;vgl./2# zou Iievet-ï& de biet--

1J//studeeren.(A .D.C.;H .)
2.Begrip kennis, wetenscbap.

H et :t?J/ zoo r//:/

(zooglad),alsof â# hetJ//'/een Jptalp Ias.vaniem and,die
gem akkelijk en vlug spreekt. Evenzoo :uit het boekje
praten.'/Boekje1:/#/ziin:den draad kwijt zijn,blijven

steken (G .W .).Ilet sprèekt al.
% cpz/ boek.dat spreekt
vanzelf;datis natuurlijk,duidelijk (G .W .). N# heeft
deboeken t'tgéz/:r (H .):hijheeftheelwat kennis opgedaan, hijweetveel.Verder nog nieuwe boeken Ieeren

wel (H.): alles gaat gewoonliik goed onder personen,
die pas.tot elkaar in betrekking zijn gekomen (C.).
slen slaat vcca boeken open zondet'iets te/ecrpz/(L1.):
volleerd is m en nooit.Datis in vé':>& boeken te schr#ren

(V.D.) ofte Jc.
çc//rï/rcp (il.):ter aanduiding van buitengewolle,veelalonaangenam e om standigheden en er-

varing,die men beleefd heeft ofnog ducht(V.D.).Te

vgl.:men z':f/et.een /C:p/boek l/
z
/z/z/é'z/ot'
et'.
çc/;?'#r:z/(H .).
Blijftten slottehetversje:
slalle Iuien rotte peren,
Boeken.die geen deugden Ieeren,
Vuile eieren e een â:,: .
'

H oemeet'4- 'tgeld,hoeslechtet.1,::.(H .)(')
(1)Te vgl.bijdeze verzen :Erél
zppz
's in eenslechtJ,elweIJrâoole
bladz#den =#s,ge/#J er sloemen groeien op etn mesthoop.Maar..xe riel:> naar de ontsranding.- Op veelJ/elopzle/.çmochtg'eschret'en ..H ier

rerl//éfmen verztf.(L.)
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3.In m in ofm eer ongunstigen zin.- c) God lcolr:
#z;# voor iemand,die maar e'e'
n 14:1.
/: gelezen heeft:ge-

zegd van de bekrompenen van geest (V. D.). Diepe
studiebaatniet:deprcr weten rzoct'r als het Ieven (H .):
wetenschap en kennis volstaan niet,er is nog ervaring

noodig.Dezelfde gedacbte nagenoeg in :â#heefthetppg
maar uit de lpé'
lcp (H.),d.i.hij heeft noé geen practische kennis. N oé :altegoed J::l-rz;4p,zelden eé'z? kloek

man (H.) of : een vp:# boek-man i.
% t'cca goed #p:lman(H.):een geleerdestaatdoorgaansbuiten hetwerkelijke leven.Dat is ::& man uit een boek(H .):zooals
m en alleen in boeken,in de wereld der verbeelding,

niet in de werkelijkheid dacht te vinden (G .W .).
b4Onéunstié vooralmetde beteekenisvan onnatuurlëk,
.ç
/#/treFen we hetwoord aan in de afleidingen : boekachtig, Jpclig, boeîerig, lntalçc//; in de sam enstellingen

boekentaal,J:plc&&#.
ç/;:/'
#,boekz.
eleerde en in de uitdrukking â# spreekt aIs een boe
van
sk.
tiivgezegd
e,school
sche,personen,

als zij eene onnatuurlijke,st ij ve, st ij ve, taal spreken,boekentaalgebruiken ''(ST.;G .W .).
8.BoRo.
Uoor het bord m oeten >:Aa:?,; tot straf daar alleen

staan wegens onbehoorlijk éedrag (V.D.).Op het bord
geschreven .
S/JJA;; als verm aning wegens onbehoorlijk
gedrag(V.D.).- W ieophetbordgeschrevenstondkreeg
geen kaprtjes van vlijt en goed gedrag.(HILDEBRAND :
N a r#:
/f/vjaar,blz.39).
.

9.DesLw ooRo.
Geweest/.
ç een verleden deelwoord . ,,die steeds van
hetverleden spreekt,om daarm ede het tegenwoofdige
te willen verklaren of regelen,wordt m et dit spreekç

'

woord rechtgezet.''(H .)
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10.D lsclpeL.

Armoetena4,a):/discipelen z'#< aI.
%Ieermeesters(H.):
alleman kan nieteven geleerd ziin.Een discipelwastz'
#a
meesterwe1nrer 'fhoofd (H.).DediscipelJ'
,
çniet meerder
#J?,ziin meester(H.).Ditlaatste biJM ATH.,X.24.
11.Ezst,.
Een scheldwoord,dat no: op onze dagen in m enig
schoollokaal weerklinkt! M aar de ezelsbank, d. i. de
schandbank,waarop de dom m e en luie leerlingen werden éezet,za1we1 niet m eer bestaan.Evenm in als het

ezelsbord,d.i,een plankje meteen ezel er op geschilderd,dateen dom oor op de borst(ofop den rué)éehan-

gen werd (K.),ofde ezelsooren. ,die éehecht worden
aan de m utsen van zulke, die m en tot schande a1s
k
ezels wi1 ten toon stellen : gelilk in kinderscholen tot

straffe van botteriken we1placht te geschieden ''(T.l.,
187),of de etelskap (ezelsm uts)tothetzelfde doeleinde
gebruikt.
H et uitgangsdiplom a, dat de Vlaam sche
leerlingen in de N orm aalschool behalen, noem en ze
ook wel eens een ezelsvel 't was vroegervan perkam ent.

12.G ARD,

Degat'd lr#vpzp,vet'dienen :strafkrijlen of verdienen
wegensslechtgedraé (V .D.).H ë moetdegard nog heb-

ben .hijmoetnog onderopzichtstaan(V.D.),hijgedraagtzich alsofhijnog een kind was(H.).PlaicA/gard
ontwassen z#a.
'een schoolmeesterlijke leiding kunnen

ontberen (V.D.).- Een gardqej iseigenlijk een roede
(vgl.H gd.die Gerte),voorala1s strafwerktuil gebruikt;
latereen bosje roeden,eveneens als strafwerktuig.Zoo
een éard behoorde eensbijden schoolmeester,lijk een
staf
tbijeen bisschop :zewashetteekenvgn zil
'n dezaden
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waardigheid., Die éard moestzijn gemaakt van wilgetakken,goed te sam en gebonden,dat het een wakkere

roede vormde ''(BijJ.TsR Gouw :Kgkjesf'?; de Okt
le
Schoolwereld. 1, 37).O p platen, etsen of schilderijen
staat de schoolmeester altijd met de gard naast zich
ofin de hand afgebeeld.O m de straf toe te passen lei

m en het slachtoFerovereen lage bank (zie bij bankj.

ontblootte zijn zitvlak en troefde èrmaar op los.(Zie
ook A. D.C.).Voor >/Jl,zie aldaar.Vgl.voorts nog
D ievJr#,L%te /2t
7?'# (H .);â# i.
b degard ,?//::4.
ç.
sp,/,maar
den.
s/,1nog &/:/(H .).
13.G RAMMATICA.

De gt-ammatica rnpr/:acz/.
'iem and bekijven (T.;H .).
H g zaIde grammatica lr#gpz,(H .);â# moet z'
#& gt-am-

matica verstaan (H.).- Bijde eerste zegswijze teekent
TulxMwx van :,,H ierin wordtboertende gespeeld niet
op de letterkonst, lnaarop ons woord gt'am.W atdatis
bevinden die in plaats van een Anagram ma een Anna
gram gem aakt hebben. Daarop volgt dan niet zelden

het/d
'zen der4pr##A/wi.
ç''(l,80).
14.H ENDRIK.

Een braveffcat/r/l .
'een zoete, gehoorzame jongen ;
ook een suFerd,een die niets durft;ofin nog ongunsti-

ger zin, die zich braafvoordoet,eçn schijnheilige,die

zeachterdemollw heeft(ST.).Het,modeldusvaneen
braven jongen'',zooalsde Camera Obscura zegt, ,zoo
braaf, zoo zoet, zoo gehoorzaam , zoo knap en zoo

goedleersch,datgijhem metpleizier een paar blauwe
oogen zoudt slaan, a1s gij hem op straatontmoette''
(Kinderramhen).- Einde 18e,begin 19eeeuw werd het
doelder opvoeding alm eeren m eer de beoefening der
deuéd. H et leesboek werd heelem aal in dienstgesteld

--
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van de zedelijke vorm ing en het zedekundig leesboek
deed zijn intrede in de school.Grootevermaardheid
verwierf het boek De bt.ave S ez/#r/l,later gevolgd door

zijn pendantvoormeisjes,De brave M aria, beide van
N .Ansliin.N atuurlijk modelkinderen !EDie N.AxsLlJN
leefde van 1777 tot 1838, was eerst onderwijzer te
A'dam en later hoofdonderwijzer aan een der stads-

armenscholente Haarlem (W .P.)),,De brave Hendrik''
werd niet m in dan 60 m aalherdrukten zelfs in 'tE ngelsch vertaald !In denzelfden trantwaren de yolgende

werkjes van RIJKENS(1795-1855):De lieve Frederika;
devroolijkeAlbertus;DebeminnelijkeGerrit;DegoedaardigeJohannes;De vermakelijke Nicolaas.
15.lxKT.
D ie zich m et den /:71/::/geneert.m oetden lplpr aan de

rechtezëdeJsfp/ztrpa (H.):wie een beroep wiluitoefenen,
moet het deéelijk kennen, op de hoogte zijn van zijn
taak. De schrijf- en schoolmeesters gingen weleer
methun schrijfgeriefoverstraat.Blijkenstalrijkeafbeeldingen wasde inktkokergewoonlijk aan den gordelriem
vastgem aakt.- V an iem and,die op Beloken Paschen
te biechten gaat,zegtm en in W est-v laanderen weleens,

dati# den /al/>p/indraagt(A.D.C.).Zou dat wellicht
aan de schooltjes van vroeger doen denken,waarde
leerling,die hetlaatstmetziln schrijfwerkklaarwas,den
inktpotindroeg bijden meester?
16.JsuGo.
Een Iuie o.f dartle jeugd, Een ouderdom die &/c/ en

deugt(i1.):kinderen ofjongelieden,die al te lui of te
lichtzinnig vallen,bedervenhun toekomst.H alfw#s,half
mal,Datpastderjeugd vc/(H.):'tverstand komt niet
voor de jaren. Zoo ook :de/eff:# moetleffrvv f## heb-
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ben (C.).Jeub'd heqftvcpz/deugd .. in de jeugd valt het
bedwingen der hartstochten moeili
jk (C.). (Zie ook

JONG,KIxo.)
17.JoxG.

Die J'
pz/v Iedîé is,l(2a oud niet#::A;(H .):kinderen of
jonge lieden,die in hun jeugd lui zijn, vergooien hun
leven. Die Jbz/.
v spaat'
t /##/ oud gcez/ gebrek(H .).Zulk
Azig,zulkefrnz/i.
'zooals de jongeling is, zal later gewoonlijk de man zijn (C.).Een aap,f:/'
/alte :,?'
::/c minb
D& herst z#& jong de/:z7#cz,in (H .;llitCATs) gezegd
van de ouders, die hun kinderen door onverstandige

liefde bederven (C.). H et /.çkwaad tep'ccâ/pz/,W atvan
jongslrnw gewassen is(H .) oude boolnen buigt men
niet(1
).
18.Ksxxls.
,

Kennis is macht . w;e veel weetkan veelbereiken.
H oe w/z/tfpr bennis, hoe éct
z.
ç//v'
cr vonnis . de dom ste

m enschen willen heteerstoordeelvellen (C.)
19.Klxo.

1.Een reeks spreekwoorden en zegswijzen hebben
betrekking op last en kom m er, door de kinderen veroorzaakt.- Kinderen z'
#z,een zegen des H eerenbgewoon-

lijk methetachtervoegselmaarze houden deziny/cp van
de l/d:rczi, d. eischen veel (geldelijke) ofers (K.)
herinnertaan Psalm 127,v.3 ,,Siet. de kinderen zijn
een erfdeel des Heeren (m etde kantteekening :datis

een segen van den Heere gegeven)''(ST.).Kinderen
lY::l:z;is vdcz;ganzen wachten (A.D.C.).Aardig i.
shet
(1)Tevergelijken :buig /;:/rqsje./erœ#/het.//z;# is; jong r#, kan
men Jvjgez
;,maar ofg#e Doomen niet (C.); 'f moetvroeg krommendat
e,agoedeputhaak zaIworden (T.I.);het is kwaad oude honden aan
kandenfeleggen(C );hetf.
çmonil#koudehonden /:Ieerenâ;J#:z;(C).
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'a is(H .).AIsde kinderen 1/c// zën,
.

Ioopen ze der m oedet' f
/> den rnl,
'aI.
%z# grootz'
#a op het
hat't(H .);of,zooals vaderVondeldichtte .,O ch, de
oudersteelen 'tkinten m aecken 'térootm etsm art:H et
kleene treet op 't kleet, de groote treên op 't hart''
(J.i. D., slotverzen). Kleine l/
'z/J:rcp, goede l,'
z/#crc/;;

œel heln, dit er geen /;p/// ,,de zoetiéheid derjonée
kinderen kan geenszinsopwegentegen demoeilijkheden
der opkweeking; evenwel daar breekt de ouderlijke
liefde door'',zeétTulxuAx (l,91).Kleinel/pt/prca,hoofdzs
rppr;Groote:/'z/J:r:>/,het.tzweel.(T.l1.).
2.Kinderen m oéen nietverwend worden.En vooral,

ze zijn veelte joné om een wilte hebben.- Geef een
l/z/# a1s het eischt en een hond aIs â# bwzspelstaat't.v,
zulteen kwaad >/'
z,# en een gpp/E'z? hond pié'llpz/(H .). W ie
zo#zipz; wiIstreelen ,z; met l/z/f/gl'
pz; mallen,D ie doetze
beiFN demodderr///dz/(H.;uitCats).Zoo/;c/kind te veel
ûevleid wordt. W ordthettotveell:rJJ# verleid (H .).Zoo
men l/af/erezzgewent.a:pz#z?ze(H .)(')Geliib p/z?paard,
dattnen a/pfbeteugelt,Xkrœortlt,zoowordt een >j>/#.dat
rzicz,zgnen &;
'/ Iaat doen.l,>>,k (H .).Een goede moedet'
zegtz2;
'
c/.
-mën l/z/#,watwiltt
k'
:? (H .)(2)Kindet'en wiI ?
'
.
ç
niets wuat'd (H .).Kindet'en !e// staat J# den bezemstok.
achtet'dedeur(H .).'.
%A9'
a#çœilleken .
k,r::,
'/ J
'a den bosch
(C.).Kinderen diewillen,kvt7t//men op deJ///t
az/(T.ll).

3.Kinderen moeten dan ook op tijd en,zoo noodig,
streng worden gestraft.- Bttig uw l/p# den hals,aIs het
(')Vergelijk:Zooalsmen 'fhoomken 1x)::1/,zalv;zA;hetâeâ>ea (C.).
(3)O f,zooalsbijA.Joos:'tIs eez
;wi
jze moedet'
.#fe al vroeg aan
haar kindje door eea weigering Ieert,dat willen en âelâe, in dit/erezî

nietE*;is(L.).O fnog:KleineJfp#.
jt?
.
ç'
weten ree#x.dat ze â# m oednr
gef#Jhalen.xoohaastx# een schrniendmondjeJeffza(L.).
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iong is,opdat het z/J
':/ hardnekkig worde(H .).Rrie :.4
7,7
kindeben Iiefheeft,#& îastëdt ze (H .). Die weI Jew;
'
p/,
Kastëdta#v kind (H .).Hsiez#z/kind stt'aft,heefteeterc/,
/
hem ;wiehetnietstraft,zaIschande beleven (11.).Vader
CATS dichtte :
.,

'tls wel(na m ijn begrijp)in ouden tijtgeseiit:

'tZçbeter dathet1/z//,aI.
%datde moeder .
$'c:?':#/.''

Van hem ook ditvqrsje:
##Hetisvàn ouden tijtbevonden :
Van sachte meestet.s vuyle wonden.''

M et de meesters worden hier natuurlijk de heelmeestersoftechirurgijns bedoeld.
Zie ook s.v.RosoE.
4.Toch m oetm en geen m isbruik m aken van straSen
en ook Fel iets kunnen toegeven.- Kindet.en AzCp:/:&

doorccrlfzc/zl,nietdoot-.
ç/4v,z/npgroeien(H .),ofbijCATS:
Een eetnbaerél'
z0/is aen te ./t/trez/ D oor eet'sucht, >//
'p/ door
harde.
ç/J,v:p.En Iyie :2/:/oogluiken kan :& zien door de
.

vingers,D/:z//niet te heerschen overstad ofl/y/#prs(H .).
Alweer bij CATS:In grczzi.
çc/il: niemantoytlf?.
ç/#/;En
IoontnietaIst,# blëde z'
#/; W anta1s de ,
gpe.
çf niet stil cz,
staet,Geschiethetbeyde sonder maet(').- Voorts luidt
het nog : K inderen m oeten wat wils Fipllezz (H .).M en
'zs:p/ .de iindschejaren nietal tezeerbezwaren (H.).=

(1)Te vergelijken bij A.Joos: Fe veelbesnoeienôr:zl/krachten
Ievenbea fe weinig verspiltdie.Ditis waar voor éo,za en kind.Liefde.
@ ouderof oaf/erof/zer,Iielde is w/rezzrâe/# zonder geweld. en g4:#â:f#
xonderxwakheid.Beoordeeldefouten van de l/a#erez; nietmet J/o geest
alleen'
.*4z;/dan x#/ge te streng ;,;,câ metf/ttlhartalleen.wantdanx#/
gefzzwak.Strajnietvoordat #e Iiefde #e plaats van #e wraak heeft

ingenomen.(L.
)

159 Doch kinderen,die m en gaarne lijden mad,Ieeft men
lichtveel,ja teveeltoe : Iieve kinderen wnvpz; wel een

:4/Jk breken (C.).
5.Nu blijfthetwaar,datkinderen toch altijd m in of
meer naar vader ofmoederblijven lijken.- H ë heeft
::,;aardjez//cr ziin t/lpr//'
: (H .).Een goed 1/////,dat naar
zfz? vadet'aardt (C.). H et l;
'z;# van #://tnoot'ziet ::l

zœart.zoodeouden zongen,zoo piepen de jongen (C.).
Zoo zz;:J?',zoo dochter (T.).W atvan ahen 1:7z;/,wil/J//zez/
(C.).51J//
'.
ç is de AA;nJ/'. a# hebben alle .
&/:pr/:A;(T.).Kat/:al/
'z,#:,'
:a m uizen geet'n. Z#a al een rz/plp-çl/'z/f/crt'p

(T.lI,74)('). Toeh bliifthet even waar, dat er van
den besten boom ::l vernepen t'
r/4c/i/e/ bomen (C.).
20.LEEREN ; GELEERD ;GELEERDHEIIA.

1.Leeren is noodzakelijk en moetvan jongs af met
iiveréedaan worden.- H'atSJPNJ'
CnietIeet'tzaI H an.
%
/2::/1weten.watmen jong nietheeftgeleerd weet men
niet,als m en oud is (V.D.).Leet't ve wat.zoolsz;fge
:eJ/(J.):zonderleeren kom tm en tot niets. De 1#t'/:cr#heid waaitjt7w J?/# zoo z//pf aan .is niet zonder inspan-

nin: en moeite te verkrijgen (G .W .).W ie #eleet'd wil
:e4?.#cz,moetrp-ppv opstaan .moetvlijtig arbeiden (V.D.).

Geleet-tlheid :pp?':z,cck,/niet(H .):'tkan nooitkwaad kenniste bezitten.Ee'
n woord /'
.
çvoordegeleerden ,
g:z;::: (H .):
wie op de hoogte is,ziet g.auw klaar in den toestand.
Voorgcleerden /.
ç'tv:e# preeken (H.):die begrijpen
immersgemakkelijk.Doch hetis even gevaarliik met:c(1)Te vergelijken bijdeze laatste gpreekwoorden :zulkeJ//-ea,
zulke>erezl;zulke âoo- ,zulbe vt'uchten; xz/lle boom,zulke wis; xzlfld

tronk'xt
z/l jong,(alle bij C..
);'tappelt
je smaakt boomig of ;;JJr den
à4nvy(T.II);heteiAt
izzdekraaiz;je/beliegen:kwaad ef,kwaad '
kuikenb
ofxou /
;:/eiâe/:'-wezendan âz/hoen? datx/fgde drommel#/#a (H.).

-
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Ieerden teredeneet'en a1szzi:/grooteheerenler.
î:?,eten(H .):
veel voordeelzal men bij zoo een redeneering doorgaans niethalen.

2.G eleerdheid volstaatechterniet:erzijn éeleerden
die,ondanks alle verzam elde wetenschap,toch weinig

oordeelofverstand toonen,ja vaak dwaas handelen.De geleerdsten z'#z, de œ#ç/,& niet,.geleet'deIiên,verkeerde
Iiên,. hoe t'c/pt?z'Jcr, hoe verkeet'
der ; hoe geleerder, hoe

vpll:r (V.D ). W ie z/llr geleerdheid z4cl/,Ln wiisheid
niet #JJrJ#, Die rr#/ de lt?wpz//
':/', En v/f;f mevrouw
rpp,'J#.wijsheid gaat boven geleerdheid (G.W .)(')Ge-

duldgaatboven geleerdheid (H.).Deqrootstegeleerdelca
een .
ç>/
'?; nietJu)/z?v:z/ haal'YFJJ, te zzicldzi(H.).Groote

geleerden z#z?zelden grooteâe///gczz(V.D.).
3.Toch erkent iedereen het gezaé van een geleerd

man.- Dutzietergeleel'd J/ï/:dat is een moeilijk ée-

val,datiseen leelijke historie (V.D.).Dat/.
s mii te v'
:Ieerd:datgaat mijn kennis te boven, dat kan ik m et
m ijn eenvoudig verstand nietbegrijpen ;ook in scherts
gezegd van zaken,die niette hoog zijn,maar die men
te vreemd ofteongerijmd vindt om ze te kunnen begrijpen (V.D.).Datmogen de geleerden beslissen .daarover durf ik geen uitspraak doen,dat laat ik aan de

m annen van het vak over (G .W .).Som sook wel m et
een tikje ironie :Hë meende :ez; wonder van geleerdheid
:> te#,:zCen 'tlolzziop een .
ç/?':z,/
Jk neer(H.):hijkwam
leelijk'bedrogen uit.H ë hangtz#z;geleerdheidteIuchten .
allerleigeleerde zaken te berde brengen,een ijdelvertoon m aken van alles watm en weet.O ok :zkn geleerd(1)EenlichtevariantebijH.:Wieslechtsgeleerdheid xoekt:a wgsheid daarzifef J#,slaaptJ# d. kamenier #s gaatverr.f:œ p,4rl#.
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heid Iuchten.f?i/.
ç/J//cp,uitpaîîen, ten /4:z; shreiden.enz.

(V.D.).
4.H ë heeft /:ergc/# betaald :/ gegeven .hij is door

schade wijs geworden (V.D.).

STOETT verklaart

eergeld,m nl.Ieerkintsgelt,m hd.Iêrgelt verstaat
,, onder l

men in eigenlijken zin schoolgeld ;van daar bij overdrachtiets dat m en m oet geven, opoferen om iets te

leeren ;de schade,die men ondervindt bijhet verrichten van iets,datm en nog niet goed kent,of van iets,

dat nadeelig is en waarvan m en den eiéenlijken aard
nog niet heeftondervonden.''- lk vraag m e echter af,
ofhiernietm oetgedachtworden aan het leergeld,dat

doorde leerlongensweleerin de ambachten moestworden betaald.
21.Lss.

S # kenta#a Ies t'lz/buiten . van iem and die iets op-

dreunt,alsofhij 't eerst éoed van buiten had geleerd.
Ielnand de les Iezen . iem and een berispin: toedienen

(K.).D enz/t/err/zif//z/v i.
% een Ieerschool. waarin de /e.
ç.
ç:z/

duura#& (H .):wie veelondervonden heeftwordt wijs,
m aar m eestal gebeurt dit niet zonder veel onaangenaam heden en schade.Die veanpv geleet'd heqft behoeft
geen &.
s.
çcz/meet'te pinprpp (H .).DatvJ.
çeen t/f/rc1esrôpr
hem .
22.LETTER.

H# heeftIetters (ook wel:rr# wat,veelIettersjvckr:ten .gezegd van iem and,die veeléelezen en jestudeerd

heeft.(T.11).V gl.: /;# heeftde l::l:p gegeten.

M en

denke voorts aan : iets naar de letter opvatten,A///r de

Ietterv
çyr/>lep,enz.,en aan de zegswijze Ietterwiisheid is

de/f/z/f/lrp van hetverstand (H..).

- -
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23.Lezex.
H et14/,Ieuen cz7%chl'
#ven :gezegd van een kleedingofm eubelstuk,datlangen tijd goede diensten heeftge-

daan en noé overaltegen kan (V.D.).- Naar â# (J#)
kan Iezen en schriiven.watno: vooronze volksm enschen

alsbewijséeldtvan geleerdheid.
24.O xoERwllzex.
H ier ontlerwb tmen de./eJ/v# .
'schertsend,wanneer er

zaken worden besproken,die niet geschikt zijn voor
kinderen ofjonge lieden (V.D.).- Dezewoordenston+

den weleer vaak op de uithanéborden der schoolm eesters te lezen.
25.0 0R.
Iemand pnrcz;aannaaien . hem om zoo te zeggen tot
een ezelm aken,hem om den tuin leidèn, verschalken,

foppen (V.D.).ln Vlaanderen ook welietnand lk/.
ç aan

J#z/ooren naaien (G .W .).- Voordeverklaring zie bij
ezel.ezelsooren.
26.PEx.

Dat is met :::/; henlnenj te beschriiven :onmogelijk
allesomstandig m ee te deelen (V.D.).H etisalIang in
dehengeweest.men washetreedslang van plan(V.D.).
H et is in de pen . het zal geschieden (V. D.). In de
>:?; blëven : onuitgevoerd of achterwege blijven eener
voorgenomen ofbesliste zaak (V.D.).H etsfl:p,.#1.
%/z/de
>c& gebleven. vergeten bij't schrijven (V.D.).lemand
iets in de pen t'èrpz/;voorzeggen,wat hij moetschrijven (K.).Een welversneden pen .een fraaie stijl(V.D.)a
of/2#hedtz'#?'
,pen weIrpnçpc#ép (H .).ZënpenJc/z:r>:z/..
bitse woorden bekigen in gçschrift (V.D.).Zoo ook:
ziin >:p tegen iemand çc/scr>c/,(V.D.)en het>fzz//g'
c van

eellvlttgge>é'z,is'/schet'
pste YJ>ez/,dat /1 ken (H.).H ë
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heefteen slahhe>:z/(H .):een flauwen,zouteloozen stijl.
H aatc?/ wt'aakzuchtbestuurdcz/zën >é'
z?.
'deden hem zoo

schrijven (V.1).).VgI.â# heqft=#a pen in addershog v'
edoopt(H .).H ad delffp.
ç/det'ppz/z/é'z/gedtlan,A 1dewel'eld
&J.
çIang r/rzz/f?z/(H .):schrijvers (en geleerden) bewerken den vooruitéapg derbeschaving.- W atJ:z//'
lgauw

ter>:?/,zeiIammeDries,:z/hiihad eez/halfuur/'::#& om
een Iettet' te .
çcâ?'#&e?2 (H .): gezegd van iem and, die
knoeit bij't schrijven.De pen wil vppz/ inkt N'crczz,zei
Ap:a#,r/, en /0# wilde met een Jé'&/,'
z/v->pp?/c/.
?k scht'iiven
(H .):ook weervan iem and,die er geen verstand van
heeft. - M en heeft zeker opgem erkt,dat het in deze

zegswijzen en spreekwoorden meestalgaatom ganzepennen,die tijdij moesten versneden worden (van daar
ook hetwoord pennemes).
27.PLAK.

De>/Jl voeren..ergensde baaszijn (V.D.).Et'deplak

:>/:#gez;.kastijden (V.D.).H # sheeltmet#:>/J1(H .):
hijkastijdtgemakkelijk.lemand ondet'de hlak houden :

in bedwang houden (V.D.). Ondet'de :/41 zitten .niet
veeldurven uithalen (V.D.).H # staatpz/& rde>/Jl van
z#& vrouw .zijis hem de baas(V .D.).Aan de>/Jl ontvrppït/z#z/.
'tegrootgeworden zijn om nojmetplakken
geregeerd te worden ;ook vrijer, vrijpostig geworden

zijn (V. D.).Te vgl.:plak en v/rt/ontœassenz'
#& (zie
gard).- De plak was,metde roe of de dard,een der
m eest geduchte strafm iddelen in de vroeyere scholen.
H ILDSBRAND spreektvan de ,,ontzettende plak ''en BILDERDIJK getuigtvan ,,den schoolvoogd, voor wiens plak

deboersche landjeugd beeft''.H etwaseen ronde schijf
m eteen langen steelaan.De schuldige m oest de hand

-
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uitsteken m et de palm naar boven en zoo de slagen nlet
de plak in ontvangstnemen.
28.PROEF.

Datisdept'oef :> de%
.om :een bliik der waarheid van
hetvertelde (V.17.).- Zalwelaan de rekenkunde ontleend zijn.
.

29.PuxT.
De>cA,/
Jk.
çop de izetten :zeernauwgezet,nauwlettend

te werk gaan (V. D.). Ook :geen punt
je p> de
g:/:?'
;(H .).
30.Roeoe.
Onder iemands roede ziin : iem and ten eenenmale
onderworpen zil
'n (V. D .). H et tegenovergestelde :der
roède ontwassen =#z;:zelfstandig kunnen of willen han-

delen(V.D.),Det'oedeisreedsgeheven.de strafdreigt
(V.D.).Deroedesteektt'eeds voor Jdz;school'steen.T.verklaart:,,datdruktuit,de strafistotafschrik noodig.Zoo
steekt m en,tot waarschuwiné en vreeze van stoute en
baldadiée kinderen,wel een roede'voor de schouw,op-

datdieN hen gestadig voorde oogen en bijdehand zij.
Dus zegtm en ook :de roede ligtin de>/.
ç,n1.om taaite

zijn en gevoelié tekwispelen''(l,90).Der::i.
%rlz/'/gat:

de geeselisreedsvoorbij,destl'afdreigtnietm eer(V.D.).
H etjsvet-geten.zoo t'tpl/ulde roede van den aars, van de

bi1is(A.D.C.)ofals de roe van #ca rug 9,is'tvc:.
sc/ep
gedaan .de kastijdinéen zijngauw vèrgeten (C.).Zoolang
de roede D://lf.
'de goede wil openbaartzich,zoolang

de verdrukking duurt (H .). De t-oede kussen :zich gewillig aan de strafonderwerpen (V.D.), voor de straf
bedanken,bekennen dat ze rechtvaardig en heilzaam

is(A.D.C.).Hetkussen der roede gebeurde letterlijk
na voltrokken straf,schrijftA.D.C.Die l&JJ# gedaan

1b5

beeftvt.eestde roede.vreest de straf (H.). IloelJ/z;/ge
de vromen zoo kwellen,zeigc//:t): Joost, en â# kreeg rlz/

meesterBenetlictusppz/ hanelbuir//,roeslagen (H .).Een
#z':r,p roedetotegz/stalen aat.s(H .):.hoe m eerm en ongevoelig blijft voor de straf, hoe zwaarder ze worden
moet.sletz#?zeigen l'oede worilt /;# gegeeseld .hijheeft

zijn eigen ongeluk bewerkt(A.D.C,). Ook hë maakt
ecz/roede voot'a#W eigen gatoftot a#z/ eigen 4J>.
ç.
'hijis
.

zijn eigen ongeluk aan 'tbewerken (A.D.C.).Niemand
wordtgroot,anz/t/pr metdel'oede-k
,p///c/2/tg#testlprf/pzi(H.):

stragen zijn noodzakelijk.Z#z/willetjcstaat/zzhetbosch,
J.
& / de t'oede v4t?/i# 10.
%(H .):koppiée kinderen m oeten
jetuchtigd worden.Salomo zegt.aIs de ://#cr.
ç dq roede
*
splrez/,Dat âl/z/z/: kindet.en voor Jezs duivel rlrca (H .):
hetisvoor'twelzijn van de kinderen, dat ze moeten
jestraftworden.Dezelfde éedaehte in :de t'oe - f?Jl/ bet
lïz/# vt'oe(H .);tlie deroespaart,haat zp'
z;J/z/J (H .);hoe
liever l/z7J, hoe scherpet.t'oede(H .);diezich z//:/betet-t
door ='
#zz ouders roeden, die Jnrz,f gemeenelgk aan #pz;

galz (H .).- De roede issindsonheuglijketijden en bij
alle volken het gevreesde tuchtigingsm iddel. In de
schoolen in de huiskam er ontbrak ze nooit.,,D e boereschoolm eester sneed een tak van een boom,en liet er

de scherpe puntjes aan,om meer indruk te maken '',
schrijftJ.TsR Gouw.,,l)estadsschoolmeester had een
m ooien gelen m attestok, die zwiepte op de broek der

jongens.''(Kn'
kje.
%r'z/de OudeSchoolœereld,1,blz.36)(1).

(1)W ieermeerwiloverweten lezedebrochureW propos ##Rrul.
doorFR.MARTIAL-ANDRé,Paliseul,1931.(OverdrqkuitRevt
4.SdQ#
#4Pédagozie.)
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3l.ScHoot,,SCHOOLMEESTER,enz,
1.ln den éunstiéen zin van ,,plaats waar m en iets
leert,kennisopdoet''.- H # /.
sdaar p> een t'PCJ:school:

hiikan er veel leeren (V.D.). Ge zzinc/ nog ct?// beetje
at?f'r schoolvllz?.ée kuntnoé veelleeren (V .D.).Vé1.:
hii mag z/nv weI::/2jaartjep.
/wattet'school.
g:?t?//(H .)en
iemand naar de v
çc//oolz'
:?'
2#c??,d.i.vooreen weetniet uit-

m aken (H.). ## hem l&z// ge z/pv wel.
qc/ipn/vf/fka ;hij

blinktverboven u uit(V.D.). Goede .
çcâf
?/pa en goede
uurœerben a#a twee lE'&/e:le&.
ç van ::A/ goede stadst'egee-

ring (H.).H iiheeftde .
çc//::/ goeden zz/c/z/gezegd (H .):
hiistudeertniet meer, H ii heeft de.
çc/;::/l:f
??'/.
ç(H,.)of
deschoolziekte (K.):hij wendt koorts, ziekte voor om
niette m oeten naarschooléaan D e .
çc/s::/.
vJ?/v r,J// den

Jcr/dpif/
kklr/g:zwaar.om éeleerd te zijn moet men ter

scholegaan (V.D.). M en is maar geleerd a1s rzipa van
descboleldw/.
'doorondervinding wordt men wils(C.).
Bij deze zegswiizen kunnen nog wordengevoeéd
hë J
'.
sdaar:> ziin â:pv.
ç/:school.daarzalhijwelgeheel
en albedorven worden (V.D.) en hëheeftin de groote
-

Griend school gelegen, ,gezegd van iem and, die een

slechteopvoedin:heeft'',(H .)watdusm etonsâ# isinde
l4.
ç.
sc/;c?/gebœeektovereenstem t. ,,De G roote G riend is,
aldus H arrebom ée, een zandplaat in de Zuiderzee.In
den zom erveeléras,waarop de schapen weiden.Verder

is ziirijkaan eierenvan zeemeeuwen en anderevoéels.''
Blijftten slotte dezegswijze uit'deschooll/t?>>c?,.
-kleine
éeheimpjesverraden of uitbrengen (K.) en bij uitbreidin: :,uitbrenéen wat ergens tusschen de m uren,in

't geheim geschiedt'' (T. 1, 355).

'tW as doorde

schoolreglem enten verboden te vertellen wat er op

schoolgebeurde :niemand
'hoefde daarzijn neus in te
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steken.VwLcoocH,een A 'dam sch schoolm eester, die in
1597 ten behoeve zijnercollega'seenRegeldet'Duytsche
îchoolmeestets in 'tlichtgaf,beloofttwee ,,placken ''aan

een schooljongen, ,,die ut schoolclapt en niet heelt
#t secreet##.

2.Van de schoolm eesters wordt ook we1 goeds ver-

teld.- Geen school #p/:4/ zonder meesler (H .):overal
moetereen m eesterzijn.DemeesterJ'
çuitde.
çc/,::/(H .):
heel het boeltje staat onderste boven.Debut'
genleester
:z; de schoolmeestet'z'
#N de pJ://Jk.
</: set'
penten r/z; het

dorp (14.):zijzijn ernoodzakelijk.almaken zij hetde
dorpelingen som s lastig, door het doen naleven van
wetten en reglem enten.Zoo zegt m en ook :de meester

en depastoorz#/ deropvogels/A/het#:r> (H.) d. i.,zoo
verklaartH arrebom ée,de wrijfpalen van oud en jong.
Rohpen .plukken,scheuren.Elk plukteen veertje van
hem af. Zoodat de zegswijze dan beteekent:van niem and wordtin een dorp zooveelkwaadsgezegd als van

pastooren schoolmeester.- Roppen komtnietvoor bij
VAN DALE,welbijKosxsx,die verwiist naar ropen,dat
V.D .ook opgeeften datbeteekent,,uittrekken,m et de

hand ergens afrukken '' (K.). VsRc.verwijst naar het
H gd.raufen.- W ie scherp,aandachtig toezietheefteen
sehoolmeestersoog (H .).- Leerlingen.die volle vertrouwen hebben in de kennisvan den m eester, zweren J#
den m eester(V .D .).M en denke aan het ipse dixitder
Ouden.H ë moetweIeen goed meester J#z7,die pp,/ffou/:v maakt(H .).
3.Toch wekken de woorden schoolen schoolm eester'

weleensde ongunstige bijgedachtevan ,,verwaandheid,
betweterij,pedantism e''.- Zoospreektmen van school&cl: m anieren,sckoolm eester. schoolmeestetachtig, school-
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meesterstoon, schoolmeesterswësheid, schoolmeesterstaal.
%
vchoolgeleerde. schoolgeleerdheid,schoolm onqrch,schoolvos
en school
frib.- o'Een-schoolvos''.zoo verklaart VER.

couLt-ls,is eiéenlijk een jongeling,die van de ,,schola
latina''naarde ,academ ia'' overgaat. 't Zou dus zijn
watde Duitsche studenten een ,,Fuchs'',de Vlaam sche

een ,,schacht''noemen.En frik,in schoolfrik,verklaurt
VeRc.a1s een ,,studentikooze overdrachtvan Frederik ''.

FRANCK geeftdezelfdeverklarinébijschoolfrik,maarverm eld schoolvosniet.- Zou deze Frederik verwantzijn
m etdien,welken m en zoo graaé fopt? ofis 'tdezelfde?
Dezelfde m inachtende beteekenis vinden we voorts
noj -in : den schoolm eestet- .
ç>t?/:z7,d.i.alles willen berispen en ordenen,alsook in daat' l/p men den school-

meestet'Jrperc/,(V.D.);hiirielfnaar de school(H .);hii
/,Jrv/den schoolmeestet-uit(H .);hii;'çvoot'schoolmeester
in de v/pv gelegd.- M etdeze zeéswijzen zijn ook verwantdie,waarin m etde onw etendheid van den schoolm eesterwordtgespot :men vindt veelq
çc/znn/l//
zt/cr:z/ge-

leet-dtr dan Fif<p meestet.
s; hondel'd schoolnleestet.
b (of:
kosters),negen en z/evpz?f/: gebben,ofwel:honderd en e'
e'
n
gellpa,Tanteriseen dubbele1ï/(H .;A.D.C.).
3.G edachte van m inderwaardigheid treFen w e aan in
de volgende woorden en uitdrukkingen schoolinkt

goedkoopeinkt(V.D.);school
jongen.domoor,onnoozele
(V.D.);iemand aIs een schooljongen behandelen :uitde
hoogte,alsofmenin kennisverboven hem stond(V.D .);
schoolduitsch.schoolfransch .éebrekkig Duitscà,éebrekkié Fransch.
32.SPA-RIDDERS.
Een naam , die vroeger w el eens spottend gegeven
w erd aan de schoolm eesters,w elke de ,,spa.m ethode ''

169 (ebruikten van den H ollandschen paedaloog Prinsen.
Deze.werd dan ook de koning van de ,,spa-ridders''
genoemd. Als leerm iddel gebruikte Prinsen o. m .

negen leestafels,elke tafel van 61 bij53 cm.,in plano
gedrukt.De eerste tafel bestond uittwee afdeelingen :

prentjesen groote letters.Het eerste prentje stelde een
:>///cz/#:p man voor.D aarnaastde woorden :metde.
ç>4,

.

dan aa -a.De meester begon meteen praatje overde
Plaat en vroeg tot slot: ,W aarm ee spit de m an ? ''
A. nM et de spa''. De a werd lang aangehouden.

V.,W at hoorje achteraan?''A.,,-aaa''.,,W elnu,die
letter is de a ''.D ie m ethode islang de methodegeweest.
Door H ildebrand's getuigenis weten we ,dat de H ollandsche jongen veelm inder ingenom en ''was ,,m etde
.

leerwijze van Prinsen dan de Hollandsche schoolmeester-''(Jonqens).- Die Prinsen leefdevan 1777tot1854
en waso.m .schoolm eesterte Leiden en Directeur van

de Rijkskweekschoolte Haarlem.
33.STUDENT,sTuols,s'
ruoseRsx.
Een studentenstt'eeî; studententatll; studentenhavet':

amandelen en rozijnen dooreen ;am andelen wordenals
middeltegeneen kater beschouwd (K.); zoo genoemd,
omdatzijden dorstopwekken,en dusop een studenten-

feestgoede diensten doen (V.D.).W ie heeftnu geliik?
/1 had een .
î//
:#:A;/pa/:r:?C/J'
e.
'aangenaam, gezellig leven,

zonder andere zorgen dan die voordestudie (V.D.).
Studentikoos :op de wijze derstudenten,studentachtig ;

openhartig-ruw, ongedwongen, los.geestil (K.).H etf.
ç
een W eesherstudent.de varkens zijn te W eesp m enigvuldig,daarzijmetde spoeling derbrouwerijen éemest

worden (H.)- Ietsmetstudiedoen.metopzet(V.D.).
Zën ç/J/#& van ietsmaben..ziçh er bil
-zonder op toeleg-
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gen (K.).Studiemet??;J/:?/zaIJc./:zslâpï#baten(H .):ook
in destudie moeteen jonge m an zich op tijd rustgunnen.D iehe .
ç///J;'
e baat z/g/, de./lrt'z;weten meer dan de

boeken (H.) ervaringis de beste leerschool. S# zou
Iievet.in deJ/crllp studeeren (H.):hij zou liever in de
herberg zitten dan op zijn studeerkamer.
34.TELLEN.

S #staatdaarof /;# geen dt-ie.vcpz/tien l/z;tellen alsofhijtedom isom te kunnen spreken (V.D.).H # zz/nc/

op z#z; tellen >J.
î.
ç:z,:voorzichtig zijn (V.D.).S # kan
goedtellen (plaatselijk):van iemand,die een tehoogen
prijsrekent,ofook van iemand,dien men verdenktte
veelte rekenen.

35.ToxG.

S# heeftde /:av'gekt'egen .gebabbeld op school.
W ie te veelbabbelde onderde les kreek wel eens een
rooden tonglap aangebonden en m oestzoo op de speel-

plaatste kiik loopen (plaatselijk).
36.VINGER.

Iemand p> de vingersJ#é:z;(zien) .streng op iem and
letten (V .D .).- D ePuitdrukkiné herinnertaan hetrekenen m etde vingers,een m ethode die zeerlang in gebruik
was.W ilde m en b.v.de getallenreeks van 1 tot10 voorstellen, dan éilxg m en p1s volgt te werk : ,voor het

getal1 boog m en den vèfden vinéervan de linkerhand ;
voorJ den vierden en den vnfden ; voorJ den derden,
vierden en vbfden;voor4 den derden en den viet.den ;
voorS den derden ; voor 6 den vierden ; voor 7 legde

men den vijfden om ;voor8 den vierden en den vijfden;voor#,den derden,vierden en vijfden; voor 10
booém en aan de linkerhand den wijsvinger naar den
duim ,zoodathetonderste lid daarvan het onderste lid
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van den duim raakte en den vorm van de kleine G riek-

scheletterd had.Datverg'de natuurlijk veel aandacht,
zoodatde leerlingen den onderwijzerscherp op de villgersm oesten kijken,,,erstrengop letten''gD.W oureRs
en W .J.V lsseR :Geschiedenis r'lp de ,>r4:#/z?1' en het
@

onderw#s(blz.17)q.- M en 14z; dat :> zën vqngers pJtellen (A.D.C.):hetis zeer juist.Den :?iW:er ohsteken .
wiehetweet,mag den vingeropsteken;doetnatuurlijk
aan de schooldenken.En zou de zegswijze iemand :>
de p/z/fpr.
s tikken ofkloppen,d.i.hem berispen (V.D.),
nietteruggaan op een tikje of een klopje metde liniaal
als strafm iddelop school?
31.V ocArlvus.
't Is ::?;slim me
vocativus .een doortrapte schelm .G

TulxMAx is de eerste, bij wien we de zegswijze aantrogen (I,215). H ij vergelijkt het woord vocativus bij
de andere LatijnscheaIs,,quidam ,quant,ihcognito''en

de afkorting N.N .(nescio nomen).,Diede reden van
de benam ingen weetkan zezeggen'',voegthijerbij.VAx G lxxeKex geeft ze ook op als behoorende totde

studententaal,,van Kneppelhouten zijn vrienden''en
verklaart:een rare snaak.,.Devocativus'',zoo gaathij
voort,,,isin 'tLatijn de totroepen dienende naamval.
De bed.oeling is:iem and,die uitlokt,om aan te roepen''

(op.cit-,blz.519).
38.W IJS;wllsHslo.

H tj'isa4, wt
j'
s aIs Salomo'sl4/.hij meent van wijsheid te bersten (V.D.).Hete&iwiI &/./J:rzijn dan dehen .
-

kinderen,J
'ongelui willen het beter weten dan volwassenen (V.D .). - D e wlk
isheid $J)'
l/ hem de oogen J///.
'
scham per gezegde van iem and, die dom handelt of
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spreekt(V .D.).H t
j ra::>///de wl
jàheid /z,hachttehebben .
hijmeent,dathijalle verstand en geleerdheid voorzich
alleen heeft.Vgl.het/
'.
çzoo'n wl
b heid/(V.D.).
Dr.C.DE BAERE.

W arum geht die arabische Schrift von
rechts nach links und die europxische von links nach rechts ?
(N achschrift)
lm heurigen Jahréang der belgischen x:xmijdschrift voor
moderne Philoloéie''(Leuven)velöffentlichte icb eine kleine
These der Rechtslinkséenese der arabiscben Schrift (und
wohl auch hebrâischen). Herr Professor Fischer bathiezu
richtié foléends'bem erkt:'dM an m uss sich aber auch verge-

genwërtiéen,dass bereitsdie altsem itische (altkanaanâische)
Schrift von rechts nach links lâuft, und diese kennen w ir
doch nur als eine S/ez% schrift. Bei dieser können w ir doch
nicht annehm en, dass m an sie <'aufdem Bodem kauernd
oder stehend aus der H and '' geschrieben habe. A ndere
Schreibstoffe aus Stein,also Knochen,Tierhâute,Baum rinde,
Papyrus und endlich auch Peréam ent und Papier, treten
doch erst viel spâter auf. In den siidarabischen Schriften

und im G e'ez (Altâthiopisch)finden wirz.T.auch,wie bei
den G riechen und den ltalikern, die Bustrophedon-schreibung,d.h.abw echselnd von rechts nach links und von links
nach rechts.

Ich mussalso einerseits meineThese aufden Ubergang
von den sùdarabischen Bustrophedonschriften in Stein auf
die m obilen H andscbreibm a/erialien re'duzieren,kann aber
anderseits die Bevorzugung von links-rechts in den griechischen A lfabeten und denen aus ltalien dadurcli erklâren,
dass dort beim Kopieren eher U nterlagen benutzt wurden

(höhererLebensstxndard a1s in derW uste bei Nomaden),
und dass weiterhin auch die Zûéigkeitund Inkokërenz der
Buchstaben diese leichter von links nach recbts scbreiben
lâsst. a1s es in der Spiegelscbrift éescbeben wiirde. D ie

174 âltesten Schriften aufm obilem Schreibm aterialw-aren wohl
freistilisierte Briefe und Kopien vom Stein,wobeiim O sten
érafotechnisch wegen der leichteren Ziiéiékeit und des
bequem eren arrêts nach dem D aum enballen zu r.-l.gewâhlt
Wurde. D em aach diirfte es e'iùe Bustrophedonscbrift auf
m obiler G rundlaée nicht m ehr éeben.
M ein erwëhntes Eides Kolum bus hat also vielleicht eine
D elle erhalten,ohne auszurinnen.
Stam bul.

Dr.KARL M ULEY.
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G esam tverzeichnis der niederdeutschen D rucke
bis zum Jahre 1800
VOn

Dr. Conrad Borchling und Dr. Bruno Claqssen
o.Prof. a. d. U niversitât H am burg

Bibliotheksrat in Rostock

ZeitschrijtJ#r deutschesAltertum und deutscheLiteratur .
<
tUnter der Inventarisation der mittelniederdetltschen ldandschriften
hat Conrad Borchling die Notwendigkeit einer genauen Aufnahm e der

zltesten niederdeutschen Drucke erkqnnt,und nachdem in dem RostockerBibliothekarClaussen ein riistlgerund vohlgeriisteter Mitqrbeiter gefunden w ar, hat sich der Plan zu einer vollstà
indigen nlederdeutschen Bibliographie erw eitert, deren erstes Heft wir m it einem
herzlichen Gliickauf fiir die Verfasserwie fiir den wagemutigen Verle-

gerbegriissen:der es in qigrner Officin gedrucktund fiir deren typo-

graphische Lelstung dam lt e1n M eisterbrlef erworben hat......>>

Siaats- und Universitötsbibliothek, Hamburg.
<4...Ich habe der Versuchtlng nicht widerstehen können,in einem Zuge alle 216 Beschreibtlngen durchzulesen - und bin von hoher Ach-

tung,ja Bewunderung iiber die geleistete Arbeit der Verfasser, aber
auch die typographische Ausstattung drr Verlegers erfiillt. Das ist
wirklicll eine nach jeder Richtung vorblldliche Leistung. Ueber alle
M iihen und Sorgen, die Sie hineingesteckt heben, darf und wird Sie
Bewusstsein hinwegheben, ein W erk geschaffen zu heben, das den

Grundstein fjr die Erforschung des niederdeutschen Schrifttums ftir
alle Zeiten bllden wird.Alle Fragen nach seiner Ueberlieferung, Ver-

breitung und Aufnahme stellen Sie nunmehr- zum erste Male atlf
den sicheren Boden wirklicher Tatsachen.Kein Bibliograph,kyin B1bliothekar,kein Kulturhistoriker,der nicht Ihnen'und Ihrem Mlt6rbeiter ftirimmer beiseiner Berufsarbeitund seiner Forschung verpfllchtet
w:re ftir alle Zukunft......>

.

Dasbedeutende W erk verteiltsich aufetwa 12 Liyferungen,dievierteljâhrlich erscheinen und je RM.6.- kosten.M1t Ablauf der Subskription tritteine wesentliche Erhöhung ein,sqhon ein Grund,um die
Bestellung zu dem jetzt Xusserstgtinstigen Prelse sofortzu vollziehen.
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In de volgende'afleveringen der Leuvensehe \Bijdragen .z .011en o .-- a.,_ versehijnen . :
L. Grootaers : Phonetica, .Uitspraakleer en Spreekonderwijs . -.
Overzicht der jongste literatuur (vervoig)
Fr.Baur,r Huyghensiana.--H . _
L. Grootaers :'De dialectstudie
laatste jaren:

in

het buitenland , in

L . ,Goemans_ : Antoon T'Sestigh, _phoneticus en dialectoloog .

:J. Van der Herjden :, Mate bij `Dirk Potter.

P. Hildeebrand : : Fen.- onbekende Nederlandsche
P. Seraphim de Vos van Pragge.-

Dichter.

IL Logeman : Van een' Nieuw Woord en een'. : . Toelatings- exam en .
K Muley .> Statlsdhe Filologie oder dynamisch angewandte
Sprachforstung
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Zooeven vereehenen

e

Nieaw FranschNederlandsch -NederIaadsch Fransch
ORDEleiBO :E'

TEVENS - UITSPRAAKWOOR
DENBOEK BOOR BEIDE TALEN`DOOR

Dr .

L . _ GROOTAERS,-

DOCENT IN DE PHONETICA~
AAN- DE UNIVERSITEIT
TE LEUVEN,

11

Om aan de behoeften, van alle gebruikers to voldoen vertoont ditNieun'
Woordenboek de volgende kenmerken:
1 Het-Fransch-Nederlandsch -en-'h-et,'
Nederlandsch-Fransch gedeelte _worden :-op even volledige wijze behandeld
en,kunne_n dus_-beide,.-ioowel door` den Vlaamschonkundigen _ Waal -als- door
,den Franschonkundfgen Vlaming ge
bruikfi -worden
2°, Daar
de
uitspraak--_.van -het-Fransch en van het Nederlandsch veel
to wenschen overlaat ; wordt de` altspraak van alle woorden, . Fransche en
Nederlandsche, in phonetisch schrift aangegeven, volgens bet alom verspreide
steisel der Intern ationale Phonetische Vereeniging.
3° In Belgie-- word# -voortdurend -gezond}gd tegen het juiste woordgebruik,
daarom wordt iedere•_ vertaling door taliijke -uitdrukkingen en korte zinnen verduidelijkT zoodat de lezer -niet _gevaar loopt ;het verkeerde woord -te kie
zen ; de' werkelijke taal bestaa_t trouwens niet : ttit afzond_erlijke woorden . 4 Daar ioowel Fransch -als Nederlandsch in ons land vaak ontsierd -worden,_door tallooze--barbarislnen - wordt-onderaan =iedere bladzijde een dezerverkeerde zegswijzen als waarschuwing aan de kaak gesteld . Aan het slot
>van. ieder deel zijn_ al,tieze - uitdrukkingen in ;=een- aitvoerig alfabetisch regis
-ter ondergebraeht . .
De beide' deelen worden- geleverd samen gebonden in een imitatie-leeren
band~`en vormen 'een -boekdeel van 1232-bladzijden formaat •2 8 X 18 -cm .
Prijs gebonden 180 frs . contant ; 195 ; frs. bij maandelijksche afbetalingen .
g
laar of_bij den uitgever- BERICHT
A . BIELEVELD, WARMOESBERO,i66,-nBRUSSELe men vrage prospectus
met proefbladzijden. -y -
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L. G oem ans, L . Scharpé, A . C arnoy, A . N oyons,

J.M ansion,J.Van Ginneken,J.Schrijnen,H .D eVocht,
J.Van de W ijer,A.Boon,J.Kleyntjens en L.G rootaers.
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IN H O U D
It.K reem ers,E néelsche O orloésboeken en O or-

loésschrijvels
T .D .,O ud-G erm anistenvel'eeniéiné

BOEKBkOORDEELINGEN
K. BouoEwlzxs, H et Prieelken der Gheestelijker
W ellusten (J.F.Vanderheijden)
M .CAHEN et M . O LSEN, L'Insctiption runique du
coFretde M ortain (J.M ansion).
J.CORNELISSEN,N ederlandsche Volkshum or,IV-V

84

J.G esERsler
).EERCH, @
TH.(
EXGw
E.

89

*

@

*

Frânzösische Sprachlehre

(E.tllrix) . . . . . . .
J.DE HARDUIJN,Cleyne Proefstuxkens (J. F.Van
derheijden) .
. . . .

40
77

FR.H OHMANN,W illiram s von Ebersberé Ausleéuné

des Hohen Liedes (J.F.Vanderheijden)

80

J.KLEMPERER,G eschichte der französischen Literaw

tur (A.Zauner) .
TR.KNUDSEN o: A.SOMMERFELT, N orsk Riksm âls-

ordbok,H .4 (H .Loéem an) ,
C.M . LELIJ, De Parabelen van Cyrillus(J.F.Vanderheijden)
E.LsRcH,H auptproblem e derfranzöaischen Sprache,

1-11(E.Ulrixt(1).

40

E. LERCH, H istorische französische Syntax, 2.Bd.

(E.Ulrix)
(l)Delezergelieveop blz.40in de titelopgave van dit werk den
aldaarverkeerdelijk opgegeven uitgeversnaam' doordienvan deErma
W estermann (Braunschweig-Berlin-Hafnburg)tevervangen.

J.LINDEMANS,Toponymie van Opwijk (J.Gessler).
K .PHILIP,Julianus A postata in der deutschen Lite-

ratur(T.D.)

76

J. H . STARMANS, Verloskunde en Kindersterfte in

Limburé (J.Gessler).
W .DE V RIES,Palatalizeriné van û

86

W esterlau96

wers Fries(J.LEENEN)
N .W SLTER,M undartliche und hochdeutsche D ich-

91
74

tuKé in Luxemburé (J.Gessler). ..
W .ZlRus,Ahasverus derewiée Jude (T.D.
KLEIN E A AN KO N D IG IN G EN

J.ARNAVON,Le M isanthrope de M olière,(J.Gessltr)

103

J.Bol-sée,La G rande Enquête de 1389 en Brabant

(J.Gessler)
A.A.BOUDENS,Onze Auteurs (J.V.)

102
43

G . CHAUCERS, Kleinere D ichtungen hrsg. von

KQCH (T.D.)

98

H .DOLLINGER,D ie dram atische H andluné in Klop-

stocks ,,DerTod Adams''(T.D.) .

.

H .M .FLASDIECK,DerG edanke einerenél.Sprach-

akademie (T.D.)

99

A.H RUBY, Z wei Skizzen zur T echnik der islând.

Saéa (T.D.)
A.H RURY,Zur Technik derislând.Saéa (T.D.)
L.KOLB,Klinéers ,,Simione Grisaldo ''(T.D).

101
101
44

H .KUMMER, Der Rom antiker O tto H einrich G raf

von Loeben und die Antike (T.D.)
.
J.LEENEN,Van M uisnaarM aus(J.L.Pauwels)

100
46

K .LUICK, Die Bedeutun: der R enaissance fiir die

Entwickluné derengl.Dichtuné (D.D.) .
E.MOLTKE, Nytolkniné af Gylliné-stenen (J.M an-

sion)

98

48

M .A.P.C.POELHEKKE,Taalbloei(J.V.).
J.Q UINT, Deutsche M ystikertexte des M ittelalters.
I(T.f).) .
. .

42

L.STETTNER, D as philosophische .System Shaftes-

burysund W ielands Aéation(T.D.).
TxucHxlTz EDITION,Latextvolumes (A.A.)

100
46,103

E. V OLHARD, F. M . Klinéers philosopbische Ro-

m ane (T.D.)

101

L.W ERNER,D ie reliéiöse W urzelvon Carlyles lite-

rar.W irksambeit(T.D.)

44

K RO N IEK

(Denummerstusschenhaaklesverwijzen naardeïâvan de Kroniek)
C. Borchliné und Br. Claussen, N iederdeutsche

Bibtîoéraphie (6)
51
Gœtheherdenkiné (7)
106
GroninjerBijdraéen voorTaal-en Letterkunde (8). 106
59,108
DerGfosse Brockhaus (3)(11).
49. 108
DerGrosse H erder(2)(12)
50
ISee A11(4)
l
07
Katholieke Encyclopaedie (10).
108
M alvern Festival(13)
109
M .J.van der M eer (14)'
N ederlandsche Bijdragen op het gebied van Ger107
m aansche Philoloéie en Linéuistiek (9)
107
Oosthoek's Geïllustreerde Encyclopaedie (10).
J.V erschueren,L.G oem ans en L.Brounts,M odern

W oordenboek (1)
Vondel'sVollediée W erken (5).
W inklerPrins'Geïllustreerde Encyclopaedie (10)

48
51
107

IN H O U D VA N TIJDSCH RIFTEN
A m erican Speech

Anplia

52,109

11Q

A rch.f.Kulturéeschichte
52
A rch.néerl.de phonétique expérim entale
. 53, 11
0
A rch.d.Vereins f.siebenbûrgische Landeskunde
53
A rch.f.d.Studium d. neueren Sprachen u. Literaturen
110
Beitr.z.G escbichte d.dt.Sprache u.Literatur.
110
Bull.de la soc.de linéuistique de Paris
. 53,110
E iéen V olk
.
. 53, 111
E nélische Studien
111
Enélish Studies.
111
.
Forschunéen u.Fortschritte
111
T he Germ anic Review
. 53, 11l
H andulinéen v.d.Com m issie voor Toponym ie en
Dialectoloéie
. 54,112
Indoéerm anische Forschungen.
54
Jahrbuch der luxem b.Sprachgesellschaft.
54
T he JournalofE nélish and G erm anic Philology . 54,112

Lanéuaée

.

F5,112
55
55
112
113
56
113
113
l13

M ém oires de la soc.néo-philoloéique de H elsinéfors
M itteil.d.schlesischen G esellschaftf.Volkskunde
M odern Lanéuaée N otes .
M odern Philoloéy

Nederl.Tijdschr.voorVolkskunde .
N eophiloloéus
D ie neueren Sprachen
N ouphiloloéische M itteilunéen .N euphiloloéische M onatsschrift
N iederd.Jahrbuch
D a N ieuwe Taaléids.

PhiloloéicalQ uarterly

.

.

#56/113
'

.

57,114

.

.

.

Pubtic.ofthe M od.Lané.A ssoc.ofA m erica
R eview ofEnélish Studies
Rovue belée de philoloéie etd'bistoire

Revue éermanique

56
56,114
56,114
57,114
111.
57

.

.
.

Revue de phonétique
Studia N eophiloloéica
Teuthonista

Tijdschr.voorNederl.Taal-en Letterkunde
Tijdschr.voorTaalen Letteren
TydskrifvirW etenskap en Kuns
U niv.ofC alifornia Public.in M odern Philoloéy
Versl.en M eded.d.K on.Vlaam sche Academ ie
V olkstum und .Kultur der Rom anen .
V ox .
.
.
Zeitschr.f.dt.A ltertum d.dt.Literatur
Zeitschr.f.deutz
scbe Philoloéie.
Zeitschr.f.D eutschkunde .
Zeitschr.f.experim entelle Phonetik .
Zeitschr.f.franz.u.enél.U nterricht.
Zeitschr.f.Ortnamenforschuné

.

57

57,115
. 58, 115
. 58, 11
5
115
115
58
58,115
59
59,116
116
116
59,117
59
117
117
.

U IT D E SKAN DIN AV IESE TIJD SCH RIF TEN
A cta Philoloéica Skandinavica.
A rkiv förN ordisk Filologi
D anske Folkem aal .
D anske Studier.
Edda.
Fataburen .
Fortid oé N utid.
M aal oé M inne .
M oderna Sprâk.
N am n oé Byéd .
N ysvenska Studier
Scandinavian Studies and N otes
Studier iNordisk Ph:ologi
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C.M .LELIJ, De Parabelen van Cyrillus (J.F.Vanderheijden).H .DE BucK,De Studie van het M iddelnederlandsch tot in hetm idden

der nekentiende eeuw (Dez.).- W .KRAMERS, Literatuur en Stijlstudie
(J.V.).- R.W .ZAxovooR'
r,Sydney'sArcadia (T.D.).
Klelne A ankondiéinéen : .

42

Kronlek (L.GR.).
Inhoud van Tqdschriften (L.G R.) .

48
52
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N ieuw e Boeken (L.GR.
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pAR JEA N H A U ST
PROFESSEUR DE DIALECTOLOGIE W ALLONNE A L'UNIVERSIT;
os sléos

Inventairecritique des rlchesses verbalesdu dialecte wallon de Liège,cet
ouvrage s'adresse spëcialementaux philologues.11 se recomm snde par des
ddhnitionsprëcises,ëclairëes d'exempleschoisis,où le motest bien vivant,
etpardesnote:d'ëtymologie, brèves et souvent originales. Plusieurs centaines de flgures explicatives, strictement documentaires, donneront une
valeursingulière à ce lexique :M .J. M . REM OUCH AM PS,directeur du
M usëede la Vie W allonne,s'estchargë de cette partie dëlicate.
L'ouvrage comprendra probablement douze fascicules, - et non une
dizaine comme on avaitd'abord prëvu.- Un fascicule par trimestre.I,e 5e
vientde paraître.O n peut eneore sousorire à l'éditiou ordinalre en

versant la som me de 12@francs(étranéerz 39 belgas) chezl'Jditeur
H . VA ILLA NT-C AR M AN N E, Plaee vst-M iehel.#. Liège (compte.

chèquespostaux no43.
274).- L'ouvrageneseremisen librairieque Iors#
qu'ilseraachevf.- E dition depateonagezsouscription de 5@@ lr. m ini.
m um ,donnant droità un exem plairede luxeet: ua exem plaire ordinsire.
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VOn

Dr.Conrad Borchling und Dr.Bruno Claussen
o.Prof. a.d.U niversitât H am burg

B ibliotheksrat in Rostock

ZeitschrijtJ;rdeutschesAltertum und deutscheLiteratur .
<
tUnter der Inventarisation der mittelniederdeutschen Handschriften
hat Conrad Borchling die Notwendigkeit einer genauen Aufnahme der

âltesten niederdeutschen Drucke erkannt, und nachdem in dem Rostocker Bibliothekar Claussen ein riistiger und vohlgeriisteter Mitarbeiter gefunden war, hat sich der Plan zu einer vollst:ndigen niederdeutschen Bibliographie erweitert, deren erstes Heft wir m it einem
herzlichen Gliickauffiir die Verfasserwie fiir den wagemutigen Verleger begriissen:der es in eigener Officin gedruckt und fiir deren typographische Lelstung damit ein M eisterbrief erworben hat......h
>

Staats- und Universitötsbibliothek,Hamburg.
<4...Ich habe der Versuchung nichtwiderstehen können,in einem Zuge alle 216 Beschreibungen durchzulesen - und bin von hoher Ach-

tung,ja Bewunderung iiber die geleistete Arbeit der Verfasser,aber
auch die typographische Ausstattung der Verlegers erftillt. Das ist
wirklich eine nach jeder Richtung vorbildliche Leistung.Ueber alle

M iihen und Sorgen, die Sie hineingesteckt heben, darf und wird Sie
Bewusstsein hinwegheben, ein W erk geschaffen zu heben,das den
Grundstein ftir die Erforschung des niederdeutschen Schrifttums fiir
alle Zeiten bilden wird.Alle Fragen nach seiner Ueberlieferung, Verbreitung und Aufnahme stellen Sie nunmehr- zum erste M ale - auf
den sicheren Boden wirklicher Tatsachen.Kein Bibliograph, kein Bi-

bliothekar,kein Kulturhistoriker,dqrnichtlhnen und Ihrem Mitarbei-

ter fiirimmerbeiseiner Berufsarbelt und seiner Forschung verpflichtet
wàre fiir alle Zukunft.....)h

DasbedeutendeW erk verteiltsich aufetwa 12Liyferungen,dieviertelj:hrlich erscheinen und je RM.6.- kosten.M1t Ablaufder Subskription tritteine wesentliche Erhöhung ein, schon ein Grund,um die
Bestellung zu dem jetztXusserstgiinstigen Preisesofortzu vollziehen.
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E ngelsche O orlogsboeken

en Oorlogsschrijvers
In alle landen heeftm en erverwonderd over gestaan dat
de ,,groote ''boeken die overden oorloé handelden zoolan'
é

achterwege zijn éebleven nadat de laatste krijéers van de
verschillende slagvelden waren teruggekeerd.Vooronslijkt
daarm aaréén uitleg voor.Dienl.welken A .Van Cauwelaert

éeeft ,,Zijn we niet allen uitden oorlog gekomen '',zegt
hij,,,meteen verterend éevoel van onmacht; en heeft de
naoorlog ons niet vervuld m eteen onzeégelijke walé? De
w oorden werden zinloos wanneer we het noem eloos leed
van deze vierJaren vilden uitspreken ;en de troebele vrede
heeft spoedig bevestigd w atwe hadden voorspeld :dat bet
oFer van zooveelduizenden,die ginder gevallen waren of
m et de kiem en des verdeffs in hun bloed waren teruégekeerd,zou w orden m iskend, m isbruikt en uitfebuit en tot
een hoon verlaagd. Toen is overons een éevoelvan walé

éekomen die we niethebben kunnen overwinnen ''(1).
D ocb in geen land werd zoo 'n taboe uitéesproken over
alle oorloésliteratuura1s in Enéeland.De vieréroote fransche

oorlogsboeken verscbenen respectievelijk in 1916,17,19 en
20.En algauw gaven ook deD uitschersafop het,,D eutsche

M ilitâr'',,,zoodatwe ontzetstaren konden naar dit naspel

van den oorlog :een volk datzich zelfde borstopenrijtten
aanschouwen van de éeheele wereld en zijn smaad en
schande tentoonstelt''(2).
ln Enéeland vond m en het in 1923 noé noodié te scbrijven ,,Books about the w ar of 1914.18 are supposed to
require an apoloéy ''.ln 1927 durfden de uitéevers de publicatie van ,,The Som m e '' niet aan zonder een verontschul-

diéende inleidiné van een der éroote schrijvers van den
daé.Totdat in 1928 m et het w erk van Blunden de oude

voorinéenomenheid verdween en éroen en rijp op de boekenm arkt, w erd éeworpen om dat m en de overtuiéiné had
opéedaan dat het noodié w as betblad voor den m ond weé

te nem en .,wijlerontzettend teéen deze éroote,wetkzame,
intelliéente volksmeniéte éezondiéd waséeworden doorzijn
verdwaasde,onbekwam e en,wat het eréste is, onm ensche-

lijke leiders''(2).
H etwastrouwens hooé tijd dat die kenterink kwam in
Enéeland en datzij,die den oorloéséruwelmeteiéen ooéen
hadden éezien en aan den lijve hadden ondervonden,de
aankomende ieuéd stof tot overweéen éaven.W antzooals
G .W inn zeét :,,Er kwam en teekens van ,,false sense of
security '' wat zelfs de m eest onvaste vrede steeds a1s
nasleep m eebrenét.Er w as te veel,,false élam our''éekom en

waarin zoovelen de onaangename werkelijkheid van den
laatsten oorloétrachtten te hullen ''(3).
M en heeftin Enéeland den verloren tijd willen inhalen en
m en heeft éeproiteerd van de aléem eene navraaé die,nu
zoowat2 jaar geleden, heerschte naar allerhande oorloésliteratuur.En al wordterten onzentweinié overéerept,er
is ontzettend veel oorloéswerk éepubliceerd in Enéeland.

W ij,voorons,hebben vroeger aleen tientalwerken éere-

censeerd (4)en de stroom neem tnoé steede nietaf.
Van zelf m oestheter van kom en dat de lezers niet p eer
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wijs konden raken uit dien doolhof en enkele schrijvers
hebben daarom goed werk verrichtm ethetleesgraée publiek
over hetalof nietgew enschte van die lectuur in te lichten.

W e denken hieraan de boekenvan D.Jerrold (5),C.Falls(6)
en aan hetartikelvan C.Connolly in ,,Life and Letters''(7).
Een tweedeelig artikel van E. Partridée over hetzelfde
onderwerp werd gepubliceerd in het lsteen 2de num m er van
:9The W indow ''(8 en 9). ln deze 57 bladz. worden een
80ta1 oor
loésboeken en een 3tal brochures ontleed en m et
1
elkaar veréeleken.57 daarvan zijn engelsclle boeken en de

lijstislané nietvolledié.Erontbreken zelfsnoéeeniée zeer
belanérijke. Doch de schr. heeft zich wetens en willens
beperkt en we zullen er hem dus éeen érief van m aken.W at
uitdeze studie alvast heelsterk op 't voorplan treedtis, dat

Van Kranendonk het verkeerd voorheeftwaarhij beweert:
,, De

Enéelsche literatuur heeftéeen Barbusse,éeen Duha-

m el aan te wijzen,m aarwatdeze en andere Franschen in
proza aféeoaeld eu uitgesproken hebben, vindt m en terué
in de engelsche Poëzie, in he
t werk van S. Sassoon,
l

R.Nichols,H -Read,Kapt-Gravesenzeerveelanderen''(10).
W anneer w e de enéelsche w erken naast de fransche of
duitsche legéen m aken ze beslist nietzoo 'n slecht héuura18
m en hethier w il doen voorkom en.H et is zelfs zeer opvallend dat van de 4 nam en die Van Kranendonk vooruitzet

a1s dichters,er d rie zijn die ,,klassieke boeken overden
oorloé''hebben gescbreven in proza:Gravesin zijn,,Good
Bye to allthat''(1929),en ,,Butitgtillgoeson''(1930);Sassoon m etde 2 boeken die we hierna behandelen ; H . Read

metzijn ,,Retreat:a story of1918''(1930).Ook hetoordeel
van den bekenden hooéleeràar B. Fehr is in :pérante

teéenspraak metde beweriné van den H ollander(11).
Om nu tot Partridge terug te kom en :Hij verdeeltzijn
stofnaar de verschillende slaévelden w aar de oorloé heeft

éewoed. Doch het leeuwenaandeel komt natuurliik het
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westerfront toe. En ook ditw ordtzoow eldoorenéelschen
a1s door franschen en duitschen bril bekeken. W e éaan

beelemaalmetden schrijver akkoord wamr hij Remalqpe's
eersle boek ,,a very éood novel'' noem t doch éeen ,,éreat

novel''en zeétdathetzijn succes hoofdzakelijk te danken
had aan den tam-tam die er rond werd éemaakten zijn
##divertissem ents scabreux''.H et beste w erk over de artillerie werd voléens hem éeschreven door den Franschm an

Lintier.,,Feu ''van Barbusse vindthijbeter dan Remarque
doc11pietzoo éoed als
'Doréelès':,,Croix de Bois''dat hij
hetbeste boek vindttusschen 1914 en 30 gepubliceerd.W ij,
voor ons, vinden zijn ,,Le Cabaret de la Belle Fem me''
(1922)beterzijn drie stel'ren waard. Van de werken door
dichters éeschreven vindt hij het voornaam ste dat van
Blunden doch ook heteerste oorloésboek van G taves vindt

hij,,apartfrom its succèsde scandale a notable book''.Voor
watde enéelsche basis in Frankrijk aanéaat éeeft hij de
voorkeuraan Keable's :,,Simon called Peter''terwijlvoor
zijn aléeheelheid en vollediéheid de triloéie van M ottram
een bijzondere vermeldiné verdienten Acland's : ,.Al1else
is folly '' het beste boek w ordtéenoem d door de kolonies
éeleverd.Ziehierhoe Partridée de enéelsche oorloésboeken
ranéschiktnaar hun voornaam heid. De zes beste rom ans :

The secret battle''(1919):A.P.H erbert; ,,The Spanish
Farm Triloéy'' (1924, 25, 26) R. H . Mottram ; ,,Rouéh
Justice''(1926):C.E.M ontaéue;,,These men tby friends''
(1927) : E. Thom pson ; ,,The bitter end'' (1928) John
Brophy ; ,,H er privates we'' (1930) : anoniem uitgeéeven
,,

doch het boek is van Fred. M anning. De voléorde werd
chronoloéisch éeéeven doch de scbr.is van éedacht dathet
werk van den katholieken Aùstraliër, doch door Engeland

geadopteerden Fred.M anniné onteéensprekelijk het beste
enéelsche oorloésboek is, ,,considerably betler'' dan
Rem arque's boek en qua oorloésrom an ,,m uch superior''
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boven het w erk van Zweié.H etis voléens hem :,,a perdu-

rable masterpiece ''. W at nu het persoonlijk relaas der
.

*

éebeurtenissen betreft, hier ook éqeft P., cbronoloéisch
éeranéschikt,de beste werken aan als volét:,,The Som m e ''

(G ristwood):,,Passchendaele and the Somme''(Q uiéley);
Undertones of war''.(Blunden); ,,A spbaltern's war''
(Edmonds); ,,Broadchalk'' (Easton); ,,Good-Bye to a1l
that'' (Graveq). H et dakboek van Q uiéley vindt hij ,,in
thouéhtand style,the m ostbeautiful book yetwritten on the
war,not m erely in Enéland,butanywhere ''.

Hetboek van CyrilFalls(6)vult het werk van Partridée
uitstekend aan. Deze laatste liet zoowel de algem eene
Ieschiedenisals de éeschiedenissen van de verschillende
eenheden achterwege en beperkte zich tot zuiver literair
werk.Falls inteéendeel overloopt het heele veld. N a een

bondiée doch interessante inleidiné waarin hijvooralop het
standaard.type van Remarque wijst en de verschillende
redens uiteenzet w aarom anti.oorloéspropaéanda-boeken

het doel voorbijstreven, deelt hij zijn werk in als volét
1)Geschiedenisboeken in hetaléem een waarin de boeken
van 225 auteurs besproken worden en hun waarde wordt
aanéeduid m etéén ster(éoed boek),twee sferren (heelgoed
boek),drie sterren (book of superlative merit).Die verdeeliné is natuurlijk zeer elastisch doch beantwoordt over
'taléem een ten volle aan hetdoelal zalde een of andere

lezer, naar gelan: zijn nationaliteit,die sterren willen verm eerderen of verm inderen. Een Franschm an b.v.za1zich
afvraéen w aarom een boek van Churchill driem aal éesterd
wordten de ,,M ém oires''van Poincarré m aar 2 m aal.D och

ditzijn bijkom stiéheden die 'tbestdoor den aard van het
boek zelfverklaard worden.ln een tweede hfdst.worden de
geschiedenisszn van de verschillende form aties en eenheden
behandeld. H ier passeeren een 120 auteurs de revue.D e

buitenlandecbe geschiedeniswerken,die nietin hetengelsch
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werden vertaald,w ortlen in een 3dehfdst.onderéebracht.Er
worden daareen 50-1alschrijvers en hun w erken besproken.

Hier zijn de recensi
.es een beetje lanéerdan de 12 rekels
die,a1s middelmaat,éewoonlijk ieder Werk worden toebedeeld.N a elk van die hfdst. laat de schr. enkele paéina's

blanco om zelfde allernieuwste uitéaven tekunnenbeschrijven.Hijverwijstdaarvoornaarverscbillendevooraanstaande
enéelsche tijdschriften.M etditalwerden een 170blz.éevuld
en de restvan hetboek behoorttotde eiéenlijke literatuur.
Er blijven dusnoé 2 rubrieken :de herinnerinéen (reminiscence),onderverdeeld in enéelsche en in buitenlandsche,en
de eiéenlijke oorloésboeken (romans),op dezelfde manier
éescheiden.M eerdan 50 buitenlandsche boeken krijéen een
beurt,vooralfranscbe en duitscbe (2 dozijn van ieder). De
éroote brok is natuurlijk voor Enéeland.De cijfers alleen
reeds wijzen erop datditboek heel wat vollediéer is dan
Partridée, die hier echter ook weer aanvullen kan. 170 enéelscbe m ém oires en een 100ta1 rom ans worden éerecen-

seerd. Partridée ileeft wel nu en dan dit voor dathijde
veréelijkiné watverderdoordrijften dus a1s histoire com paréebeterdlensten kan bewijzen.Doch datisde bedoeling
van Falls niet.en ook a1s dusdanié heeftzijn werk heel wat
verdiensten. H et is een :inke prestatie die heelwateerste-

hands kennis veronderstelt,veel lectuur en veréelijkiné en
een m assa nasporinéen. W e hebben alle respectvoor de
sum m a werk die hier verw erkt liéten vin/en dit boek een
onm isbare vraaébaak voor al wie zich orienteeren wilin de
m asaa oorloésliteratuur die noé m et den daé aanéroeit.
C. F. is een onbetaalbar
e A riadne in dezen doolhof,
!

zoowela1sIiterateuren a1s historicus.H ij is zelf schrijver
van de éeschiedenis van de U lster D ivisie in den oorloé en

heefteen zeer juisten en onbevooroor
deelden kijk op de
N
werkelijke letterkundiée waarde van e1k werk dat hijter
hand bqeftgenomen.Hetis een mysterie en hetza1wellicht

een éeheim blijven waarom zooveel engelsche oorloésboeken zooveel m inder succes hebben éehad dan Rem arque
ised by liberal supply oféinéer''en andere duitsche
,,advert
boeken ,,dishéured by deliberate brutality ''.

Hetwasnatuurliik voordeschrijversvandeeerste boeken
over den laatsten oorloé een harde pilom te slikken dathun

werk nietwerd éewaardeerd te zijnertijd en dat de nakom ers hun boeken m et honderdduizenden aan den m an

zaéen éebrachtterwijlze zelf een nadeelié saldo boekten.
En ditwasdes te pijnlijkerwijlze zaéen dataldie reclames
praatjes voor den vaak waren, m ooie vlaéjen om een
onooélijke ladiné te dekken terwijlhun eiéen werk, én a1s
éetrouwe w eeréave van de feiten én als Iiteratuur zeker
zooveel aanspraak m aken kon op aléem eene erkenniné.U it

die m entaliteit is het boekîe van DouélasJerrold éespro-

ten (5).Toch willen we ervan meetafaan op duiden datde
rancune ernietlepeldik op liét.Het was een noodzakelijk
w erk voor de opvoediné van hetpubliek en we m oeten den

schr.dankbaarzijn voorditéeweldié harde pam:etdatook
een beetle geschreven is voor ieder van ons.Hetis een
requisitoire zonderweeréa teéen een bepaald soortoorlogsliteratuur datzich in den ,,boom ''van 1929 aanm eldde a1s
the truth about the w ar''.
Schr.analyseertdan eersten vooralhoe hetkom tdatm en

zoo in eensteruékwam van de aanvankelijke publicaties om
zoo éretié te érijpen naar het naérasop ditliteraire veld.
H ijbetwistaldie schrijvershetrechtom zoo te spreken en
bewijsta plusb dathuq boeken éeen waarheid zijn doch
leuéens.Hijbaseertzich deelsop eiéen lanée ondervindiné
deels op het gefuiéenis van anderen.En hierkon bijb.v.
éoed éebruik m aken van de verschillende brieven die door
oudstrijders aan kranten en revueswerden éestuurd na de
*
publicatie b.v.van Rem arque's boek,o.m .in ,,Everym an ''.

VooralRem arque krijéter in ditboekie van langs,

-

8-

Doch hetiséoed gespendeerd want a1s er één schrijvel'
is die wetens en w illens de waarheid heeft verdraaid of
halve waarheden voor aléem een éeldende reéels heeft
w illen doen dooréaan is het zeker deze D uitscher die in

zijn briefwisseliné metGeneraalSir Ian Hamilton (17) voldoende zijn eiéen ,,arbitrary,parochialand fundamentally
selhsh ''(Jerrold)standpuntverraadt.Schr.is onbevooroordeeld éenoeé om het vele éoede in dit boek te waardeeren.

Doch hijheefttevens overschotvan éelijk als hij zeét dat
hetnietnoodié is tot,,éenialiteit''te concludeel'en a1s m en
in een w erk iets vindtdat vroeéer éem istw erd ofniet vol-

doende nadrukkelijk werd behandeld naarden zin van het
nieuwe Jan Publiek. D itw ordt dus m eteen over den hekel

éehaald om dathetpich lijdzaam heeftlaten misleiden door
critici, wier helderziendlleid, leéen alde physische w etten

in,érooterscheen te worden naarmatehetverderverwijderd
geraakte van het tijdstip waarop de éebellrtenissen plaats
érepen waarover éesproken wordt. D och opdat m en niet

besluite dat dit werkje een oratio pro domo ismoetik er
aan toevoeéen datanderen niet betervaren dan R em arque.

Ook Zweié en Junéer bijde Duitschers,Barbusseen Bebel
bijde Franschen,H em inéway en J.W harton bij de Am erikanen en Aldinéton,G raves,M ontaéue,Cum m inés,G .Blake,

A.P.'Herbert,M ottram etE.Thompson bij de Engelschen
wordtverweten datze te veel hebben geéeneraliseerd, van

bijkomstiéheden hoofdzaken hebben éemaakt,in densmaak
van het publiek vallende banaliteiten en m isselijkheden
hebben éeëxploiteerd, iew . het oorloésprobleem hebbell
éesim pliheerd en versentim entaliseerd en te veelden nadruk
hebbzn éeleéd op de waardeloosheid en de beuzelqcbtié-

heid van den oorloéalshettoch voorden meestoninéewijde
zelfsduidelijk is datde slachtiné van 1914 ook andere dan
slechte gevoléen heeftéebad.D e na-oorloésche toestanden
hebben de geesten verbitterd.Doch heti:anti-hietorisch en

-

9-

tevens im m oreelzich op datstandpunt te plaatsen a1s m en
zich tot doel stelt de waarheid te zeééen over den oorloé
qua oorloé.Zoodoende kweektm en een m entaliteit die er

op tijd en stond niet voorteruédeinzen zalde beéinselen
die m en in geweten heeft aanéenom en ,,for safety's sake ''

overboord te werpen.En als men éeen Bcheidinéslijn meer
onrechtvaardiéheid '' en ,,onéem ak '' éaan
we noé een érootereq chaos te éem oetdan in 1914.Jerrold
heeft éroot éelijk éehad eens met feiten en teksten te

trekttusschen

bewijzen datde 16 schrijvers die hij hier onder de loupe
neem t de zaak van den ,,waren '''vrede eerder hebben
éeschaad dan éediend.W e bewonderen hem om den m oed

dien hijéehad heeftonom wonden zijn éedachtte zegéen en
we bevelen ditkleine,doch uiterstinteressante en spallnend

éeschreven pam:et,aan aldeéenen die een zuiver en iuist
éedacht hebben willen van de onverklaarbale en misselijke
voéue derjonéste oorloésliteratuur.M ethetboek van Falls
en de publicaties van Partridée vorm theteen schitterend
éeheel.

N iet alleen echter m et zijn critische publicatie heeft
Partridée verdienstelijk werk éeleverd.Hij is ook de schr.
van een bekend oorloésboek ,,Frank H onywood '',waarop
we slraks teruékom en,en éafin sam enw erkiné m etJ.Brophy
een uitstekende handleidiné over de soldatentaal 1914-

1918 (12).W atFr.Déchelette e.a.éedaan hebben voor het
,#aréotdes poilus'',heefthijbewerktvoor de Tom m ies en
Sam m ies.

Reéelmatié verschenen ervan zijn hand elke week bijdraéen in ,,Everym an ''over ,,byways ofEnélish ''.E en aanvullende lijst op dit boek verscheen zooiuist noé in ,,A
m artial M edley ''> éetiteld ::#Byw ays of Soldier's Slané''.
Partridée is een vakm an en bezitérondié hetonderwerp dat
hijbehandelt.H iiis daarenboven een voortvarend w erker.

W gntdeeersteuitgave v&nzijnboekkwam in M ei1930van
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de pers en toen de voléende in Juli daarop verscheen had
hijreedsrekeniné éehouden met de op- en a.nm erkinéen

die hem in de pers werden éemaakten hij:ad dien nieuwen
druk weer volled
é naar ieders wensch in orde.M eer dan
. i
20 blr.werden eraan toegevoeéd.W e willen nu nietbeweren
dat hierm ee alles éezeéd is.Schr. bewees hettrouwens zelf

doordeaanvullende lijstwaarwe boven van spraken.Doch
ook in zijn huidiéen vorm is'teen boek dat onmigbaaris.
N iet alleen voor philploéen,doch vooral voor lezers van
boeken over den laatsten oorloé waarin de locale kleur,ge-

westspraak en echte soldatentaalscheriné en inslaé zijn.
J.Brophy leverteen zeerinteressante inleidiné oversol-

datenliederen waarvan hijdaarna 70 bldz.teksten publiceert,
en éeeftons een verklariné,doch geen éoedkeuriné van de

ruwe taalen alhetobsene datdaaréem eenlijk in voorkomt.
De eré stootende woorden en passaées zijn echter overal
doorstreepjesvervangen.W at nog niet zegéen wildatnu
alles voor eenieder :enietbaar is. H et érootste deelwordt

inéenomen door het,,Glossary''(91-181),waarin alphabetisch alde termen zijn opéenomen die zooweloëcieela1s
oë cieus in de soldatentaal voorkeam en.H et m eerendeel
daarvan za1m en te veréeefs elders zoeken.D och interessant

is dielijstook om hetaanéeven van den oorsproné van die
woorden en zeéswijzen,hunevolutie,equivalenten in andere
talen enz.
H et za1 m et de oorloésliteratuur éaan als m etde letter-

kunde van zooveelandere tijdperken in de éeschiedenis.
Ebbe en vloed zullen elkaar afwisselen.D e éroote voéue

van 1929 isvoorbijdoch er zullen onéetwijfeld werken blijven die noé lanéejaren na ons zullen éelezen worden om
hun intrinsieke waarde of a1s onmisbare tijdsdocumenten.
D us zoowelvoor ons die noé m idden in den vloed staan. a1s
voorlater heeten we dit boek w elkom en w e recom m andeeren het van harte,w ant hetis,hoe contradictorisch dit

ook klinken m oée,even interessant als hetbeste ooflogs-

boek.H ierhebben we den soldaatzooalshijwasin zijntaal
en ook die iseen zuivere spieéelvan zijn nit
't steeds alte
zuivere ziel.

W e zullen onzen tijd niet verspillen met na te éaan of
Purdom zich voor zijn collectie van 60 oorloésvertellinéen
Everym an atW ar''éeïnspiree/d heeft aan de verzam eling
van 3 verbalen door M ottram ,Easton en Partridée uitéeéeven
ofdat zich de uitéever van dit laatste boek door het succes

van die publicatie heeft laten beweéen om zijn kansen nog
eenste waéen.W aterook van zij:,,A martialM edley ''(13),
in samenwerkiné uitéeéeven,is een boek daterzijn mag.Al
de bijdragen van deze 10 collaborateurs,samen éenomen,
éeven een éoeden kijk op hetveelzijdié oorloéséedoe.Ze
m aken alvastéedaan m etde leéende en de conclusie die w e

verkeerdelijk trekken moeten uitveel oorloéswerk :dathet
soldatenleven op het front één voortdurende doodsstrijd
was,één opeenhoopiné van allerhande éruwelen,één hand-

kemeen worden sanstrève,één moordpartij vol bloeddorstiéheid.Daarm ee wordthetheldilaftiée en hetbewonderengw aardié uithoudinésverm oéen van den soldaat niets tekort
éedaan of hetenéelsche front nietvooréesteld als een siné-

cure zonderweeréa.Om erzeker van te zijn datelkeenwat
naarzijn éadink krijéthebben de uitkeversde stof verdeeld
in drieën.D e 4 eerste verhalen handelen over't,,conceivable

true'';de drie voléende zijn ,,concerniné the true'' en de
4 laatste over het ,,actually true ''. Partridée concentreert

zijn aandachtrond de beeldrijke soldatentaal over onderwerpen a1s daarzijn :keld,luizen'
, éevanéenschap, éekheid
enz.Stephen Southw old cataloéeert de verschillende ,,ca-

nards'' die de ronde detlen zoowelop zijn front a1s op de
andere.En alhebben deze bijdraéen metliteratuur a1s dusdanié weinié uitstaans,zezijn nietde m instbelanérijke van
hetboek.Twee andere schr.hebben ook elders reed: hun
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sporen verdiend in de oorlogsliteratuur.J.Brophy, die twee

koatelijke bijdraéen éeeft,isde schr.van ,,The Bitter End '';
en de persoon die zich schuil houdt onder den naam
C h.Edmonds,schreef vrt>eéer het tweem aal éesterde oor-

loésboek ,,A Subaltern's W ar''waarin hij vool'
alteéen den
toon en den éeestvan de jonéste oorlogsliteratuur te velde
trok.Ook zijq. bijdraée overCapron Copse in ditwerk isde
moeite eaard.Conal O'Riordan herdenki hartroerend den
zoo Joné éesneuvelden diçhter W ilfred O ven die als een
tweede Keats beéroetwerd doch die den weé voléen moest
van datandere te vrozé verscheiden éenie :R upett Brooke.
De langste bijdraée :#The loné w ay's end ''van Pattison

heeftons hetmeestéeboeid.De schr.vertelt hier van zijn
gevanéenneminé eq zijn éevanéens
chap in Duitschland met
*
een massa heel interessante details die een helder licht
w erpen zoowelop deengelsche a1sop de duitscbe m entali-

teit.Een andere lanéere bijdraée is die van den soldaatvan
lsteklasN.Hancock,waarin hijzijn wederwaardiéheden bij
de infanterie in Frankrijk weeréeeften vooral een meesterlijke bescllrijvin: éeeftvan den strijdrond Vim yRidée.Hier
kom tvooralde soldaten conversatie tothaar rechtzooals in

de bijdrake van Denison veel éewaé wordtéem aaktvan'de
verschillende liederen die de troepen op m arche ofin 'tcam -

pementzongen.Zoowelheteene a1s hetandere wijzen erop
datditéeen boek is voor onervarenen. D e eerste50bldz.
maakten trouwens aleen voorbehoud noodzakelijk.H et is
zelfsjam merdatde uitéever zoo met de deur in huisvalt.
W ant bet interesgantste kom t pas daarna. H et bovenverm elde boek vaq Brophy & Partridée kan voor hetw e1be-

érijpen van den tekstveeldiensten bewijzen.
W atdenverhalenbundelvan M ottram ,E aston en Partridée

betreft(14),moeten we zegéen dat alle drie de auteurs oorloésschrijversvan naam zijn. Doch hun bijdraéen zijn, al
éeven ze in haar verscheidenheid een goed beeld van het

-

13 -

oorlogsgebeuren,ongelijkin waarde.W e spraken hielboven
van Ch.Edm onds.W elnu,in beelde enéelsche oorloéslite-

tuurzijn m aar twee beschrijvinéen vanveldslagen dieboven
alde andere verhalen uitm unten.D e weeréa&'e van den der-

den slaé bijYperen in betboek van Edmondsen de slaébij
Loos zooals Easton dien geeft in zijn ,,Broadchalk''. Dit
verhaalis ook verrew eé het beste uitdezen bundel.
H et vorm t een klas op zich zelfonder alle opzichten ;

vooral om zijn schitterende karakteruilbeeldiné en zijn
natuuréetrouw e w eeréave van de naakte feiten.D e soldaat

Broadchalk,die op zijn 19dejaaralten strijde trok verdient
zijn heelbijzondereplaatstusschendetypiscbeTom mieszooa1s ,,Gaspard ''van Benjamin onderde poilus.H etstuk van
M ottram handelt over Y peren en is op zich zelf een w aaldevolle uitwerkiné van de verhoudinéen tusschen de enéelsche
troepen en de fransche en vlaam sche buréers.W aarde ont-

leenthe'tverder aan hetfeitdatwe hierahw.de basis krijéen waarop de beroem de ,,Spanish Fatm Triloéy'''w erd op-

éebouwd.H ierwordtheçlwatzijlicbtéeworpen op de incidenten en karakters die dsarten volle woêden uitéewetkten

aIsveréelijkende studie hoe een auteurzijn stof persoonlijk
weette verw erken is heteré leerzaam .Toch staat dit essay
in verhoudiné tothetéroote werk alseen ,,coup d'essai''tot
een ,,coup de m aître''. D e M adeleine Verlynden,aldoor

den E1m vereeuwigd,zalnoéblijven leven a1szooveelandere
oorloéstypen allané zullen vergeten zijn. Het verwonde/t
ons echtereen beefje datM .die bv.zoo'n éoeden kijk heeft
op de m entaliteitvan de Vlaam sche m enschen achter en de
Vlsam sche Bew eéiné op betfront,som m iée onnoozele dingen herhalen m oet die de ronde deden in de fransche pers

onderen na den oorlog.'
H ijzeétbv.dathetBel:iscbe Leéer
,*nomi
nal
l
y
pr
ot
ecf
ed
our
leftQank''.Hetwoord ,.nom inally''
.
laataan duidelijkheid niets te wenschen over,en we weten
nietofM .hier w etens en w illens de w aarbeid verdraait.W e
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zullen m ethem op ditpuntnietpolem iseeren doch w ewillen
er hem toch even opm erkzaam op m aken dat het beléisch

leéerheelwatkastanjesuithetvuurheeftéehaaldvoorhem.
En we herinneren hem aan een zekeren datum,beéin 1918,
toen de D uitschers Y peren trachtten te benlachtiéen door

op hetbeléisch front door te breken bij M erckem. Toen
hield mijn eiéen kompanie zoo heldhaftié stand dat de
koniné in hooésteiéen persoon de m anschappen kwam

feliciteeren erbij voeéend dat we Enéeland hadden éered.
E n de Enéelschen die niet,,nom inally ''doch ,,really ''een
heel eind w areq teruééetrokken, konden de verlaten stel-

linéen weer terué éaan innem en. Zoo schrijft men éeen
éeschiedenis M r.M ottram .En a1s m en Eer bew eertdatm en
##at hom e is wtth Beléian Lanéuaée'' (iets wat niet eens
bestaat),éaathetnietop hetV laam sch hier en daar zoo te
massacreeren als éij het doet. H ier vervalt éezelfin het

euveldatée hetenéelsche leéer in 't aléemeen aanwrijft:
##to think ofthe inhabitants ofFlandersas,,natives''(85).
W atons nietverwonderen m oeta1s w e later vernem en dat
m en die m enschen m aar respecteerde uit,,com m on senee,
apart from sentim ent and public professions '' en alleen
m aar bescherm de om dat m en ze als bondgenooten niet

graaé wou verliezen (100). Dat en het bovenvermelde
:#nominally ''zijn contradtctiones in terminis.W e éaan ten
slotte niet heelem aal akkoord m etC.Falls die op ditstuk
heel wat weet af te dinéen evenm in als m et Everym an

(31-10-1929)diehetrekentonder,,the m ostvaluable writinés
on the war''.Vooralwijlde strekkiné van M ottram heelem aal dezelfde is a1s die van H .W illiam son in ,,The wet
Flanders Plain ''. En daar kunnen w e beslist geen vrede

m ee hebben wijl de haatteéen den oorloé hooéele beéinselen in 't éedrané brenét.W e zijn geen chauvinistische
patriotards doch we herinneren ons dat Christus eens
zegde :,,G eeftCaesarwatCaesar'sen G odew atG odesis''.
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De bijdrage van E.Partridée ig een éoed model voor de
m ém oires van een intellectueel die bet frontleven beeft

meeéemaakt.H etis hoofdzakelijk een auto-bioérapbie die
een éoeden kijk geeftop de koloniale troepen aan het front
van w ie de scheefste voorsfellinéen w erden éegeven en aan

beide zijden der barricades de éekste éeschiedenissen
werden verteld.H etéaat hier vooral over de Australiërs die

vochten bijGallipolienin Frankrijk.EnwijlwePartridge,na
hetbovenstaandevoldoendekennen,weetmenmeteendatzijn
verhaal doorspekt ism etallerhande kleise bijzondetheden
die elders te veel ontbreken doch hier ex abundantia cordis

te hooien te éras worden meeéedeeld. De meesterlijkste
passaée is echter die w aar P. den schrik van de soldaten

beschrijft onder een bom bardem ent.Ditis ietswaaraan in
de m eeste w erken lané niet voldoende aandpcbt w ordt
besteed en dattoch in oorloésboeken van kapitaal belané is

wijlde oninéewijden juistop ditpunterde éekste idees op
na houden.In drie andere boeken werd noé zoo 'n analyse
éeprobeerd nl. in ,,T he secretBattle '',,,The Cow ard ''en
$#The Som m e ''.D eze van P. is zeker zoo uitstekend a1s
#.
de bovenéenoem de.

H et is waarschijnlijk,zeétEveryman,datin de komende
jaren een van de m eestbekende persoonlijkheden van den
oorloé,de dichter Saseoon za1blijven en datzijn naam no:
za1bekend zijn a1s die van de leéeraanvoerder. al lang in
den veréeethoek za1 zijn éeraakt. De twee boeken 5an
Sasaoon (15 en 16)hebben dan ook een éeweldigen opéang
éenlaakt. H et eerste daéteekent van 1928,hetandere van
hetvoriéejaar.
H et eerste kw am >it onder den pseudoniem G eorge

Sberslon en hetwerd een nooit éeziene wedijver om den
persoon te vereenzelvigen di
e zich onder dezen naam scbuil
*

hield.Totdatheteen publiek gebeim werd dat de schrijver
niem and anders was dan Sassoon.D ie anonim itvit beeft

=
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echter nietkunnen beletten dathetboek aléauw een van de
bestsellers van hetseizoen w erd. In het hierboven aanéehaalde w erk van Rob. G raves badden w e al heel wat

bijzonderheden vernomen over Saseoon die vcortdurend
w ordtaanéehaald en w iens ,,M em oirs ''veelvuldié worden
éeciteerd. Het eerste éedeelte van Sassoons eerste werk
spreektechter nietover den oorloé doch éeeftonseen beeld
van het vooroorloésche Enéeland en het beéin van den

wereldkrijé(H fdst.9 tot'teinde).In hettweede deelworden
de éebeurtenissen verhaald van de lente van 1916 tot den

zomer van 1917.Aldien tijd was de schr.in de loopéraven
m etde RoyalW elsh Fuseliers. H ij maakte de veldslaéen
van de Som m e en Arras m ee en kreeé het O orlolskruis om

zijn heldhaftié éedraé.
Daarna werd hiipacihsten weigerde noémilitairendienst
te doen.
Slechts onder de bedreiéin: dat m en hem naar een gek-

kenhuis sturen zou trok hijterué naar de éevechtslinie.H ij
w erd ziek en naar een hospitaal in Enéeland éestuurd en

keerde juistop tijd terué om hetéroote oFensief van 1917
m ee te maken.Toen werd hijéewond en keerdevooréoed
naarzijn vaderl
.and terug.Toen hijvoor den tweeden keer
in een ziekenhuis voor herstellenden kwam kreeé hijeen
éeweldiéen afkeer voor het heele oorloéséedoe en zette
zich &chrap teéen de verkw istiné en de onéevoelilheid van
hen die ,,in verzekerde bewariné ''de oorloészaken reéel-

den en hij proteeteerde luidrucbtié teéen hun wanéedrag.
H ij lanceerde toen dien éeweldiéen oproep ,,Finished
with the war:a soldier's declaration '' dien we reeds bij
G raves hadden aanéetrofen (p. 320). Hij protesteerde in
naam van alde soldaten teéen de politieke qgters en de

onoprechtheid waarvoor de strijdenden aan hetfrontwerden éesacriheerd. D e m ililaire overheid scheen zich den
ernst van den toe:tand w e1bew ustw ant de schr.w erd m et

de m eeste voorkom endheid behandeld en had het geluk
m enschen aan te treFen die hem verstonden. De twee
w eergaven van deze feiten in dit boek en dat van G raves
m oetel) sam en éelezen w orden.Ze vullen elkaargoed aan.
Sassoon spreektoverzich zelfonderdennaam :Sberston
en éeeftweinié werkelijke namen. R ob. G raves krijgt bier

den naam van David Crom lecb.Docb de twee boeken zijn
louter bioérapbie en m oeten als dusdanié éelezen worden
en niet a1s een rom an.H et is alleszins opvallend dat Sas-

soon éenade vindt in de ooéen van D.Jerrold terwijlhet
w erk van Craves onder de 16 boeken verm eld w ordt die
J. aanleiding éaven om te spreken overoorlogsleugens.D it

komtwe1hiervandaan datSassoons werken geschreven zijn
m et die kalm e intengiteit die ze onéewoon indrukwekkend

maken.Ook de éave,efen en economische stijl heeft het
zijne bijéedragen tot het succes van beide boeken.Hier
krijéen we een levend beeld van watde oorlog beteekentle
voor de duizenden die aan het front stonden. Daarom , en
niet om hun paciâsm e, zullen ze blijven leven. Sagsoon

spreekt niet in zijn eigen naam en die objectiviteitmaakt
het verhaal noé eFectiever. Als studie van de m entaliteit

van den Jonéen man in den oorloé zullen ze steeds een
éroote waarde blijven behouden en toekomstiée politieke
leiders en historici zullen erhetéroeiende belané nietvan
kunnen ontgaan.Datwi1echternietzeééen datw e m etalles
wat hier éeschreven en verhaald w ordt volledig akkoord

gaan.Als de schr.watmeeringeburgerd zalzijn in de rotte
politiek van vandaaé zalzijn pacifsme wellicht wel andere
vorm en aannem en. H et tweede boek vinden we noé beter

dan heteerste om dathetnoé meer uitmunt door zijn gubtiele perceptie en selectie, zijn eenvoudige klaarheid en
vooral die bescheidenheid die de beste spiegelisvoorde
waarheid,de m eest ,,hervorragende'' eiéenschap van het
heele w erk.Eré éevoeliée m enschen m oeten zicb nietvoor
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deze lectuur zetten en ook niet de onervarenen.W ant ze is
noch voorde eenen noch voorde anderen éeschreven.
En hierm ee is onze taak ten einde.W e m eenden éoed
w erk te verrichten m etonze lezersden oorloé ook eens door

een anderen brilte laten bekijken dan die welke ons in den
laatsten tijd in onze laée landen aan de zee op den neus
werd éezet.En we twijfelen eréeen ooéenblik aan ofzijdie
een van de verm elde boeken ter hand nem en zullen er ver.
stom d over staan dat ze deze literatuur hebben kunnen verwaarloozen.

Enkele Bio- en Bibliographische bijzonderheden
over de voornaam ste Engelsche en Am œ ikaansche

schrijvers: oud-strijders 1914-1918.
L DOODEN :
BROOKE (Rupert) Geboren te Rugby zoon van een derleeraars. Studeerde te Cambridge Leefde eenigen tijd in

Duitschland en reisde in Amerika en de Zuidelijke zeeën.Officier in 't begin van de*n oorlog.'stierf op een hospitaalschip

in de haven van Skyios en ligtdaarbegraven.(Cf.onze biographische nota in 0.M.0. 1931,p.67-69).
MUNRO (H.H.) pseud.<Saki>>:geboren in Burma 1870.Opgevoed in Engeland. M aakte deel uit van de militaire politie
in Burma.M et invaliditeitsverlofthuis.Verbleef in den Balkan
voor de M orning Post.Sneuvelde op het front in 1916.

OW EN (W ilfred) Geboren in 1893.Een van de realistische
dichters onder de Georgian Poets en een van de groep oor-

logsdichters (Nichols, Sassoon, Read).Bekend om het bijzonder gebruik van consonanten in plaats van rijm om de
Oorlogsgruwelen w eer te geven.

KILMER (Alfred Joyce) Amerikaan Geb.te New Brunswick
(N.J.) 1886 ;A.B.Rutgers 1904 ;Columbia,1906 ;leeraar
voor'n poos,dan journalistiek werk.bv.a/d New York Times.
In 1916 prof.a/d schoolvoor journalisme a/d Univ.te New

York waar hij Guiterman opvolgde. Oorlogsvrijwilliger ;
sneuvelde in 1918.Vooralbekend als dichter en essayist.Volledige werken m et een mem oir van R.Holliday in 1918.

II.AND ERE :

ALLEN (H.Allen),Amerikaan Geboren te Pittsburgh in 1889.
Volgde de U. S. Naval Academ y 1910-11. B.Sc. Studeerde

aan de universiteiten van zijn geboortestad (1915) en Harvard (1920-22).Lid van de Engelsche Faculteit in Columbia
sinds 1924.Streed in Frankrijk.Bekend dichter en biograaf.
ARMSTRONG (A1.D.) Geboren in 1882 te Newcastle-on-Tyne. Studeerde te Cam bridge. Streed in den oorlog 1914-19.

Dichter,romancier,schrijvervan korte verhalen.Hulpuitgever

van <<The Spectator>>
' 1922-24.

BARING (The Hon.M.) Geboren in 1874.Studeerde te Eton
en Cambridge.W as in den diplomatischen dienst te Parijs,
Kopenhagen en Rome. ln het M inisterie van Buitenlandsche
Zaken te Londen 1903-04. Correspondent VOOr kranten in
Mandchoerije 1904 in Rusland 1905-08 te Konstantinopel
19œ ;in den Balkan 1912.Diende in den oorlog,bijhetR.F.

C.in Frankrijk ;1id van den staf.Zijn bevindingen deelthij
mee in zijn boek <R.F.C.,H.Q.>> (1920).
BEER (Thomas),Amerikaan Geboren in Council Bluffs (10wa) 1:89.B.A.Yale 1911.Studeerde in de rechten in Columbia Univ. 1911-13.W as lste luitenant in den oorlog. Roman-

cier en essayist.Bekend om zijn sociologisch standpuntin de
biographie en den roman.

BLUNDEN (Ch.E.) Geboren in 1896.Studeerde te Oxford.
Vocht in Frankrijk en in België.Hulp-uitgever van <<Atheneum >.W on den Hawthornden Prijs voor 1922.Prof.Eng.
in de Univ.te Tokio 1924
-27. Schreef in samenwerking met
#
Tom linson, R. W right en C. Falls < The W ar : 1914-18 > ;

zijn <Undertones of war> (1928) is het beste oorlogsboek
door een dichter geschreven. Gaf verder een 6-ta1 bundels
gedichten, een reisboek en een biographie van Leigh Hunt

(1930).
BOYD (James),Amerikaan Geboren in Dauphin Country
(Penn.) 1888.Studeerde in de Hill School, 1906, Princeton
1910,Cambridge 1912.W as bijde A.E.F.in Frankrijk.Cf.
onze recensie over zijn <<Marching On > in Boekzaal No.
4567.

BOYD (Th.Alex.),Amerikaan . geboren te Defiance (Ohio)
1898. Studeerde aan verschillende openbare scholen. Diende
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bij het Marine Corps 1917-19.Hoofdzakelijk romanschrijver
rte verhalen.
doch gaf ook ko'

BRANFORD (F.V.): Stichtte het tijdschrift <Voices>.W as

vliegenier onder den oorlog. Vooral dichter. Gaf een drie-

ta1bundels uit,o.a.44The W hite Stallion>> (1924).
BROMFIELD (Louis), Amerikaan Geboren te Mansfield
(Ohio) 1898.Studeerde aan de Univ.van Cornellen Columbia.Eere-doctoraat wegens oorlogsdienst.W as bij het Amerikaansche Rood Kruis gehecht aan het fransche leger 1917-

19.Croix de Guerre.Kreeg den Pulitzer prijs voor zijn roman <<Early Autumn> (1927).Vooral romanschrijver <llot
a genius buta solid talent> (Overton).

BURT (M.Struthers),Amerikaan . Geboren te Philaàelphia
1882.A.B.Princeton, 1904 ;Oxford, 1906 ; Reporter voor de
44Philadelphia Times>>. Later leeraar in Princeton. Veeboer
in W yom ing sinds 1908 deelgenoot in Bar B.C.Ranch.So1-

daat bij het luchtwezen.Vooral romans en korte verhalen ;
ook eenige dichtbundels en essays en een autobiographie

4The Diary ofa Dude-W rangler> (1924).*
CUMM INGS (Edw. E.),Amerikaan.Geboren te Cambridge
(Mass.) in 1894.A.B.Harvard 1915,M. A. 1916.Trok in
<Dial>>de aandachtdoorzijn excentrieken stijlen zijn ongewone verzen.W on den Dial-prijs in 1926. Is hoofdzakelijk
dichter, doch schreef den oorlogsrom an

<< The enormous

Room >> (1922),die heelwatstofopjoeg omdathijerde onverschilligheid der regeering in hekelde doch die niettemin
door Graves genoemd wordt<<a good book,an unusualbook,

an exciting book,> (Now and Then No.29,p.25-26.
DOS PASSOS (J.R.),Amerikaan.Geboren te Chicago 1896 ;
A.B.Harvard 1916 ;BijhetRoode Kruis in Italië en Frankrijk 1917-19 ; Vooral romanschrijver. Lokte geweldige discussiesuitmetzijn verhaal<Three soldiers> (<<a disappointing novel>>:C.t
*Fa11s).Schreefook enkele tooneelspelen,gedichten, essays, reisverhalen en sociologische studies. Zijl
44One M an's initiation> (1920),is a1s verhaalvan den ambulance-dienst veelbeter dan het werk van Hem ingway,dat echter m eer succes had.

DUKES (Ashley).Geboren in 1885.Stud.a/d U niv.teM anchester en M unich. Tooneelcriticus voor verschil
lende tijdschr.:
1909-1914 en 1919-25.Vertaalde veel buitenlandsche tooneelstukken. Hulpuitgever van .<<Theatre Arts M onthly)
> (New-

York).W as bij de mitrailleurs in den oorlog (1914-18).
Vooralbekend om zijn tooneelcritiek.
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DUNSANY (Lord E.J.M .).De 18de Baron Dunsany ; landgoederen in M eath, Ierland en Kent. Geboren in 1878. Studeerde te Eton en Sandhurst.Bekend cricketspeler en sportsm an.D iende in den Boerenoorlog en in 1914.Vooralbekend

als dramaticus (combinatie van melodrama, legende en romance, vo1 humor). Ook 12 bundels verhalen. <<Tales of
War>> (1918), <
tBeautiful prose,keeness 9f perception> (C.
Falls).
FICKE (A.Davison),Amerikaan.
.Geboren teDavenport (Iowa)
1883. A.B.Harvard,1904 ; Prof.Univ.Iowa 1906-07 ; Advo-

kaat 1908; Bij de A. E.F.in Frank
,rijk. Bekend dichter
(Pseud.Anna Knksh) en buitengewoon op de hoogte van Japansche Kunst. Een dozijn dichtbundels, enkele tooneelspe1en en kunststudies.

FITZGERALD (F.Scott),Amerikaan : geboren te St. Paul
(Minn.), 1896.Studeerde te Princeton 1913-17.Soldaat aan
het front 1917-19. Vooral rom ançier doch ook tooneelspelen

en korte verhalen.Zijn roman 44The great Gatsby>> (1925)
werd door 0 .Davis gedram atiseerd.

FORD (M adox Ford).Geb. 1873.Kleinzoon van F.M.Hrown
(neef van de Rossetti's).Studeerde a/d Univ.te Londen en
in '
t Buitenland. Uitgever van de < English Review > w aarin

hij veeljonge talenten lanceerde,o.m.Conrad,waar hij mee
samenw erkte. Is een echte wereldburger, even goed thuis in

Frankrijk en Duitschland a1s in Engeland en Amerika.Diende opder den oorlog is een gezag op strategisch gebied.
Schr. de beroem de W ar-saga in 4 deelen: < Some do not>

(1924), <No more parades> (1925), <<A man could stand
up > (1926), <
4Last Post> (1928).Later nog f<No enemy >
(1929) (cf.onze recensie in BoekzaalNo.6204).Schreefook
gedichten, korte verhalen, herinneringen, schetsen, kritische

studies :<The English Novel> (1929).
GERHARDI (W .Alex.).Geb.in 1895 te St.Petersburg.Stud.
te St! Petersburg en Oxford. D iende in den oorlog. Kri
jgsattaché bijhet Britsche Gezantschap te St.Petersburg 191718. M aakte deel uit van de engelsche militaire zending naar

Siberië 1918-20.W oont op een pachthof bij Toulon.Vooral
romanschrijver en criticus.Ook enkele tooneelspelen en korte verhalen. < 17utility y (1922) geïnspireerd door zijn verblijfin Rusland is een 44hilarius farce-comedy )
> (The Nation
No.3019,p.576).
GIBBS (Sir Ph. H.). Geb. 1877. Privaatonderricht. Redactio-

neelwerh voorCassell& Co.Journalistin 1902.BijdeiDaily
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M ai1>>, < Daily Tribune > en <<D aily Chronicle>>. Oorlogscor-

respondent bij de fransche,belgische en engelsche legers
1914-18. Ook romanschrijver, en schr. van korte verhalen,
schetsen en studies.<<Realitiesofwar> (1920) en <Ten years
after> (1924).
GIBBS (M ajoorA.H.).Broer van den voorgaande.Schr.o.m.:
<The grey W aveh (1920) een goed doch nog al emotioneel
verhaalvan de wederwaardigheden van een artillerie-officier
in den oorlog.

GOLDING (Louis). Geb. in Manchester, 1895. Van Joodsche
afkomst won een stgdiebeurs te Oxford bij't begin van den
oorlog ; gaf lessen bij de troepen in Macedonië, later in
Frankrijk.Heeftveel gereisd.Schreef gedichten f<Sorrpw of
war> (1919), romans en reisverhalen over ltalië, Sicilië en
Palestina.

GRAVES (Rob.Ranke).Geb.1895 een uit de groep soldateqdichters w aarvan nog deel uitm aakten de gesneuvelde W .

Owen,S.Sassoon ,R.Nichols en Ch.Sorley ;ook een bekend
criticus ; Schr. van 2 vermaarde oorlogsboeken : < Good-

Bye to a1I that> (1929) cf.onze recensie in Boekzaal No.
6688 ;<tBut it still goes on > (1930).
GREEN (Paul),Amerikaan.Geb.in Lillington (N.C.) 1894
Studeerde in Buie's Creek Academy, 1914 ;diende bij de A.
E.F.in Frankrijk.Stud.later a/d Univ.te Columbia en aan
die van North Carolina

1921 ; is daar prof.; won den Pu-

litzer prijs voor drama in 1927 met<<In Abraham's Bospm y
,.
Vooral bekend a1s dram aticus ; schr. ook korte verhalen
cf. onze studie in Tooneelgids 1931 p. 97-102 132-134 ;

et.seq-).
GUEDALLA (Philip).Geb. 1889 ;Stud.te Oxford; advokaat,
Inner Temple 1913 ;trok zich terug uitde practijk in 1923 ;
rechjskundig raadsman in het m inisterie van oorlog en het

ministerie van munitie.Vooralbekend a1s geschiedschrijver,
biograaf en criticus.Medewerker van H. G. W ells in zijn
< Outline of History >.

HARW OOD (H.Marsh).Geb. 1874 ;M .A . ; M . B.; B. C. ;
Cambridge. Geneesheer in St. Thom as's Hospital ging later in de zaken ; diende onder den oorlog in Frankri
jk f.
11
Egypte ; huurder en bestuurder van het Ambassadors Thea-

tre ;huwde met F.Tennyson Jesse. Vooral bekend a1s dramaticus:veelstukken in samenwerking metzijn vrouw.
HAY (SirJohn Hay Beith).Geb.1876 ;Stud.te Cambridge.C.
B.E.1918 M.C.Reserve-officier;diende als Kapitein bijde

-
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Argylland Sutherland Highlanders.Romanschrijver,dramaticus,essayist.Een van de eerste vrijwilligers wier heel bijzondere mentaliteithijbeschreven heeftin de 2 bekende boeken : 44The first Hundred Thousand>) (1915); <4 Carrying
> (1919),behandelt het aanonh> (191t
i) <The last million h
deelvan Amerika in den oorlog.

HECHT (Ben),Amerikaan.Geb.te New York,1893 ;was vôôr
zijn 8ste jaar al veel op reis ; stud.Racine High School
ging naar Chicago om a1s yiolonist te spelen in het Thom as

Orchester doch ging in de redactie van hetChicago Journal
en later van het D aily News.W as oorlogscorrespondent in

Duitschland. Romanschrijver en dramaticus ook korte verhalen, vertellingen en schetsen.

HEMINGW AY (Ernest), Amerikaan.Geb.

Oak Park (111),

1896 ; reporter voor de Kansas City Star v66r den ootlog.
Diende op het italiaansche front.Gewond.Croce di Guerra

Newspaperman in Europa sinds 1921.Vooral romanschrijver
en publieerde veel korte verhalen v66r 1916.Zijn berucht
boek
farewellto arms)
h (1929) is a1s geschiedenis banaal en vulgair en heeft alleen waarde a1s weergave van den

aftocht der italiaansche legers. (cf.onze recensie in BoekzaalNo.6689).
HOW ARD (Sidney Coe), Amerikaan.Geb.te Oakland (Cal.),
1891 ; A. B. Univ.v. Californië 1915 ; werkte met Prof. Baker te Harvard 1915-16 ; in de redactie van * Life >> 1919
uitgever van die revtle, 1922 ; ook verbonden aan <<Hearst's
International Magazine>
>,1923.Diende bij het am erikaansche
Rood Kruis vô6r 1917 en daarna in het vliegkorps. Huw de

met de actrice Claire Eames, 1922 ;kreeg den Pulitzerprijs
voor dram a in 1925 m et <<They knew what they w anted y
z.
Adapteerde veel buitenlandsch tooneelF erk. Vooral bekend

a1s dramaticus (cf.supra onze studie in Tooneelgids).
LAW RENCE (Th. Edw). Geb. in W ales, 1888.Stud. in Oxford.Assistentbijde opgravingen te Carchemish voor 'tBritish Museum ;2de luitenant in 1914 ;majoor,1917 ;luit-colonel, 1918 bij den stafvan Gen.W ingate i/d Hejaz Expeditionary Force, 1917 i
n dezelfde hoedanigheid bij Gen.A1lenby, 1918 eng'
elsch afgevaardigde bij de Vredesconferentie, 1919 ; raadgever voor araabsche aangelegenheden. Schr.,
gei
'
nspireerd door Doughty's <<Arabia Deserta > het beroemde boek <<Revoltin the Desert>>(oorlog in Arabië).
LESLIE (J.R.Shane).Geb.1885, van iersche afstam m ing ;
Stud.te Eton en Cambridge.M .A.Diende in den oorlog.Uit-

-
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gever van Dublin Review sinds 1916.Dichter, criticus en biograaf. Ook enkele studies, b.v. over Swift. xxverses in Peace

and War> (1916) 4The end ofa chapter > (1916) herinneringen .

MACKENZIE (E.M.Compton).Geb. 1883 ; Stud.Oxford.Gaf
het 44Oxford M agazine > uit en w as leider van de Oxford
Dram atic Society.Verbonden m et Pelissier voor de opvoering
van stukken.Reisde veel ; was in de engelsche m arine in den

oorlog en maakte'de Dardanellen mee waarvan hija1s invalide terugkeerde. Leeft nu op êen van de Kanaal-Eilanden

Jeshou, na lang verbleven te hebben in Capri.Dichter,dramaticus en korte verhalen doch vooral bekend a1s roman-

schrijver.44Sylvia and Michael>> (1919):begintte Petrograd
en eindigt m et de neerlaag der Serviërs tot het begin van de

campagne in Saloniki. <<Gallipoli Memoirs> (1928); eerste
deelvan een Intelligence Trilogy. Historisch een zeer belanp-

rijk werk.
MILNE (A.A1ex.).Geb.in Schotland,1882 ;Stud.Cambridge;
Journalist in 1903 Hulpuitgever van Punch 1906-1914 ;
diende in den oorlog 1915-19 ; Dramaticus, essayist
chter
. , di

en romanschrijver. Ook verzen en verhalen voor kinderen.
4The boy come home> (1917) <W ar Time> (1921):tooneelstukken.

M INNIGERODE (Meade),Amerikaan.Geb.van amerikaansche
ouders te Londen, 1887.Stud. Harrow .A. B.Yale 1910 ;vertegenwoordiger v/d am erikaanschen Shipping Board in

Frankrijk 1917-18; diende bij de A.E.F. 1918-19.Romanschrijver,biograaf,sociale en andere studies en schetsen.
M ONTAGUE (C. Edw.). Geb. 1867. Stud. Oxfprd. Aan den
M anchester Guardian 1890-1925.D iende in den oorlog.Stierf

in 1928.Romanschrijver en criticus.Ook korte verhalen,essays en studies.<Rough Justice> (1926),oorlogsroman.Vecl
beter is <<Fiery Particles>> (1923),korte verhalen waartusschen <
4Honours easy > de beste uitbeelding is van den ernbusqué die we ooit gelezen hebben. Ook 44Disenchantment>
is een tw eemaal gesterde oorlogsrom an.

MOTTRAM (Ralph Hale).Geb. 1883.Banltier.Diende in ddn
oorlog 1914-19.Vooral romanschrijver.<4Three personal1'ecords of the W ar h
> (1929), cf.supra.<<The Spanish Farm
Trilogy> (1927),cf.supra.
MUMFORD (Lewus),Amerikaan. Geb. te Flushing (L. 1.),
1895.Stud.Columbia en New York U niv. Nvas radiotelegr4-

fist bij de amerikaansche marine 1918. Hulpuitgever van

-
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Dial in 1919 ; uitgever van de Sociological Review in Engeland 1920.Op 't oogenblik een van de meest gezaghebbende

burgerlijke bouwmeesters. Medeuitgever van The American
Caravan 1927 & 28.Vooralschr.van letterkundige studies en

biograaf (<<Herman M elville>) (1929).
MURRY (J.Middleton).Geb.te Peckham,Londen,1889 ;Stud.
Oxford.Reviewer voor de London Times 1914-18.W erkzaam
in het ministerie van oorlog. Uitgever van Athenaeum 191921 ;van Adelphi 1923-nu.Vooral criticus en essayist.Ook ge-

dichten,tooneelspelen en romans.Joeg geweldig veelstofop
metzijn <<Son ofW oman>> (1930) een biographie van D.H.
Lawrence, een scandale littéraire.

NEVINSON (H.W oodd).Geb.rond 1852.Stud.Oxford.Oorlogscorrespondent voor Daily Chronicle, M anch. Guardian,
Daily New s onder den Grieksch-Turkschen Oorlog 1897 en
den Boerenoorlog en ook in den laatsten oorlog in Duitsch-

land, Frankrijk en de Dardanellen.W as ook in de redactie
van Nation sinds 1906. Essayist, korte verhalen en kritiek
ook schetsen en herinneringen. <
tM ore Changes,M ore Chan-

ces> (1925) :deze schetsen brengen onstotden grooten oorlog.<kLast Changes Last Chances> (1928) heeft vooral
w aarde voor de karakterteekening van voornam e personen
onder den oorlog.

NICHOLS (R.M alise Bowyer).Geb.op 't eiland W ight,1893.
Diende in den oorlog ; gekwetst door een obus en invalide.
N am de plaats in van Lafcadio Hearn a1s prof.i/d Eng. Let.
a/d Univ. te Tokio 1921-24.Vooral gedichten en korte verhalen. < lnvocation War-poems and othershh (1915).
O'FLAHERTY (Liam).Geb.1896 op de Aran Eilanden. Stud.

Ierland.W as bij de lersche Vrijwilligers en vertrok naar
Frankrijk met de Iersche Garde. Oefende allerhande stielen
uit en trok de wereld rond. Leeft nu in Ierland. Vooral ro-

mans en korte verhalen. Ook biographie. Zijn <Return of
the Brute > (1929) is 4strong meat,larded with obscenity>
(C. Falls).
O'RIORDAN (Cona1) (O'Conne11) (Norreys Connell).Geb. in
Dublin 1874.Stud.bij de Jesuiten in lerland was in de
krijgsschooldoch ongeschiktverklaard dooreen va1van zijn
paard ;werd tooneelspeler op z'n 17de jaar en publiceerde 2
jaar laterzijn eerste boek.Deed Y.M.C.A.werk onder den
oorlog. W as bestuurder van het Abbey Theater te D ublin

1909-15. Dramaticus en romanschrijver. 4Soldier born>>
1927).Cf.ook supra.

-

26 -

PAUL (Elliot H.),Amerikaan.Geb.te Malden (Mass.), 1891.
Stud.openbare scholen en de Univ.van M aine,1908-09 W aS

jvel
'.
bij de A.E.F.in den oorlog.Vooralromanschri
PRIESTLEY (J.Boynton).Geb.te Bradford ln 1894.Stud.
Cambridge. W as soldaat in den oorlog. M edew erker aan allerhande tijdschriften uitgever Van verschillende werken.
Criticus en essayist ook romans. Schr. van het bekende
eThe good companions>> (1929) dit jaar gedramatiseerd, en

*Angel Pavement> (1930).Voor zijn <<Benightedh
> (1930),
(cf.onze recensie in BoekzaalNo.7075).
READ (Herbert).Geb. 1893. Stud. Crossley's Orphanage
Univ. te Leeds. Vocht in België en Frankrijk 1915-18.Assistent in het Victoria and Albert M useum . Een gezag op

gebied van pottenbakkerij.Dichter en criticus.O0k oorlogsschetsen.Bv.<<ln retreat> (19.5) geschiedenis van zijn batJtllitl11 in den M aart-Aftocht.<
4 Naked W arriors h
> (1919)
44Songs of Chaos>> (1915) :gediehten.
SASSOON (Siegfried Loraine). Geb. 1886. Stud. Cambridge.
Diende in Frankrijk en Palestina. Kreeg het M ilitary Cross
om zijn heldhaftig gedrag. Vooral dichter. In proza de twee
bekende werken <Memoirs of a Fox-Hunting man>
h (1928)
en <<M emoirs of an Infantry Officer> (1930),q.v.supra.
SHANKS (Edw.Buxton). Geb. 1892.Stud.Cambridge.Streed
aan het front 1914-1915. In het m inisterie 'van oorlog 1915-

18.Eerste winner van den Hawthornden prijs voor limaginative literature> : 1919. Hulpuitgever van London M ercury

1919-22.Dichter, criticus, romanschrijver,essays en studies.
0.a.studies over H.Belloc en B.Shaw.Zijn oorlogsboek
<<The o1d indispensablesy (1919) is <a witty skit,an uproarious caricature> (C.Falls).
SITW ELL (Osbert).Geb. 1892. Stud.Eton. Bij de Gren'
adier
Guards 1913-19. Geweldige sportliefhebber. Vocht in Vlaanderen. Dichter, satirist, korte verhalen, essays, rom ans vn

tooneelspelen.<<Before the Bombardment>h (1926) roman.
<<TheW instonburg Line Three satiresh
> (1919) :poëzie.
SITW ELL (Sache'verell).Geb. c. 1900. Stud. Oxford doch
meest autodidact. Bij de Grenadier Guards 1916-18.Reisde
veel en werkt mee aan tall
ooze tijdschriften.Vooral dichter.
Ook studies en autobiographie. lnterresseert zich bijzonder
.

voor de kunst.

STALLINGS (Laurence),Amerikaan.Geb.teM acon (G.),1894.
M. Sc. Georgetown Univ. 1922 Journalist: Atlanta Journal
1915 ; redacteur van de letterk. kolom in New York W orld.

-
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W as bijde A.E.F.in den oorlog.W on hetCroix de Guerre.
Vooraldramaticus.Ook een roman <Plumes> (1924).Schr.
van het bekende tooneelstuk :44W hat Price Glory>> (1926).
STEVENS (James),.Amerikaan.Geb.op een boerderij bij AIbia (Iowa), 1892.Deed veelondervinding op als landlooper
en straatarbeider.W as sergeant in den oorlog.Romans en
korteverhalen.<<Brawnymanh
> (1926) en 4Mattock> (1927);
autobiographische romans.

TOM LINSON (H.M.).Geb.1873.Enkellagere school.Expeditieklerk in Londen. In de redactie van den Morning Leader

1904.Oorlogseorrespondentin België en Frankrijk in 1914 en
later officieele correspondentbij 't G.H.K.van 't Engelsch
Leger in Frankrijk 1915-17.Redacteurvan Nation and Athenaeum 1917-23 W eekly W estminster. Essayist en rom an-

schrijver.Ooflogsboeken <fW aiting for Daylight>> (1922):
schetsen ; f
<lllusion 1915>> (1927) bezoeken aan 't front
<A11 our Yesterdays>> (1930) cf.onze recensie in Boekzaal
No.6774.

TURNER (W . J. Redfern). Geb. 1889. Stud. Scotch College,
M elbourne. Rei
sde in Zuid-Afrika, Duitschland, Oostenrijk,
Italië 1910-14.D iende in 't leger 1916-19 ; Tooneelcriticus
Londen A4ercury (1919-23) Redacteur van Daily Herald
1920-23 ; M uziek-criticus New Statesman sinds 1916. Gedichten, kritieken en tooneelspelen. Schr. van het bekende

44Miss America> (1930).
W ALPOLE (Hugh Seymlur). Geb. 1884 in Nieuw-zeeland,
zoon van een dominee. Leefde van heel vroeg in Cornw all.

Zijn vader werd bisschop van Edinburgh.Stud.Canterbury
en Cambridge.Huisonderwijzer en boekencensorv66r hijbegon te schrijven.Diende bij hetrussische Rood Kruis,in de
Karpathen in den Oorlog.Row ans ,critische sttldies, korte
verhalen en essays. <
4The dark Foresth> (1916) de oorlog

in Rusland,<a very fine book h
> (C.Falls).
W AUGH (Alec).Geb.te Hampstead,1898.Stud.Sandhurst. ln
den oorlog 1917-18. Krijgsgevangen in 1918. Letterkundige
bestuurder v/d U itgevers Chapman & Hall 1924. Rom ans,
gedichten, oorlogsschetsen, autobiographie, essays en korte

verhalen. <The prisoners of M ainz)> (1919), souvenirs uit
zijn gevangenschap.
YOUNG (Fr.E.Brett.) Geb.1884.Stud.Univ.Birmingham.Geneesheer. In oorlogsdienst in Oost Afrika. Leeft te Anacapri

(Italië).Romans en gedichten. Ook oorlogsschetsen en tooneelspelen.44Marching on Tanga> (1917) 'n driemaal ge-
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sterd oorlogsboek : zijn ondervindingen a1s krijgsdokter bij
den opm arsch van Gen. Smuts, ione of the rare classics of

the war> (C.Falls).
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5346.

*

1
@
.-1:
.
- 4 Cont
,
1
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23) G r O v e r t o n 4The American Novel> 1929 ;
18,5 x 11 ; 155 bldz.'
Sh.4/6.J.B.Liplncott,London,Cf.
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De 5 laatste boeken hoofdzakelijk a1s bio-en bibliographia.

Verviers,Juni 1931.
Dr.RAPH. KREEMERS.V. 0.S
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B oekbeoordeelingen
Dr. c. M . Lelij, De Parabelen van Cyrillu..
Am sterdam ,H .J.Paris,1930.2 dln.,4o,LXX I - 129

+ 62blz.Fi.5.90.
D eze tekstuitgave van een N dl.H :.derm oralisatiesdie
toegeschreven worden aan een zekeren Cyrillus behelst
naast den M nl.critischen tekstvan hetw erk een inleidende
studie overdeLatilnsche versie en deM nl.vertaliné en een

afzonderlijk bijpevoeéd deeltje van een zestigtalbladzijden
dat hoofdzakelijk aanteekeningen op den tekst en een
woordenlijstbevat.
Voorafgeeftde heruitéever - er bestond aleen D elftsche

wieédruk van 1481 - een overzichtelijken blik overde verschillende éissinéen nopens den schrijvervan hetwerk.W ie
hetisblijftnog een m ysterie.H ij m oet echter volgens de
eiéen stelling van den heruitgeverthuis geboord hebben in
de Donaustreek ,,zuid-D uitscbland ofom geving'',m aarw erd

opéeleid in Italië,terwijlanderzijdsVoigt (in 1878) aannam
datm en hierstond voorketwerk,,einesin Italien éebildeten-

G eistlichen desXIV.Jhts.''.Daarop volgteen lijstderbibliotheken die hss.ofdrukken,'tzijLatijnsche,'tzijvertalinéen
ervan, bezitten.H ierin staat Zuid-Duitschland,Bohem en en

O ostenrijkaan despitg.Een kortéevatoverzichtderbronnen
volét, waarna dan ook gewezen wordt op de sporadische

navoléing die het werk bier en daar bekwam . Schrijver
herleidt ze ten anderen tot een enkelm etvolle zekerheid
vastte stellen geval.

Den M nl.tekst gaatqatuurlijk ook hetaangeven van den
stand van hethuidié onderzoek vooraf: J.F. W illem s w as
de eerste ,die. de aandachtop deze M nl.vertaling vestigde;

daarna kwam J. A. Alberdinék Thijm. Daarop wordt de
begchrijving van hetHs,datte Am sterdam berust,geleverd.
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H ierin nam hij in extengo een lange notavan een lezeruit
hetiaar 1733over.Verderleertbijonsden eeniéen bekenden
incunabelvan de M nl.vertalin: kennen die op denzelfden

Latljnschen teksta1sheths.berust,almaé men vol:ensden
uitéever de taal van het laatste zuiver H ollandsch heete/,

terwljldie van den incunabelminderhomoéeen H ollandsch
klinkt.
De uitgave van deverzam elinévan devierboeken fabelen
of dialogen vorm t de hoofdschotel.E Ik boek bekam ptin het

bijzondereen ondeuéd.Heteerste éaatte keer ,,ieében die
onwijsheit,ten anderen maelieghen die houerdie,ten derden
ieéhens die éierichheit,ten vierden ieghens die onm aticheit''*

Verwonderlijk m aé hetwe1heeten datde uitéeverin zijn
bespreking van den naam van den schrijverde mogelijkheid
niet verm eld noch onderzocbt heeft dat G widrinus een-

voudiéweé de titelvoorhetwerk zelf zou kunnen zijn.Dit
werd o.m .voorop éesteld door Valentin Roge in zijn :
Verzticknis der fcfcfazàciea H ss. Il. Bd.3.Abt.Berlin,A.

Asher,1905.paé.1152.bijde beschrijving ondernr936 van
een op de Preusz.Staatsbibliothek berustendhs.:,,m itdem

Titel Gwidrinus ist (trotz des SchreibersderLeipziéerH :.
bei Voigt) achwerlich ein Verfasser éem eint,sondern eine
Uebersetzuné (böbmisch,etwa Viertel,Vierliné = ctwrtina)
liber quadriportitus alias Gwidrinus(eo in Krakau,Breslau)
in der H s. einer böhmizchen Uebersetzuné (Dobrowsky)
knily ctwerorahne''.O ok kan m en hierterloopserw e1op

wijzen datde thesis,datde heimatvan den xchrijver in het
Donauéebied te zoeken is, reeds in de XVIlIe eeuw bij
Denisgeopperd werd,watnoém aalablijktuitde handechriftbeschrijviné van V.Rose (o.c.paé.1152).
M en vraaétzich ten anderen af w aarom b.v. de opgave

van de Latiinsche handschriften, te Berlijn o.a.,moest
gebeuren naar Graesse's werk (1880)wanneerwe een jon-
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geren modelcatalogu:derLatijnsche H ss.te Berlijntotonze
beschikkiné hebben.

Op biblioéraphisch gebied is b.v.de lijstderopéegeven
drukken ook niet volledié.Voléens de Catalogue gdadrcl
des JzlAes im prim êsde la SzWlzb/iêgz4e nationale''A uteurs,
vol.XXX IV,col.1116-1117,s.voCyrille d'Alexandrie,bezit

Parijs o.a.noé een Latijnschen druk van Lonéroso,1S03,8o,
en een Spaanschen in-8odruk uitValencia van 1793.

Bij de bronnenopgave van het werk gaat de schrijver
aaavankelijk tamelijk ver in details.- O p 'teinde verm eldt
hijin vaéer bewoordinéen de ,,Natuurlijke-Historieboeken''
van den tijd en inderdaad,in de nota'swordternaarenkele
van deréelijke werken verwezen.W e hadden hierechter de
proefop de som éewenschtvan watJ.Th.W eltervooropzet

in zijn:L'Exemplum dans la Jz'//drcfvre relnkkeusee/didacfzkvedu m oyen Jge.Parie, Toulouse, Occitania. 1927,pag.
434.waarhijschreef:,,11Ei.e.le recueilSpeculun sapiencieq
rappelle du rèste d'assez près certains contes d'anim aux du
D e natura rerum d'A lexan,
dre N equam et les dialoéues
entre propriétés des choses du D ialogus creaturarum de
M ayno de M ayneri,dbntnotre auteur sem ble s'être inspiré
etpour le fond etpour la form e ''.
V oorhetoverige isheteen w erk waarvoor w e D r.C.M .

Lelijdankbàarmoetenzijn dieheruitéave tehebbenbezoréd.
Uiterlijk is eralle zorg aan besteed.De oplossing de nota's
en woordenlijst in een afzonderlijk deeltje voor te stellen
lijktme éelukkié en praktisch.Naastdeze tekstverklarinéen
en élossarium had het toevoeéen van een naam reéisterde
bruikbaarheid van het w erk verhoogd. D e alphabetische

rangscbikkiné in de woordenlijstisniet altijd loéisch doorgevoerd,ook vraaét men zich af waarom o. m . de hoofdletters in den uitgeéeven tekst nietstelselmatnk gemoder.
niseerd werden wijl nu de eigennam en er van verstoken
bleven.

3j Alle: bijeen m a: m en hetbelang van die kleine leem ten
nietoverdrijven,wanthierwerd in dietekstuitgavenuttié en
vooraleerlijk werk éeleverd,
D r.J.F.V ANDERHEIJDEN.

D r.H .D e Buek, D e studie van hetM iddelnederlandsch tot in het m idden der negentiende eeuw .
G roningen-Den H aag, J.-B.W olters,1931, 4o, V1-236
blz.Fl.4.90.
Een brok geschiedenisderM nl.taâlkunde dus?Ja,m aar

toch noé wat m eer. Im mers, dit werk is eenerzijds een
schets van de evolutie der dilettantenpoéingen der pbiloloéen die zich 'gew aardiéden zich m et hetM nl.onledié te
houden tot de w etenschap der historische taalstudie zooals

die zich in hetmidden der 19eeeuw ontplooide;anderzijds
leverthetook érootendeelseen overzicbtvan de ontwikkeliné

die de waardeeriné der M nl.literatuur in die tijdspanne
dootm aakte.
In de uiteenzettiné van de éeschiedenis der wederwaardiéheden van het eerste echt M n1 werk, dat in druk m et
com m entaar verspreid w erd,en dertwistpunten die hettw ee
eeuwen opw ierp, - het éaat hier n1. over M elis Stoke's

Rijmkroniek - hebben we een inleidin: die historisch
gesproken m eer dan eens de later voorte brenéen feiten
vooruitloopt, m aar die niettem in een levendié inleidend
hoofdstuk levert dat een vinniée belangstelliné van voorafaan gaande m aakt.

Twee perioden onderscheidtde schrijverin hetdoorhem
besproken tijdvak.Daarin zou n:
l
= 1800 de scheidspaalvorm en.

In de eerste - die hij in chronoloéische orde dervernI. w erken behandelt - schetst
schillende uitéaven der M
.

hij de poéinéen van C.van H eule,A.M oonen,A.Verwer,
Lambert ten Kate,om langer stilte blijven bijA.Huyde-
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coperdien hijafschilderta1s een m odelphilolooé voorzijn
tijd :een man met kritischen zin. eruditie en methode,en
watnietweinié beteçkent:meteen tamelijk érondiée kenni:
vanhetM nl.,anderzijdseen echtkind van deAufklârung:utilitair aanéeleéd,nucbter en vol vooroordeelen teéen alwat

Roomsch is.Feitelijk was de onderérond van die belangstelling in hetM nl.een hoofdzakelijk utilitaristische bekomm ernis:archeoloéen en historici beooéden een érondiée
studie der bronnen der vaderlandsche geschiedenis in lato
sensu ;etym oloéen beproefden ook hun goocheltoeren aan
het toen in de m ode éekom en M nl.en de taalverbeteraars,

die metverbijsteriné de huidiée verbastering,ofwatze zoo
heetteq, éadesloeéen,zaéen in hat M nl.een laatste stadium

van de oude onéerepte reéelmaat der oorspronkelijke
gave m oedertaal,datm en - op stuk van den w oordenschat
althaag voléens H uydecoper - a1s leveranciervan opnieuw
in te voeren zuivere woorden kon uitbaten.
Zijn tweede deelwordtaanvankelijk beheerscht door de
uiteenzettiné van Duitschland's invloed op hettrio Juristen,

A.Van W ijn,J. A.Cliénett en J. Steenwinkel. Hij belicht
ook Bilderdijk in zijn opvattiné en m ethode derintuitieve
taalwetenschappen in zijn betrekkinéen metGrimm en Hoffm ann von Fallersleben.H et nationaliteitséevoelen de stam fierheid die onder den drané der politieke éebeurtenissen
en doorden invloed derD
uitsche voortrekkerswordtw akker
t

geschud,jaaéteen verjonéd bloed door de opkomende nederlandici,waarondervoornam elijk Jonckbloeten DeVries
zich a1sérondleélers dernieuw e schoolonderscheiden.
De voorstellinévan ditéanschevertooéw ordteen boeiend

verhaal.De schrijver beschikt over een treffende vaardigheid in éevatte formules een overzicbtelijken kijk over
scholen en richtinéen in de philoloéische bedrijviéheid,
ofrake oordeelen over personen te kristalliseeren.
Zooal:hierboven éezeéd werd :op zuiverlinguistigch ée-
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bied bleef hij niet, zelf: verwijlde hij niet enkel bij ee:
uiteenzettiné der M nl.taalstudie.H ijkon ernietbuiten ook
en ditvooralbijde eerste dilettanten der 16een 17eeeuw
stilte blijven bijhunne taalkundiée opvattinéen in heta1ézm aeà,evenm in als *ij ztziver letterkundiée beschouwinéen radikaal van enkel-linéuistische kon scheiden. Zoo

leéde ilijhiereen éansche rij stapgteenen voor wie tijd en
éeleéenheid zou hebben en lustzoa éegoelen een grondige
schets te leveren van ditlaatste onderwerp.

In zijn éeheelis het érondié werk. Kleine vitterijen zouden hierdan ook dwaasklinken (1).W atechtertreftis weer
eens de oude eng N oord-N ederlandsche opvatting die zich

op meerdan een plaatsvan zijn werk uiten die hij zelf afschildert(2)alszijnde de heerschende mentaliteit tusschen
1830-1840 n1. dat H olland alleen zich a1s centrum van
belanéstelling op stuk der studie van het M nl. zou w illen
doen éelden en daarvan hetm onopolium opeischen tegen-

over de DuitscNers en de Vlaminéen, die hij,de schrijver,
ten overstaan van hetM nl.op dezelfde lijn steltin tegenstelliné m etde Hollanders.(3)W e1zoekthijdekking achter de
uitspraak van W .D e V reese overhetniette hooé aanslaan
der verdiensten b. v. der Vlam inéen rond 1830, m aar het

éaattoch nietop zoo schrijlinés en ijlinés over de namen
van W illem s,Serrure en Snellaertte loopen zooals de steller

hetdoet,terwijl hij anderzijds wel den invloed van hun
hoofdzakelijk nationalistisch bezielde pogingen op hunne
Noord-Nederlandgchestam verwantenlaatdoorschemeren (4).
D r.J.F.VANDERHEIJD> .

(1)Nochtanswaarom hetjaartalvan Huydecoper'euitgave van M.
Stoke nergen:in voetnota vermelden al: dit dan toch voor aqdere
werken regelmatig gedaan werd ? Radikaalgestelde uitspraken a1g

zou men/allegnliteratuurvan een voorbije periode uithistorisch interegeellzen(blz.4)kan men tochzoo maarnietaennemen.
(5 blz.141.
(')En elders (blz.76)wordtbeleden datde middeleeuwen toch
maarfeitelijk inhetZuiden een glansperiodevormden.
(4)blz 142-143.
'
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W . Kram er..Litlratuur- en Stljlstudie.W olters,
G roningen.1930. 166 blz.Fl.1.70.
W i* 'n syetem atische uiteenzettiné verwacht van litera-

tuur- en stijlstudie,komtbedroéen uit.W e krijéen hierheel
watànders,iets beters.,,Ditboekje,zeét de auteur in een
inleidend woord,is de practiese uitw erking van beéinselen,

uiteenéezet in m ijn opstel .,De nieuwe stijlstudie en het
O nderwij:''(N.Taaléids,M ei1930), een beschouwiné van
Spitzer'sStilstudîen,Roustand's Prêcis #'ex/lfccfïos franfcrs:en Schneider'sDeutsckerSf,'
l-undAufsatzunterrickt.''
Het doel van den sam ensteller is tweeërlei.lk schrijf
.

verderafuithetbericbt.,A an de leraren'':,;H etwiléeven
oefeniné in het indrinéend lezen van literair proza en van
verzen,een kunqt,noodzakelik vereist tot het sm aken van
literairéenot,m aar die,a1s onze daéelikse ervariné leert,

niet zonder éezette studie verkreéen wordt.En hetwi1zijn
een practiese stijlleer. De literaire kunstenaar: zijn onze
taalmeesters bij uitnem endheid. W aar beter dan in hun
atelier leren wij de éeheime krachten dertaal,de hjne beérips.en éevoelsschakerinéen van w oorden en zingwendinéen,hetinnié verband tussen vorm en inhoud kennen,waar

beterkan onstaalinzicht éescherpt,ons taaléevoel verfijnd
w orden ? ''

Zijn plan? Ik citeerverder:,,Na e1k fraém entoféedicht
voléteen korte karakteristiek overde schrijverofdedichter.
inzoverre die noodié i:om de geestte verstaan waaruit het
éenom en w erd,waardoorde achtèrérond w erd aanéeéeven.

De vraéen zijn zo éeranéschikt,dateerstde aandachtvalt
op de hoofdéedachte,
de idee,van hetstuk,dan op de wijze
w
van zijn ontwikkeliné,op zinbouw en woordenkeus,op het
typiese atijlprocédé, waarin de idee de haareiéen belicha'

m iné vond.Ik zochtzulk: stukken, w aarin het karakteris-

tieke van een schrijverofvan een etijléenre sterk spreekt.''
Hijéeeftfraémenten van 26 auteurs:datbeéintmetW olF

en Deken en gaat overHildebrand,Potéieter, Kloos,Van
D eyssel,G uido G ezelle, Prins...totAntoon Coolen.E n laat
ons over de keus niet vitten : ,,W aarom die w él, en die
niet? '' W ie deze 26 auteurs m etzoo 'n betrouw baren gidg
heeftleeren kennen,nu j>,die zu1verderz'n weg we1alleen
w eten te vinden.
Leeraars in de N ederlandsche taalen literatuur,ditis uw

boekje en vooral...laateruw leerlinéen van éenieten.
J.V .

R .W .Zandvoort,Sydney'sA rcadia.A com parison
between the two versions. 1929.A msterdam ,Swets en
Zeitlinger.215 blz.
Zooals m en w eet is de ,,A rcédia '',zooals ze in dehnitieven tekstin 1593 verscheen, slechts de om werkiné van
een vroeéere versie.Pas in 1907 werd van dezeeerste,sterk

afwijkende bewerkiné een handschriftontdekten Eedertdien
heeltm en noéop twee andere de hand kunnenlegéen.O ver
de m indere of m eerdere waarde van deze eerste A rcadia
dievan te'
n laatste 1580 m oetdaéteekenen,boven de nieuw e

zijn de meeninéen allesbehalve vast.Dobell,de vindervan
h:tm anuscript in 1907 acht de eerste versie veruitde beste ;
Prof.Feuillerat is overtuigd van hetteéenoveréestelde.

Schrijger, die een leerliné is van Feuillerat,onderwerpt
hier de heele kweetie aan een nieuw onderzoek. Eerst gaat

hij na welke de methoden waren volgen: welke Sydney
Books len 11van de ,,O 1d Arcadia '' hersm olt en hoe hij
hetnieue m ateriaalin Books I en 11 van de herziene versie,

plus Book IlI dat heelemaal oorspronkelijk is,verwerkte.
Daaruitm oetblijken dàtde uitéave van 1593 uitblinkt door
Ejner karakterteekeniné, door érooter waarachtiéheid en
doorhandigerverbaaltechniek.D e .,O ld A rcadia''geefteen
eenvoudiéer,beteraaneenéesloten verhaal,m aarde ,,revised

version '',in de grootercomplexiteitvan haarxtructuurwijst
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op den artistieken éroeivan Sydney.D itw ordtdan verder
gestaafd in de volgende hoofdstukken waar aanéetoond
w ordtdatSydney a1s denkeren a1s stylist hooéer staat in
de tweede bewerkiné. Terloops worden eeniée bladziiden

éewijd aan de bronnen kan Sydney's stijl en een laatste
hoofdstuk aan de vrijéedetailleerde studie van de bronnen
van hetw erk zelf.
Een uitvoeriée biblioéraphie Bluitdezeboeiendeen nauwéezette studie.
T.D .

Dr.M aria M eertensEZr.lmelda,Ursuline te 0 .L,
Vr.W aver),D e Godsvruchtin de N ederlanden.Naar
handschriften van gebedenboeken derX veeeuw,I.G Od.
H .Drieëenheid.De M ysteriën van Christus'Leven en

Lijden. Brussel,Standaard-Boekhandel, 1930, 4o, XI167p.(LeuvenseStudieën en Tekstuitgaven).
De m iddeleeuwen, en niet hetm inst het,,Herfsttij''der
m iddeleeuwen, zijn aan de orde van den dag.Klassieke
philoloéen - waarom kwam en de katholieken hier weer
achteraan ? - legéen afen toe hun Cicero en Veréiliuster-

zij voor de Latijnsche dichters uitonze fonge westersche
wereld ;anélisten,éermanisten en neerlandicitrekken jaarlijksm etnieuwen moed ter verkenniné uit van som s noé
gansch onbekende hoeken in hetm iddeleeuw sch leven.

Hierweerin ditwerk eiemand die u de rijke schatharer
bevindinéen in dat land van Kanaan breed uitwerpt:een
m odelm onoéraphie - of liever een deel ervan - die een
beeld derdevotie in de N ederlapden derX V eeeuw leveren
m oet aan de hand van een onderzoek der niet-lituréieche

gebeden van dittijdvak.
Breeder opéevat dan een éew oon ,,stoFéeschicbtliche ''
studie w ordthier een genre bestudeerd op een schaaldie

meqtothiertqeagneen (eljkaardig ondereerp in :enon:
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omrinéende literatuur niet durfde toepasseb.W ordter zoo
dejelijk en zoo b.reed op dezen grondslaé voortéebouw d in
de voléende beloofde deelen dan bezitten we. hier te lande
voor onze streken een m onum entaal w erk van noeste opsporinéen en meesterliike uiteenzettiné overditjonderwerp.

De schrijfsterleverteersteen ,,hisforisch overzicht over
de ontwikkeliné van het gebedenboek'' en daardoor ,,een

beeld van éansch de ontwikkelinévan hetchristelijk éebedsleven''in de middeleeuwen ;ze wijsterdan op boe demiddeleeuwer opéiné fotG od om dan de stelliné te staven dat

hetspecihek karaktervan hetmiddeleeuwsch éebed is:zijn
,,spont
ane oriënteeriné naar Christus,beschouwd in zijn
menschheid''.Daarvan krijgen we hier dan de bebandeliné
der devotie in verband m et de m ysteriën van Cbristus

leven,kindsheid,H .Naam en lijden.
Datalles isbijna uitsluitend éesteund voor onze streken
op onuitéeéeven bronnen. Scbrijfster éeeft dan som eook
éansche brokken in extenso weer,en m eestalzijn betwel
echte perels naarvorm en inboud.Lees m aareens datéebed
op blz.79 eenm aal a1s bloem lezinéstuk, een tweeden keer
zultge het bidden.D ie uittreksels worden dan ook door

een klaresystematische uiteenzettiné omlijst.
Alles in alles :een éew eldiée com pilatie éepaard m et een

voortreffelijke com binatie.
't Is het resultaat dat zonder hatelijke éeleerddoenerij
getuiétvan onverdroten werk,hlnenspeurzin,van bezonken
kennis van en diep inzicht in dien hoek van hetm iddeleeuwsch leven.Totw anneer de voléende deelen ?
D rJ.VANDERHEIJDEN.
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Eug. Lerch, H istorlsche französlsehe Syntax.
ZweiterBand :U ntergeordnete Sâtze und unterordnende

Konjunktionen.Leipzig,0.R.Reisland,1929.
Eug. L erch, H auptproblem e der fraazösischen
Spraehe. Band 1.11, Braunschweig -Berlin-H am bufg,
Brandstetter,1930-1931.
Th. Engw er-E ug. Lerch, Französische Sprachlehre.Erste Auséabe,Bielefeld u.Leipzig,Velhagen u.
Klasing,1925.Zweite gekûrzte Ausgabe.lbid.1928.
Nous avonsannoncé icim êm e (19eannée,1927),dès son
apparition,le prem ier volum e de la ,,Syntaxe historique du
françai:''de M .Eug.Lerch.D epuislors le deuxièm e volum e
a paru.11estconsacré â la phrase de subor
dination etétudie
4
successivem ent,d'après la m éthode évolutionniste et idéoloéique propre à son auteur, l'origine, la transform atlon et
le développem ent des m oyens d'expression syntaxiques
dans 1es propoaitions locales,tem porelles,adversatives,cau-

sales,Enales,conditionnelles,concessives,m odales(,,Sâtze
desBegleitungstandes''),consécutivesetcomparatives.N ous
ne pouvons que répéter que M . Lerch,après M eyer-Lûbke
etN yrop,estoecupé, avec une inform ation beaucoup plu:
am ple etune m éthode de travail basée sur des principes entièrem entautres,à doterla philologie rom ane d'une syntaxe
hystorique du français vraim ent m onum entale.A la diFérence de ses prédécesseurs,M . Lerch nous présente non

ieulemen
'tun mazistralexposé systématique de la syntaxe
française,m aisencore,partantdu principe ,,die Sprache ein Spiegel des Zeitbildes'', ilnous oFre une attachante
étude,m inutleuse etprofonde, de tout ce quiconstitue 1es
forces vitalesetcréatricesdu langage telle!qu'ellesprennent
leur source dans la culture epéciEque d'un peuple en particulieret dans la structure générale de l'âm e hum aine.

Maisl'activité dusavantprofessenrde M unich ne s'arrête
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pas 1â.Depuisune vinétaine d'anùées,M .Lerch s'étaitdéjà
faitune réputation dans le dom aine de l'étude de la lanéue
française et avait écrit quantité d'articles très rem arqués

dansplusieursrevues(Germ.-rom.M oscfaacàrzy/,zeffscàrzyf
jqr rom .PAz'Jologz'
e, ZeitsckrtftfJryr.u.engl. Uaferrfc#f,

Dt'
eNeuerenS/rcciea,NeuspracklickeArbeitsgemeînsckafo
etdansdesrecueilsdemélanées(Festsckrtftfpk.A.Becker
1923,Festsckrnftf K.Vossler,1912,Festsckrt
ytf Ed.W eckssler, 1929). Suivant l'exem ple de son illustre m aître, Ad.
Tobler, dont tous 1es rom anistes connaissent 1es fam eux

Vermisckte Seffrlge zurfyanzôdîscken Gram matik (5 vol.,

Leipzié,1à99-1921),où Toblerréunitune'
séried'étudesqu'il
avaitpubliées à partsousle mêm e titre dans la Zeitsckrnft
yJr rom , P/lz'/olorfe, M . Lerch vient de réunir en deux
volum es quatorze de ses articles,1es retouchantoù c'était
nécessaire etles faisantsuivre de Enes rem arquesen réponse

aux critiques dontellesavaientété l'objet.
Voici,pourdonnerune idée du éenre etde la m ultiplicité
dessuletstraités,la table-desdeux volum es !
1.A lgem et-neres.1.D ie Auféaben derrom anischen Syntax.
2.Satzéliederung ohne den Ausdruck iréendeiner loéischen
Beziehuné.3.Typen, der W ortstellung.4.Urspruné und Be-

deutun: dersoéenannten ,,Erlebten Rede''(,,Rede a1s Tatsache''). 5. Das lmperfektum a1s Ausdruck der lebbaften

Vorstelluné.6.W arum en d/d (automne,àzwrl - aber au
>rz%/e->s P 7.Participium praesentis und Gerundium im
Französischen.8. Der französische Inhnitiv m it und ohne
Prâposition.
lI.Besonderes. 1. N ationenkunde durch Stilistik. 2.D ie

*#halbe''Neéation.3.Derfranzösische Koniunktiv:a) Seine
zweiArten,b)DerKoniunktivdespsycholoéischenSubiekts,
c)Ableituné des ,,Konjunktivs des psycholoéischen Subjekts'' aus dem Konjunkti# des Begehrens. 4. Qu'est-n'l
JrrïpdP (SpekulationoderbistorischeForscbuné?).5.Jouer
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duBeetkoven - Jeneacz'
/(pas) çvof dîre.6.Oberscbicht
und Udferschicht in der Spracbe (mit besonderet Berûcksichtiéun: derLautgesetzfraée).
Enhn nous nous en voudrions de ne pas siénaler que
M'
.Lerch a aussidaiéné sonéer aux m odestes professeurs
de français de son pays etqu'ila com posé,en collaboration
avec M .Th.Enéwer,un m anuelde gram m aire française qui
pourrait être consulté très utilem ent ailleurs qu'en A ller
m aéne.11paraîtd'ailleurs depuis quelque tem ps outre-Rhin
des manuelsclassiques de gram m airefrançaise quidépassent

de bieh loin toùtcequia été produitjusqu'ici,tantlà-basque
chez nous. N ous citerons :FR.STROHMEYER, Französiscke

Gramm atik auf a/rcc/z/zzbforz'
sc:-psychologiscker Grundlage.Leipzig,Teubner,1921.- G usT.H UMPF,Franzôst
'scke

Grammatik(réduction trèsréussie de laprécédentel-Leipzig,
Teubner,1929.- M .REGULA,Franzô.
sische S/rcc/zle#reauf
:fogeaefz'
ac/zer G rundlage.R eicbenberé,Stiepel, 1931.N ous
recom mandons vivem ent ces oûvraées à tous ceux qui,chez

nous,veulentreleverleniveau del'enseiénementdufrançais.
EUGkNE U LRIX.

K leine A ankondigingen
M .A. P.C.Poelhekke, Taalbloei, Letterkundig leesboek voor
H. B. S., Gymnasia, Kweek- en Normaalscholen, 5e herziene en
verkorte uitgave bewerkt door Gerard Brom en Herman De M an.
W olters,Groningen.1931.280 blz.F1.2.90.
Over dit boek is alhetgoede verteld dateroverte zeggen viel.

Alswe dezevijfdeverkorte uitgave met de reeds vel'
korte van
1925 vergelijken,dan stellenwedadeli
jk vastdatdenieuwebewerkers er met de grove bijlhebben ingehouwen.Van de352 blz.n1.
zijn er280overgebleven.
W ezullen ze dan ook niet ter verantwoording oproepen, - op

enkele fragmenten minder en 'n lichte wijziging in de schikkin:
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komthét nietaan - wantdan zouden ze ons met Poelhekke ant-

woorden dat,a1shijstukkenheeftmoetenschrappen,diehijllefheeft,
hijtoch hooptdatergenoeggeblevenisom de verschillendegenres
dereigen letterkunde voldoende te vertegenwoordigen.En verder,

dat het eerste doelniet kan zi
jn alle auteurs op te nemen,we1
specim ina te geven van de verschillende kunstuitingen, de hoofd-

stroomingenaan teduiden,de hoofdfigurenzooveelmogelijkiflhun
werk te karakteriseeren. - M aar dan zouden sqmenstellers ons

moeten verwijzen naar den 4en druk,want Poelhekke's woord

.

voorafis - en dat kan men betreuren - in hun 5en ook weggevallen.
Nu, deze druk zal,evenals alle voorgaande,z'n weg w e1vinden.
J.V.
Aug. A. Boudens, Onze Auteurs. Leesboek voor het R. K.

voortgezetonderwi
js.W olters,Groningen.1928.247 blz.F1.2.40.
Van Bolldêns kregen we vroeger alUit onze Letterkunde.Leer.
en leesboek voor R. A . M ulo-scholen, dat hier reeds besproken

werd.Ditwerkje,eveneens verschenen bijdefirmaWolters.wilde
in groote trekken een beeld geven van den ontwikkelillgsgang onzer
letterkunde sedertde 13eeeuw.

Ditleesboekje nu,datbestemd isom gebruikttewordenvöörhet
hierboven genoemde,wi1de Roomsche jeugd een zel
tere kennis
wel
ke
do
or
de literaire
aanbrengen 4
xomtrentdieRoomseschrijvers,
Ofkultureele waarde van hun arbeid invloed hebben uitgeoefend op
de ontwikkeling van het Nederlands sprekende katholieke volk ''.
Nietalle auteurs kregen 'n beuft.'n Twintigtalm aar en onder llen

'n viertaljongere. Samensteller is terecht de meeningtoegedaan
dat er <zoodoende van het gelezene meer zalblijven hangen in
hetgeheugen derleerlingen,temeerwaargetrachtisdooreen enkel

eenvoudig woord verband te leggen tussen de schrijvers en wat
van hun werk is opgenomen ''. Nu,dat verband heeft hijin de
meeste gevallen aardig wetente leggen. En hoe hij 44Tertellen >
kan over zi
jn a
uteurs!Dat slaat in bij de jeugd.Heelemaalwat
e
anders dan '
4
aie bio-bibliograpbische nota'smetde onooglijke
>,œe àa
t
.

.

portretten uitsomm ige onzer zoo gunstig bekende leesboeken.

Djtmaalkrijgen deVlamingen - opdejongerekatholieken na-
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'n grootere plaatslngeruimd dan ln < Uit onze letterkunde ''.M aar
hetis waar:hetgaathieralleen overkatholieken.
W at typogrdphische en artistieke uitvoering aangaatverdientde
firma W oltersnogmaalsallen lof.

Luise Kolb,Klingers ,9Simsone Grlsaldo ''. Halle(Saa1e),Niemeyer.1929.IX + 115 S.M .4.
50(BausteinezurGesch.d.neueren
dt.Litçr.26).
Klinger - de m an van <Sturm und Drang !> - schreefook
.SimsoneGrisaldo>,dramadatbij oudere en nieuwere Duitsche
literatuurhistoriciop de meest uiteenloopende wijze beoordeeld
werd en wordt.Een diepergaande studie werd het drama in 1913

gewi
jd doorden huidigen StaatsburgschenprofessorVermeil.
Hier wordt volgens de Saran-sche methode het stuk opnieuw
ontleed :de psychologie derpersonages uiteengerafeld,de gedachteninhoud blootgelegd en ook de doorKlingerondergane literaire
invloeden bestudeerd.Natuurlijk wordtgewezen op Rousseau -dat wist men - maar tevens toont de schrijfster aan dat ook

Shaftesbury in zeerruimemateden tijdgenootenvriend van Gœthe
beïnvloed heeft.Datis wellichthet waardevolste gedeelte van deze
studie.
T.D.

L. W erner, Dle religiöse W urzel von Carlyles literarischer
W irksamkelt, dargestellt an seinem Aufsatz < State of German

Literature>.Halle(Saa1e),Max Niemeyer. 1922.VIII+ 114S.
Carlyle's<
tStateofGerman Literature'',waarmee hij zijn landgenooten het eerste samenhangend inzicht gaf in de Duitsche let-

terkunde,dagteekentvan 1827.Op ongeveerhetzelfdeti
jdstip komt
hij,na den strijd van hetgeloofzijnerkinderjarenmetde mechanische wereldbeschouwing der <Verlichting '', tot de innerlijke
volheid vanzijn Calvinistisch puritanisme.
Zoodat zijn eigenaardige religieuse petsoonlijkheid duidelijk
spreekt uit de <State of German Literature >,w elk werk hem het

eerste middelwas om Gods ingrijpen aantetoonen en zijn eigen
uaastenliefde te uiten.Daardoorhad het zoo'n grooten invloed in
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Engeland,zooals blijkt uit dezezeergedx umenteerde en voorde
kennisvan Carlyle waardevolle studie.
T.D.
J.Leenen,Van M uis naar M aus,een dialektgeografiese studie

(overgedruktuitHandelingen van deKoninkl#ke Commissievoor
lbponymie en Dialectologie IV, 1930),Gent, BoekhandelArtes,
1930.51 blz.,2 kaarten.9 Frs.

Deze samenvattende studie van de ontwikkeling van wgm .û en 2
in hetgehele Oostnederfrankies-Ripuariesovergangsgebied wil,wat

ditbepaald puntbetreft,dejuisteverhotlding aantonen van ditgebied tegenoverhetHgd.eenerzijds en het Ndl.anderzijds.Na een
opsomming vanzijn bronnen ende afbakening van de 4 gebieden,
waarinwgm.û en 2.'1)nooit,2)alleen in vrijepositie,3)altijd behalvevöörr en 4)alti
jd zonder enige beperking worden gediftongeerd, geeft de schri
jver een overzicht eerst van de graad van
diftongering (in vlijepositie)voor dieplaatsen in hetOostnederfr.Ripltariesgebied waarovermateriaalbestaat,daarua van deverdchil
lende stadia van diftongering,m etgenealogie en localisering,in het

Ndl.(ingedekte positie)enhetHgd.Ten slottewordtderolbepaald
vanKeulenenM aastrichtalsultstralingshaarden.
De Ndl.vorm en nu, duwen,naastdenorm aalgediftongeerde vor-

mennou,douwen,laat de schri
jver invoeren uit hetW estvlaams
niet-diftongerendgebied,doch enkelinde schrijftaal.Op vernuftige
wijze wordt het uitblijven van diftongering vanH,îvöörr in het
Ndl.verklaard :û en îvöör r scheidden zich van hun groep afvöör
de diftongering van deze vokalen in gedekte positie,doch na de

palatalisatie û> #.Vöörderontwikkelt zich een svarabaktivokaal
en deze ya, ia vallen samen m etua,#p,ia< oorspronkelike J,ê.

Daaropheeftdiftongeringplaatsvanû># en 2in gedekte positie
en daarna weermonoftongering van ua,#p,ia < oorspronkelike û,
2en J,ê totn,y
',;.
Ishetniet de plicht van een recensenteen paarvraagtekens te
plaatsen ? W atde laatstvermelde chronologiese engenealogiese ont.
wikkelingschets betreft,vrageu we ons afhoe hetkomtdatde r,die

eersteen svarabaktivokaal deed ontwikkelenna#,rendnsfeitelik
oorzaak wasvan de diftongering, later na het samenvallen m etde
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ua en ia < J,ê,de terugkeertot monoftong zo goedschikslietge-

bettren.Watdediftongering van fJin vrije positiebetreft,deze werd
m isschien niet overal onm iddellik doorgevoerd en deze aarzeling
- zou de dubbelvorm en nu/nou, duw en/douwen kunnen vefklaren.

(Vgl.watdeschri
jverzelfmeedaeltinnota 1b1.40!)
Een flinke brok werkv- nietde eerste,- van deze knappe dialek-

toloog,diezi
jn stofvolko.xen beheersten in een klareen syntetiese
behandeling op verrassend-klare wijze nieuwe inzichtenverschaft
in ingewikkelde problemen.

J.L.PAUWELS.
Tauchnltz Edition.Lat'
estVolumes.PaperM . 2.- ;C10th M.2.80
each Vol.Leipzig.Bernh.Tauchnitz. 1930.1931.
%

Vol.4973.- 1he W edding-chest M ystery by A.FIELDING.Bonne hlstoire de détective, colsée à souhait,ofl le lecteuritrouve
non seulementla note d'exotism e instructive mais de plus quelques
aperfus psychologiquesquiempêchent le récit de tomber dans la
banalité.Convientaux lycéens.
Vol.4974.- Esmébs doal,by A.R.W EEKES. Récitvarié,plein
de vie etdjémotion,de la longue crise sent-imentale quiséparedeux

jumeaux jusque.làtendrementullis.Le <successfullover>estcelui
quien fin de compte paiera de son bonheufla réconciiiation quileur
rend la confiance réciproque.

Vol.4905.- M emoirs ot a Fox Hunting M an,by SIEGFRIED
SassooN.- Première pgrtie d'une autobiographie, ces mémoires

nous font revivre presque jour par jour la jeunessepaisibled'un
m odeste geutleman campagnard.L'unique intérêt de sa vie secon-

centredanslasérie i
'
ninterrompuedejolieschassesau renard,sport
fictifquinyestqu'un prétext
*e.aux longues randonnéesàcheval.Nous
voyons se déroulertln ftlm gracieux où 1es paysages en demi-teintes
se succèdent,tln Petlà la m anière des P3ysdges tendfes de la PrOvinceffanfaise quiabondentdans René Bazin.

Vo1.4976.- M emoirs o/ an Intantry Officer, by SIEGFRIED
SAssooN.- Ce second volume de mémoiresrévèle lamêmerichesse
de détails réallste
's et patients sur la vie de l'armée anglaise au
front. . La sincérité estévidente,pas de dram atisation,aucun effort

47 -pourrendreznoinsrebutantelasinistre monotonie des jours,aucun
adoucissement à l'exposé impitoyable et morne de tant de petits
m assacrés inutiles appelés pompeusement< démonstrations>> dans
1es com mtlniqués.Le grand public n'a pu être conquis par un te1

livre,il préfèrera toujours 1es whistoires> vivement enluminées.
Vol.4977.- Leave it to S/
/JJJJ,by K.R.G.BRowNE.- Aimable
plaisanteriepleine de bonne humeur et de rire sans malice.Jeunes
etvieux serontreconnaissants à l'auteurde ces quelquesheures de

délassement.Parfaitpourlajeunesse.
Vol.4978.- Cakes and Ale, by W . SOMERSET-M AUGHAN.

L'ironielégèreoumordanteajoute àl'intérêtpeubanalqueprovoque
cette description 4envers de décor>du milieu ot
ksemeutun romancierà succès.
Vol.4979.- lhe Open Secret, by OLIVER ONIONS.- Le thème
des intrigues politiquesa retrouvé une vogue persistante chez 1es
nouvellistes d'aprèsguerre.Ce roman témoigne de la brillante imagination de son auteur.
Vol..4980.- A W onan with w hite e#e#,by MARY BORDEN. La vie de Lady Buckhaven est racontée par son am ie Caroline
M erryweather m ais d'une façon si originale que l'on a en réalité
l'impression de lire la vie des deux am ies,l'existence de l'une étant
d'ailletlrssingulièrementenmêlée àcelle de l'autre.Le débutun pelt
aride ne doit pas rebuter le lecteur quitrouvera dans la suite un

illtérêttoujourspiusvifàcettedramatique histoire.
Vol.4981.- Upstarts,by M .BAILLIE-SAUNDERS. - C'est le récit
de l'ascension sociale d'une famille dansun m ilieu provincialanglais

plein de pféjugés. Elle franchit l'étape grâceà l'
impulsion d'une
m ère intelligente,m ais le succès n'entraîne pas nécessairem ent le
bonheursans nuages pour tous 1es membres de cette intéressante
famille.
Vol.4982.- Roman H oliday,by UPTON SINCLAIR. - N0uS retrouvons iciune fiction lrecurrente > dans la littérature anglaise du drrniersiècle :le déplacement du personnage du livre dans le temps.
A la série des x4Rip van W inkle >, lLooking Backward p, < The

steeperAwakesy,uptonsinclairajoulece<RomanHolidaypdontl'originalité estde mêlersans cesse le présentetle rêve,1es théoriesdu
dernier bateau et leurs adaptations curieuses à l'histoire rom aine.
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Cette conception orjginale demandaittout le talentde Sinclairpour
que l'illusion nécessaire se maintienne.
A.A.
Erik M oltke.Nytolkning af Gylling-stenen.Uit:Historisk Aarbog forAarhus Amt 1930, blz. 161-173, m et photografische repro-

ductiesvandensteen).Aarhus(Denemarken),1930.
Het hier behandelde runische opschrift wordt door Schr.aldus
gelezen :

tuki:j/zrkJ'
:/.
-sun :raisi:stain .
*
jlagf,
-att:(
Jap4Iur.
-sin:J
kuban .auk :
riisbiik;sin :#/zraj/
zr
d.i.<Toke Torgislszoon riclltte dezen steen op voorzijngoeden
vaderen Rispingzi
jnbroer>.Het nieuwe van de interpretatievan

denheerMoltke isten eerstedathijdewoordenkukanauk a1sderden regel,nieta1svierden leest,en verderdathijsporen van letters
na hetwoordjeattontdektheeft.DaarernueenZweedsch opschrift
bestaatmet nagenoeg denzelfden inhoud (zie t.a.p.blz.170),kan
dezenieuwe poging tot interpretatie zeerwaarschijnli
jk genoemd
worden.

J.M ANSION.

K roniek
1. Van het hier vroeger reeds aangekondigde M o d e r 11

W o o rd e n b o e k door J.V e r sc h u e r en nletme-.
dew erking van L. G o e m a n s en L. B r o u n ts , ver

scheen het tweede deel (Turnhout,Brepols,Frs. 125 de tweE
dln.).Hetgaatvan blz.899 tot2051;hierbijkomtnog een lijse
Aanvullingen en Verbeteringen van 6 blz.,v/aarin het encyclo-

paedisch gedeelte isbijgewerkttot30 Juni1931.Ook ditdeells
overvloedig geïllustreerd en bevat o. a.ein groot aantalpracll

tig gekleurdelandkaarten en plattegronden,l
uetop dekeerzijde
m ooie foto's van landschappen en stadszichten. De bew erl:ers
llebben een onschatbaren dienst bewezen aan het Nederlandsch
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sprekend publiek en in deeerste plaatsaan deschooljeugd.Ook
de uitgever verdient allen 1of voor de techniscM uitvoering.

2.D e bekende Room sch-Katholieke uitgeversfirma Herder in
Freiburg i. Br. bezorgt een nieuwe uk
tgave van haargunstig
bekende encyclopaedie,onder den titel D e r Gro s s e H er-

d er (Nachschlagewçrk ftir W issen un: Leben.12 Bânde,mit
180.0* Stichwörtern und 20.(X)0 Bildern, und 1 W eltatlas, mit
226 Haupt-, vielen Neben- und W irtschaftskarten. Bei sofortiger Vorauszahlung RM 3œ .- .In Leinen bei Ratenzahlung RM
325.
- bis RM 345.- . In Halbfranz mit Goldschnitt pro Band

RM 38.- .Band 1.A-Battenberg.860 Seiten.35 Tafeln.1931).
Deze uitgave zaleen g'
eheelnieuw werk worden :uiterlijk ls
hetbuitengew oon goed verzorgd ; de modernste technische mo-

gelijkheden van boek- en illustratiedruk hebben hun toepassing
hier gevonden (phototypie, offset, vijfkleurendruk, diepdrtlk,
enz.).Een kenmerk van den nieuwen tekst zijn de <<Rahmenartikel>. Hierover deelt de uitgever het volgende mede Entscheidende Fragen des gesamten Gegenw artslebens w erden bei
aller Knappheit grûndlich, richtungw eisend und anregend behandelt,durch eine Umfassungslinie vom andern Text getrennt,
<eingerahmt>.D iese Sonderaufs:tze sind eine vortreffliche Ergxnzung zu den sonstigen Stichwörtern,sie sind sozusagen ein
volksbildernisches Lesebuch im Nachschlagewerk, m achen aus
dem Vielfâltigen einen Guss.Nennen wir einige Rahmenartikel
4Abhârtung >>, < Abstamm ungslehre>>, <<Akadem iker>, < Ansteckung >, < Anthroposophie >>, < Antikeh
>, 44Antisemitismus >,

t
kArbeity,<Arbeiterp (Arbeitsplatz,Arbeitsschule,etc.),iAszese >>, <Atm ung >>, <
4Aufklârung >, 44Auge>>, < Auswârtige Politik >
), < Autoritât>>, <<Baden >> und <<Bâder>, 44Banken >, < Barock>> usw .

W at de strekking betreftvan het heele werk,deze blijkt uit
de volgende verklaring van den uitgever,verklaring die we niet
anders konden verwachten : <<W er wahrhaft volksbildnerische
und sowohl lebensgestaltende als auch.lebensfiihrende Tendenz
hat,der muss selbst eine unzweideutige,starke,tragende Ueberzeugung haben.Ueberzeugung ûberzeugt,in ihr liègtletzte Ehr-
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lichkeit und Zuverlâssigkeit iiberall dort,wo Auskunft und Rat
erteil
t w ird : Ich we
iss und gebe den '
R at,den ich selbst befol.
ge. Sichere Grundlage und klare Richtlinien sind deshalb die
Kennzeichen des neuen Lexikons.Sie machen es möglich, nicht
nur zu berichten sondern zu helfen und zu raten.Der neue Lexikontyp ist sachgerecht, w eltoffen, unpolemisch, aber er ist
nicht neutral! Neutral sein heisst nichtmitkâmpfen, nichtm itwirken,nichtmitaufbauen ; neutral sein heisst untâtig und deshalb unw irksam zuschauen. Es kann ein M ensch gewiss auf
einem Teilbezirk seiner Anschauungen neutralsein,w ie etwa ein
Staat im Aussenpolitischen neutralsein kann;aberkein M ensch,
keine Gemeinschaft,kein W erk kann, einer Ganzheit, einer To-

talitât gegeniiber (die das Lexikon umfasst!) neutralsein !>
W ijherinneren er aan dat bij dezelfde uitgeversfirma D e r
k lein e H e rd e r verscheen (zieBijblad,XVIII,23);van
ditnuttige werkje zag reeds een tweede druk hetlicht.Natuurlijk heeft het ruimschoots van de ervaring geprofiteerd,opgedaan bij de samenstelling van de vier achtereenvolgende drukken van 44Der Grosse Herder>. De nieuwe uitgave bevat 1531

blz.en is één deel(in linnen band M .30 ;in half-lederM .40)
ofin twee deelen (in linnen M.32 ;in halflederM.42) verkrijgbaar.

3.D e r G r o s s e B r o c k h a u s , die op 20 deelen

isberel
tend,heeft nu zijn achtste deelbereikt.Het omvat alde
woorden,die met H beginnen.Deze band moet niet onderdoen

voorzijn voorgangers,wat betreftduidelijkheid en volledigheid
van den tekst en rijkdom aan illustratie. Ook de actueeiste
vraagstukken worden kort maar volledig behandeld (b.v. Hethitische Sprache) en de noodige bibliographie nledegedeeld.
4.Hetop deze plaats reeds verm elde werk I S e e A 11 is

thans compleet verschenen. Deze Picture Encyclopedia in vijf
deelen bevatin het geheel 100.000 plaatjes metkorten tekst ;
daarenboven ongeveer 125 gekleurde platen w aarvan de artis-

tieke uitvoering zeer hoog staat.Hetvijfde deelwordtbesloten
met een atlas van 38 kaarten.De uitgever (The Amalgamated
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Press Ltd.,The Fleetway House,London,E.C.4.) zendt kosteloos prospectus op aanvraag.

5.Van de nieuwe uitgave van V o n d e 1 's V o l 1e d ig e. W e r k e n bezorgd en toegelicht door Dr. H e n d r i1:

D ife re e, verschenen DeellIIen IV (zie Bijblad,XXI,39,
93).Het derde deel (605 b1z.) bevat a1s frontispice een reproductie in kleuren van het portret van P.C.Hooft uit de collec-

tie Papenbroek (Universiteitsbibliotheek,Amsterdam) bij tallooze gedichten worden daarenboven illustraties of reproducties
van titelprenten gegeven die de noodige atmosfeer scheppen
voor het inleven in Vondel's ti
jd en werken. Buiten eenige

treurspelen, als M aegden, de Jozeytrilogie, Peter en Pauwels
en een groot aantallyrische stukken en hekeldichten brengt dit

tweede deeleen rijk-geïllustreerde uitgave van de Altaergeheimenissen met uitvoerige inleiding (blz.458-480) door J a c
J. Z e ij S.J.,den schrijvervan Vondels Altaergeheimenissen,uitgelegd in dertien lezingen ('s Hertogenbosch,Teulings).
Hetdoelvan den schrijveris ook voor niet-katholieken de verheven schoonheid van dit m eesterstuk van didactisch-piëtistische

poëzie eenigzins toegankelijk te maken.- Hetvierde deel(549
b1z.) opentmet een reproductie in kleuren van hetportretvan
Frederik Hendrik uit het gemeentelijk museum te Arnhem.Het
bevat a1s langere gedichten o.a.M aria Stuart,De Leeuwendalers, Salomon, enz. en is met een twaalftal portretten en titel-

prenten geïllustreerd (Uitgeverij De Torentrans, Zeit en N.
V. Standaard-Boekhandel,Antwerpen ; prijs per deel 155 frR-,
geb.190 frs-).
6.Het eenige bibliographische repertorium voor de studie van
het Nederduitsch w as sedert-een eeuw de Bûcherkunde der Sassisch-Niederdeutschen Sprache door Karl F.A.Scheller.Thans

verschijnt een nieuwe wetenschappelijke N ie d e r d e u t s c h e B ib 1io g r a p h ie van de hand van Co n r a d

B o rc h 1in g en B r u n o C la u ss e n (Gesamtver.
zeichnis der niederdeutschen Drucke bis 18œ ).Hetwerk van
Scheller bevatte 800 artikels ; dit nieuwe za1er ongeveer 4600
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tellen dit cijfer bewijstvoldoende hoe noodzakelijk deze publicatie was geworden. De bibliographie vangt aan bij het
einde van de 15de eeuw en gaat tot 1800.Voor de 19de eeuW

bestaan betrouwbare bibliographische bronnen (W .en E.Seelmann in hetNiederd.Jahrbuch),zoodatvolledige aandachtkon
gewijd worden aan hetmoeilijkste en ook hetdringendste werk,
namelijk hetopsporen van zeldzame drukken.De artikels staan
in chronologische volgorde : hierdoor wordt een overzicht van

deletterkundigewerkzaamheid van iedertijdvak verkregen.Personen- en zaakregisters zullen aan hetwerk worden toegevoegd:

hierin zullen ook drukkers en drukkerijen worden opgenomen ;
hierdoor wordt het w erk niet alleen een hulpm iddelvoor taalen letterkundige studie, m aar ook voor de geschiedenis der
boekdrukkunst.
De Iliederdeutsche Bibliographie verschijnt in ongeveer

twaalf driemaandelijksche afleveringen (48 blz. in.4O) tegen
RM.B.ieder, zoodat het werk in drie jaren zalvolledig zijn.
Prospectus met proeven van bewerking bij den uitgever Karl
W achholtz,Neumunster in Holstein.
L.Gr.

lnhoud van T ijdschriften
A m e ric a n S p e e c h , V (1929-1930) 4 :W .Craigle,
The Progress ofthe Histor.Dictionary of American English.-

Ti.Macdowell,Notes on Negro Dialectin the American Novel
to 1821.- K.M alone,On Linguistic U nity.- 5 H.M .Ayres
and W .C.Greet,Am er.Speech Records atColum bia University.
R.L.Cor/tright,Im provem entofAmer.Speech.- K.M alone,
Anglo-saxon Parlance. - 6 ,L. How ard, W alt W hitm an and
the Amer.Language.- U.T. Holm es,A Study in Negro Onomastics.- A. Simley, A Study of Norwegian Ilialects in Alinnesota.

A rc h iv f. K u 1tu r g e s c h ic h te,XX (1930)3 :
W .van W artburg,Der Einfluss der germ an.Sprachen auf den
franz.W ortschatz.

A r c h . n é e r 1.d e p h o n é tiq u e e x p é ri-

m e n ta le , V (1930) : R.H. Stetson and C.V.Hidgins,
Functions of the breathing m ovem ents in the mechanism of
Spe
ech.- R.H
etson and F. L. Fuller, Diphthong Forma. . St
T
tion.- E.W .Scripture,Analyses of verse from Herrick,Scott
and Hood.- Branco van Dantzig,Voiced or voiceless ? - L.
Kaiser, Inform ation derived from spoken words apart from
their linguistic meaning. S. Hoogewerf, Considérations au

sujet de la technique de l'enregistrement phonographique en
usage dans l'étude dialectique.- Branco van Dantzig,A psychological phenomenon in speech.
A r c h iv d. V e r. f. s i e b e n b iir g is c h e L a n -

d e s k u n d e ,XLV (1929-1930) 1-2 :Fr.Teutsch,Das Nösnerland und unsere Volksentwicklung. - G. Kisch, Siebenbiirgen im Lichte der Sprache.
B u ll . d e l a s o c . d e l in g u is t iq .u e d e

P a r is , XXX (1930) 2 :A.W .de Groot,La métrique générale et le rythme.

E ig e n V o 1k , 11(1930) 2 :G.J.Klokman,De taalschatvan den Gelderschen Achterhoek.- A.Jonk,W estfriesch.
-

L.A. Dielem an,W oorden uit het land van Axel.- 3 :W .

J.L.van Es,Okkerman-Akervent Okkernoot-Akerneut.- 4
M . H. van de Ven, Over enkele nog veel gebruikte Zaansche

woorden.- J.Cornelissen,Dialectstudie.- 7 H.H.Knippenberg, Eenige Lim burgsche plaatsnam en verklaard.

8

K.

Zwart,Volkstaalin de Graafschap Zutphen.- 10 J.R.W .
Sinninghe, Soldatentaal. - 11
sche plaatsnamen verklaard.

W . van Es, Eenige Lim bur-

T h e G e r m a n ic R e v ie w , V (1930) 3 :D.B.
Shumw ay, The Language of the Luther Bible of 1671. W .
Freeman Twaddle, < W erden h
> und <W esen > with the Pas-

sive in Notker.- 5 :A.M.Sturtevant,Gothic Notes.- A. 1.
Barnouw ,M ary of Nim megen.

-
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H a n d e 1. v a n d e C o m m is s ie v o o r T o -

p o n y m ie e n D ia lec to 1o g ie ,IV (1930) J*Lindemans, Romaansche plaatsnamen te Assche. H.J.Van de
W ijer,De moderne spelling der Vlaamsche gemeentenamen.D cz., De Vlaam sche Toponymie in 1929. - L. Grootaers en

J.L.Pauwels,De Namenvan hetOnze-Lieve-ileersbeestje in de
Zuidned.Dialecten. J.Leenen, Van Muis naarM aus. J.
G rauls, Iets over Hasseltsche Voornamen.- L. Grootaers, De

Nederl.Dialectstudie in 1929.- J.Feller,Notes d'Anthroponymie.- J.Haus
t,Enquête sur 1es patois de la Belgique romane.
!
In d o g

Fo r s c h u n g e n , XLVIII (1930) 1

W eisgerber,Zur Erforschung des Sprachwandels.- G.Gerullis,Blâkvokale.- H. M . Flasdieck,Zur Geschichte der femin.
o-Flexion im W estgerm . V.Pisani,Ein Kapitelder got.Aus-

lautsgesetze.- Studerus,Zu got.mauwjan.- 2 :H.Jensen,Bem erk. zum ungeschliechtigen Personalpron. des Indog. - H.
Sköld Zum litauischen Akzent.
A. Bretschneider, Sprach-

karte und Sprachgeschichte. - 3-4 J.Erdödi, Ein Beriihrungspunkt des indog.und des finnisch-ugr. Zahlensystems.E. Schwyzer, Nachleben alten Instrum entalgebrauchs bei nhd.
mit.

Ja h rb . d. lu'
x e m b . S p ra c h g e s e11sch a ft,
1930 :J.Meyers,Mhd.a in derM da.von Rodingen.- P.Christa,Trierisch-Luxemb.Gön rgJ) in Trier,gin (gi) in Luxemburg = 4 w erden >>.- H. Huss,Nordsiebenbiirgische Sprich-

wörter.

A. Jacoby, Beitr.zur Luxemb. Volkskunde.- E.

Platz, Le suffixe -or dans 1es langues romanes.- E.Platz,Le

suffixe indéfini<on>>dans 1es langues romanes.- A.Jacoby,
Die Aufgaben der luxemb.Volkskunde.

T h e Jo u rn a 1 o f E n g 1. a n d G er m . P'h i1o lo g y XXIX (1930) 4 :G.Dempster,On the Source of
the Reve's Tale.- H .V.Velten,Studies in the Gothic Vocabulary with Especial Reference to Greek and Latin M odels and
Analogues.

L a n g u a g e ,V (1929) 1 :0.M.Bolling,Linguistics and
Philology.- 2 :A.D.M enut,Doublets in the Language of Rabelais.- 3 : H. Kurath,A Bibliography of American Pronunciation 1888-1928.= W .L.Graff,The W ord and the Sentence.
4 :E.Sapir,The Status of Linguistics as a Science. C.D.

Buck,W ords for W orld,Earth and Land,Sun.- VI (1930) 1:
H.C.W yld,Studies in the Diction of Layamon's Brut.- E. H.
Sturtevant, The Original Diphthongs in Hittite.- C. C. Rice,
The Etymology of Sanskrit gema.- 2 W . Petersen, The Inflections of lndo-European Personal Pronouns. 3
H.
Sturtevant, The Gutturals in Hittite and Indo-European.
H. Gray, The Personal Endings of the Present and Imperfect
Active and M iddle.- A.M .Sturtevant,Some Critical Notes on
O1d Norse Phonology.
M é m o i r e s d e 1a S o c i é t L N é o - p h i1 o -

lo g iq u e d e H e 1s in g fo rs , VIII (1929) :Hugo
Suolahti, Der französische Einfluss auf die deutsche Sprache im

dreizehnten Jahrhundert.- A.W allensköld,Lat.ego en ancien
français. - Em il Ohm ann, Die deutschen Lândernamen auf
-i
en.- T.E.Karsten, Sprachforschung und Siedlungsgeschich-

te.- Pekka Katara, Zu den mittelniedeideutschen Plenarienhandschriften.- Arthur Langfors,Le sous-diacre,les deux fem-

mes bavardes et le diable.- lris Roos, Liste des travaux sur
1es langues et littératures rom anes et germaniques publiés par
des auteurs finlandais ou parus en Finlande au cours des années 1925-1928.
M it t e i 1. d. s c h 1 e s . G e s e 1 1s c h a f t f iir

V o 1k s k u n d e , XXX (1929) :E.Boehlich,Vorgeschichte
und Volkskunde. - E. Kagarow , Folkloristik und Volkskunde.
K. Olbrich, Der kath. Geistliche im Volksglauben. - Fr.
Graebisch, Zur neiderlândisch-schles. und nordschles. M undar-

tenkunde. - XXXI-XXXII (1931) : H.Aubin, W ege kulturu
geschichtl. Erforschung d. dt. Ostens.- Th. Siebs, Die Frieu
sen und die nâchstverw andten Stâmme.- P.Knötel,Die schles.
Inschriften des M ittelalters. - K. Hennrich, Zum westschles.

W% ortschatz. - Fr. M elzer,x.Die Breslauer Schûlersprache. W .Steller, Der deutsche Volkskunde-Atlas.

N ed e r1. T ijd s ch r. v o o r Vo lk sk u n d e,
XXXV (1930) 4-5-6 :V.de Meyere,Vlaamsche Dierensprûok-

les.- J.Frère,Limburgsche W onderdokters.- A.Janssens,
De Folklore in Bestuur en Gerecht.

N e u p h i1o l. M o n a ts sc h r ift, I (1930) 1 :Ed.
W eichssler, Kultur und D enkform. E. Gamillscheg, Zur Einwirkung des Affekts auf den Sprachbau. 2 : L.Alackensen,
Prolegom ena zu einer engl.Volkskunde.- E.Lerch,Die franz.

Sprache im 19.und 20.Jht.- 3 :A.Schröer,W ortbedeutung
gnd Nationalsprachen.- 4 :J.Plaut,Sinn und Methodik der
Unterrichtsphonographie. - 6 R. M ichels, Zum W esen des
Franzosentums.- H.Levy,Am erika a1s Kulturproblem.- 7-8:
K. Schewe, Angelsâchische.Bodenreform und deutsche Kultur.
9 :H.Kiigler, Probleme der Volkskunde Frankreichs.- 11:
E.Lerch,D ie span. Kultur im Spiegel des span. W ortschatzes.

-

N ie d e r d . Ja h r b u c h , LV (1929) :G.G.Kloeke,
Ostniederlândische D iminutiva. - E. M ackel, Grundsâtzl. Erw âgungen zur Namenforschung.- A.Rakers,Die Bentheimer

Verkleinerungssilben.

D e N ie u w e T a*a 1g id s , XXIV (1930) 1 :W .
Kramer, Poëtiese Dictie.- C. 0. N. de Vooys, De zogenaam4tussenwerpselsy.- 2 : A. A. Verdenius; Iets uit de ged
.e4
schiedenis van de bilabiale w in het Nederlands.- E.Blancquaert,Dialectgeografiese rondvraag.- 3 :W .de Vries,Naar

aanleiding van bilabiale w.- J.W .Muller,Hooften Vondel.
4 :N.van W ijk,Moderne studie dertaalsystemen en ouder-

-

wetse linguistiek.

P h i1o 1. Q u a r te r1y, IX (1930) 1 :H.W hitehall,
A Note on North-W estM idljnd Spelling.- T.P.Harrison,
The Fairie Queene and the Dianq.- 3 :W .Pennington,The

Little Colloquy. A.J.F.Zieglschmid,The Disappearanqe of
W erdan in English. - A.J. F. Zieglschmid,Concerning the
Disappearance of the Simple Past in Various Indo-European
.

Languages.- 4 A.J. F. Zieglschmid,Zum mhd.Sprachbe-.

stand der Vogtlând.M undart.
P u b 1 ic . o f t h e M o d . L a n g . A s s o c . o f

A m erica , XLV (19+ ) 1 :American Bibliography 1929.
-

2

H.D .Learned,The Phonetic Value ofO1d French ue

from VulgarLatin Open o.- j.L.Barker,Rate,Direction and
Continuity of M ovementin French and English Speech.

R e v u e b e lg e d e p h ilo 1. e t d 'h i s t o ir e ,

IX (1930) 2 :Ch.Dubois,L'influence des chaussées romaines
sur la frontière linguistique de l'Est. 3-4 : C. B. Lew is, A
purely traditional explanation for 44Foin, moins, avoine >.

R e v u e g e r m a n iq u e XXI (1930) 1 :L.Pineau,
Histoire de la littér.suédoise. 2 :L.R.Guilbert,Stendhalet
Nietzsche en comm union spirituelle. - 3 : R. Lote, L'H isto-

risme dans la littér. allemande (Première moitié du XIXe s.).
-

4: E.Seillière,M m e de Staëletla découverte de l'Allem agne.

R e v u e d e p h o n étiq u e, VI(1930)3-4 L.Gaumont, L'industrie du film parlant. - S. Boul, Phonétique des
divisions palatines. M . D urand, Etude des phonèm es postétieurs dans une articulation parisienne. H. Pernot, Les
voyelles parisiennes. - Le même, Orthophonie. Le m êm e,
L'intonation. Le mêm e, Etude phonétique d'un disque candien.- Le m êm e, D u rôle de la glotte dans certains phénom ènes phonétiques.

S tu d ia N e o p h i1o lo g ica ,11 (1929) 1':H.Po1lak, Zur W iedergabe des griech. Perfekts im Gotischen.- K.
R. E. Zachrisson, River-Nam es in Suffolk and North Devonshire.- A. Gabrielson, Prof. Kennedy's Bibliography of W ritings on the English Language.

T e u th o n is t a,VI (1929-1930) 1 K.Haag,Sprachwandelim Lichte der Mundartgrenzen.- L.Jutz,Die Grenze
kIx anl.germ .k und die Gliederung des Alemann.- 0.Kieser,
W ort- und lautgeogr. Studien in Obersachsen. - B. M artin,
Deutsche W ortgeographie. X. Die Bettstelle.
W .Steinhausqr,Zur Duphtongierung von germ .elund o. 3-4 (1931):
E. Mertens, Ahd. iu ohne Um laut im D ialektgebiet des Deut-

schen Reiches.- 0.Beke,Zur Lautgesch.der dt.Lehnwörter
der ungar. Sprache. 0. Kieser, Laut- und wortgeogr. Studien in Obersachsen. - R. Kapff, M undart und Geschlechtsnahmenforschung.- 0.Hauschild,D ie Uebertragung der Verstârkungsw örter.- Ph. Kaiblinger, U rsachen des Prâteritumverfalls im Deutschen.

T ijd sc h r. v o o r N ed e r1. T a a 1- e n L e tt e r k .,XLI (1930) 1-2 A.C.Bouman,Het 14de der Limburgse Sermoenen en de lode brief van Hadewijch.- A.A.
Verdenius, Aanteek.bij Breero's Kluchten.- W .H. Beuken,
Oudérdom en geest van het gedicht Vanden levene ons heren.

%Dez.,Over mogelijke spelvormen onzer j-pronomina in Middelned.en l7de-eeuwsetaal.- 3 :J.W .Muller,Overnavolging in
de 17deeeuw,inz.naarofdoor Hooften Vondel.- J.de Vries,
De uitspraak der Got.h.- 4 :J.van Lessen,Overde Etymologievan afkalven.- W .de Vries,De verkleinuitgangen (Nalezing).- Naschrift.- J.H.Kern,Ollen en Oc!c.
U n iv . 0*f C a 1if . P u b 1i c . in M o d . P h i-

1o lo g y ,XIV (1929-1930) :C.P.Merlino,The French Studies of Mario Equicola (1470-1525).- H.S.King,Echoes of
the Am erican Revolution in French Literature.- C1.D.Brenner,L'histoire nationale dans la tragédie française du XVIIIe s.
D.P.Rotunda,A Tabulation,of Early Italian Tales.- S.G.
M orley,Lope de Vega's Peregrino Lists.- L.B.Simpson,The
Sources of Lope de Vega's La prueba de Ios am igos.
V e r s 1 . e n M e d e d . d. K p n . V 1 . A c a d .,

1930 :J.Mansion,Plaatsnamen.- J.Vercoullie,De Germ.Ety-
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mologièën in den <Dictionnaire Général>>.- J.Salsmans,
Poirtiers a1s Hekeldichter. J.Jacobs,Over de herkomstvan
het<kOudwestvlaamsch > Herbarium uitKönigsberg. J.Muls,
G.Gezèlle,zijn grootheid en zijn macht.- J.van M ierlo, Het
Begardism e.- H. Poort,W at beteekent de Vlaamsche Letterkunde voor Holland. - L. Goemans, Het congres van het secundair onderwijs en de overlading derprogramma's. K.De
Flou,Het Nederlandsch in België.- 0.W attez,Taal en W oord-

kunstin hetGermaanscle Heldendicht.
V o lk s t u m u n d K u 1t u r d e r R o m a n e n ,

III (1930) 1 (Adolf Zauner zum 60.Geburtstage):W .MeyerLiibke, W ortgeschichtl.Streitfragen.- S. Puscariu, Phonetisch
und phonologisch.- E.Richter, Ueber die Reihenfolge der Organeinstellungen beim Sprechen.- E.Gamillscheg,Zum franz.

h-laut.- F.Schiirr,Barock im Trecento.- J.Briich,Die Entwicklung des intervok.blim Span.- M .L.W agner,Zum span.portug.Suffix -al. 2-3 :W .M iilertt,Frénkospanische Kulturberûhrungen.

V o x , XVI (1930) 3 :E.W .Scripture,Ein Fallvon Dissoziation der Energiefaktoren der Betonung. - 4 : A. Salys,
Zur Stimm haftigkeit der Verschlusslaute in der zemaitischen

(niederlitauischen) M da.von Salantai.
Z e it s c h r . f. D e u t s c h k u n d e, 1930, 7-8 : H.
A. Korff, Deutschlands Auteil in der W eltdichtung. E. Rothacker, Das historische Bewusstsein.- A.Göke,Sprache und
Kultur.- 9 : W . Rehm , Der Dichter und die neue Einsam keit.
W .M ilch,Schlesische Sonderart im deutschen Schrifttum .

Z e its c h r ift f iir D e u ts c h k u n d e , 1930,11:
K.Hoppe, Das Problem der Generation in der Literaturwissen-

schaft.- E.Ermatinger,Erklârung von Gedichten.
Mqller,Zur Beurteilung Stifiers.

12 :J.

Z e itsc h r . f. e x p e r. P h o n e tik,l(1930-1931)

1 :F.Janvrin,Die Herstellung von Sprachinskriptionen.- B.

-
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Saksena, Experimentalphon. Analyse eines Satzes in Awadhi

(Hindi).- E.W .Scripture,Die Natur der Vokale.1.- P..
Janvrin,Experimentalphon.Beobachtungen iiber die Ataxie.
2 A.Elkischek, Untersuchungen iiber den sts- Laut im Jiddischen.- F.Janvrin,Experimentalphon.Untersuch.ûber die
Sprache der Epileptiker.
C. E. Parmenter, S. N. Trevino
and C.A.Bevans?A Technique for '
R adiographing the Organs
of Speech during Articulation. - E. W . Scripture, Der M N
chanismus des Sprachsystems.

N ieuw e B oeken
d e S a u s s u r e , G rundfragen der allgem.Sprachwissenschaft.Hrsg.von Ch.Bally u.Sechehaye unter Mitw.von
A.Riedlinger.Uebers.von H.Lom mel.gerl
in,deGruyter.1931.
X VI-285 S.M . 12 ;geb.M . 14.
C u r m e Volume of Linguistic Studies. Ed. on the Occa-

sion ofhis 70th Birthday by J. H a t fie 1d W .L e o
p o 1d and A.J.Fr. Z ie g 1s c h m id Baltimore,W averley Press. 1930. 175 pp. (Language Monogr.publ.by the
Ling.Soc.ofAmerica.VII).
K l H. C o ll t z , Verbs of M otion in their Semantic,

Divergence.Philadelphia, Univ.of Pennsylvania (Lang.Monographs publ.by the Ling.Soc.ofAmeric,VIII).112 pp.
E. G o t t 1 i e b , A System atic Tabulation of Indo-European Animal Names,w ith special Reference to their Etym ology and their Semasiology. N ew-York Univ. Disst Philadelphia,
Ling.Soc.of America.48 pp.
B e r ic h t ûber die Verhandl.des IV.Kongresyes der internat.Gesellschaft.fûr Logopâdie und Phoniatrie.Hrsg.von A.

Jellinek.Leipzig-W ien,Deuticke.1931,122 S.
L. H a j e k , Beitrage zu einer method.Verwertung von
Sprechm qschine und Schallplatte. W ien, Hölder-pichler-Temp-

sky in Komm. (64. Mitteil. der Phonogrammarchivkomm. der
Akad.d.W issensch.in W ien).S.205-235.
M. C o h e n , Questionnaire linguistique.2 vol. (Comitl

International de Linguistes. Public. de la Com m. d'enquête lin-

guistique.I).Nimègue (St.Annastr-,17) 193i.
E.S a p i r , The Function of an Internat.Auxil.Language.
New York Citya Iala Secretariat. 1931. 12 pp.

T. C h ib a , Research into the Caracteristics ofJqpanese
Vow els, compared analytically with those of the eight Cardinal
Vowels.Tokyo, Foreign Language School.
W . W ii11e n w e b e r , Ratgeber fiir Reisende nach England,Frankreich,Spanien und der Schweiz.5.Aufl.103 S. 1930.
M *2@- Anhang. 16 S. 1931.M .0,50.Berlin,W eidm an-n.

H. G u tz m a n n , Stemvorming en Stemhygiëne.kert.
door Branco van D antzig.Groningen,Noordhoff. 1931.208 blz.
F1.2.25 ;geb.2.65.
0. J e s p e r s e n ,.A New Science : Interlinguistics.Report of M eeting of Linguistic Research. 1930. 11pp.
J.va n G in n ek en De oorzaken van taalveranderin-

gen.3e omgew.druk.Amsterdam, 1930 (Kon.Akad.van W et.
Afd.Letterk.Dl.69.SerieA.No 1).1œ blz.F1.1.20.
M . M ii1 1e r , W as sollen wir lesen ? Nachtrag 1931 zum

Kursbuch fûr den neusprachl. Unterricht.Leipzig, Rohmkopf.
1931.62 S.
H. G.d e M a a r ,S.E. v a n P r a a g ,N.C. S t a 1-

1in g , A. Z e th r a e u s en J.A. v a n P r a a g ,
Zestalig Handelswoordenboek. Groningen-Den Haag, W olters.
1931. VII-871 blz.Geb. f1. 12.50.
* **

L. J a c o b s e n , Nye Runeforskninger :Söborg,Tornby,Ravnkilde, Glavndrup.Köbenhavn, Levin-M unksgaard.1931.
14 S.4o.
E. V e r a c h t e r t , Ik spreek beschaafd Nederlandsch.
5de dr.Lier, Van In.65 blz.
W . S c h n e id e
Ausdruckw erte der dt.Sprachf'.Eine
Stilkunde.Leipzig,Teubner. 1931.256 S.M .8 geb.M .9.60.
H. K ö h l, W örterbuch zur dt.Literaturgeschichte.2. neu '
bearb.und verm .Aufl.Leipzig,Teubner. 1931.VlII-279 S.Geb.

M.6.80. (Teubners kleine Fachwörterbiicher.14).
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W . S e e 1 m a n n , M ittelniederd. Fastnachtspielè
. M it
1
Einl. und Anm . hrsg. von - . 2. um gearb. Aufl. Neum ûnster,
W achholtz.1931. 136 S.M .2.70.
A.0. Ex q u e m e l i n , De Am ericaensche Zee-Roovers.
Naar de eerste uitgave van 1678 met een inl. door C..v a n
W e s s e m en ill. door F r . A n d r é . Antwerpen, De
Sikkel.1931.XI + 270 blz.Frs.90.
C . B o r c h 1 in g und B r. C la u s s e n Niederdeutsche Bibliographie. Gesamtverzeichnis der nd. Drucke bis

zum Jahre 1800. 1. u.2.Lief. 1473-1507. Neumiinster,W achholtz.1931.192 Sp.(12 Lief-,je M.6).
D e u t s c h e r S p r a c h a t 1a s...hrsg.von F. W re-

d e und B.M a rtin . 5.Lief.- Textzur5.Lief.(S.119146).M arburg,Elwert.1931.
R h e in is c h e s W ö. r t e r b u ch ...hrsg.von J.M iiller.Lief.26,27,28 (Bd.. II, Lief. 12, 13, 14) geck-Gravör
Berlin-Bonn, Klopp.Sp.1089-1376.
D e u t s c h e F o r s c h u n g . Aus der Arbeit der Notgemeinschaft d. dt.W issenschaft. Heft 6 Deutsche Volkskun-

de.Berlin,Notgem.der dt.W issenschaft.1928 (Ftirden Buchhandeldurch KarlSiegismund Verlag,Berlin).150 S.
S c h 1e s w i g - H o 1s t e in i s c h e s W ö r t e r -

b u ch , hrsg.von O . M e n sin g . Lief.27 (Bd.IV,Lief.
1) Quaad-Roland.Neumiinster,W achholtz.1931.Sp.1-128.
X V I I B e r ic h t der von der Akad.d.W iss.in W ien
bestellten Kom m. fiir das Bayer.
-oesterr. W örterbuch ftlr das

Jahr1930.Verf.von A..Pfalz.W ien,1931.66 S.
W . W e 1t e r , Zum Sprachenstreit im Nordosten der Pro-

vinz Liittich.(S.-A.aus <<Rheinische Vierteljahrsblâtter.Heft2.
1931).S.157-175.
W .S.R u s s e r , De Germ aansche Klankverschuiving.Een
Hoofdstuk uit de geschiedenis der Germ aansche taalwetenschap.

Haarlem,Tjeenk W illink.1931.XI-217 blz.F1.3.
E. K r u i s i n g a , An Introduction to the Study of English Sounds. 5th Ed. Utrecht, Kemink en Zoon. 1931. pp. 168.
Paper fl. 1,95 ; c10th f1.2,40.

J.fI. S c h o 1t e , Grimmelshausens W underbares Vogel-
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nest.1.Halle, Niemeyer. 1931.XVII-148 S.M.4. (Neudr.dt.
LiteraturwerkedesXVI.und XVII.Jhs.Nr.288-291).
F r. H o h m a n n , W illirams von Ebersberg Auslegung
des Hohen Liedes.Halle,Niemeyer.1931.X-62 S.M.3.(Bausteine zur Gesch.d.dt.Liter.,XXX).
M . F.L i d d e 1 1

Irland.Leipzig,Teubner. 1931.pp. 170.

M.6,80 ;geb.M.8,40*' (Handbuch der engl.-amer.Kultur).
E.J.G r a s , De Noordsche Loki-Mythen in hun onderling
verband.Haarlem,Tjeenk W illink.1931.130 blz.F1.2.(Nederlandsche Bijdragen op hetgebied van Germ.Philol.en Linguistiek.II).
V e r s 1 a g van de Dialecten-com missie der Kon. Akad.
van W et.te Amsterdam over 1930.Amsterdam, 1931.3 blz.
G. C h a u c e r , De vertellingen van de pelgrims naar
Kantelberg,vertaald door A.J.Barnouw.Haarl
em,Tjeenk W i1link.
E. K r a n z m a y e r , Sprachschichten und Sprachbewegungen in den Ostalpen. 1.M it 1 Grundkarte und e1f Pausen.

W ien, Hölder-pichler-Tempsky. 1931 (Arbeiten zur Bayer.Oesterr.Dialektgeogr.2.).63 S.
A. B a c h , Die nassauische Sprachlandschaft.Bonn,Röhrscheid. 1931.58 S.M.4.(Rhein.Archiv.15).

G.G.K 1o e k e, De taalvan Overijssel.Overdr.uit<Overijssel>.Deventer, Kluwer.1931.blz.820-851.
T. E. K a r s t e
Les anciens Germains. Introd.à 1'é@ude des langues et des civilisations germ aniques. Paris, Payot.
1931.
S. l c h ik a w a , Engli
sh lnfluence on Japanese.Tokyo,
Kenkynsha. 1928.44 pp.
0.W a lz e 1# Die deutsche Literatur von Goethes Tod bis
zur Gegenw art.5.Aufl. Berlin, Askanischer Verlag. 1929.VIII238 S.Leinen geb.M .9.

J.V e rs c h u e re n ,L.G o e m a n s en L.B ro unts,
M odern W oordenboek.L-Z.Turnhout, Brepols. 1931. Blz. 899-

2051.Aanvull.en verbet.tot30 Juni1931.6 blz.
R.F. A r n o 1d ,Allgemeine Bticherkunde zur neueren deutschen Literaturgeschichte. Berlin,W . de Gruyter, 1931.XX IV362 S.M . 14.50 geb. 16.

-
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G. H o 1 m s t e d t , Speculum Christiani.A M iddle English Religious Treatise of the 14th Century. Ed. from a11 extant MSS.,with Introd.and Critical Notes.Oxford.Univ.Press.

1930.CCV-241 pp. (Diss.Lund).
F r. K l u g e , Etymol.W örterbuch der dt. Sprache. 11.

Aufl.Bearb.von A.Götze.3.Lief.fix-Heiland. Berlin,W .de
Gruyter,1931.S. 161-240.M .2.
A.L. C o r in , Comment faut-ilprononcer l'allemand ? Pré-

face de J. M a n s io n .Liége,Vaillant-carmanne. Paris,
Champion. 1931.V III-168 p.

J.v a n G in n ek e n en J. E n d e p o ls ,De Regenboogkleuren van Nederlands Taal. 's Hertogenbosch, M alm berg.1931.237 blz.Belg. frs.72.
0. G ö r n e r , Vom M emorabile zur Schicksalstragödie.

Berlin,Junker und Dûnnhaupt. 1931.97 S..(Neue Forschung.
Arb .z.Geistesgesch.d.germ.u.roman.Völker.12).
F r M . O l b r e c h t s , Een Oud M echelsch Bezw eringsform ulier, uitgeg., ingel. en verklaard. Gent
I. , 1931. XXI

217 blz.(Kon.V1.Acad.).
J. G r a'u 1s , Oranje,Appelsien en Lemoen.Leuven,1931.
(UitFeestalbum 1.Teirlinck,blz.173-190).
W e b s t e r s Collegiate D ictionary. 4th. Ed. of

theMerriam Series.17œ 111.Springfield (M ass.,U.S.A.),Merriam.1931.SL + 1222 pp.
L. G ro o ta e rs en J. G ra u 1s, Klankleervan het
Hasseltsch Dialegt. Leuven, Vlaamsche Drukkerij. 1930. VIlI196 blz. Frs.37.50 (Uitgave van de Kon. Vlaamsche Academie).
H. F r e i, La gramm aire des fautes. Introduction à la k,nguistique fonctionnelle.Paris,Geuthner. 1929.317 p.
G 1o s s a ir e des patois de la Suisse romande.32e rapport annuel de la rédaction. 1930.Neuchâtel, 1931.8 p.

J. H a u s t , Dictionnaire liégeois.5e,6e,7e fasc.èviterovrèdje.Liége,Vaillant-carmanne. 1931.p.257-448 (Souscription :120 frs.,30 belgas.Ed.de patronage : un ex.ordin.et un

ex.de luxe :500 frs.).
L. Gr.

V ERSCH EN EN : D EEL 1, ll, 111. IV VAN :

D E V O L L E D IG E

W E R K E N V A N JO O ST
V A N D E N V O N D EL
IN 7 DEELEN
BEZORGD EN TOEGELICHT DOOR

D r. H . D . C . D IF E R E E
CONSERVATOR VAN HET VONDEL.MUSEUM TE AMSTERDAM I

M ET EEN INLEIDING van èrof.ALBERT V ERW EY
I O N D ER M ED EW ERKIN G VAN JA C. J. ZEY , S. J.
.

'

Prijsperdeel:Ingenaaid 155 frs.;gebonden 190 frs.
In den loop van 1931verschijnen verderdeel5 en 6

P R O SP E C T U S G R A T IS O P A A N V R A A G !

U IT G E V E R IJ D E T O R E N T R A N S - Z EIST

N .V.STANDAARD.BOEKHAKDEL - ANTW ERPEN

I SEE ALL
'y

'

J

4

The W orld's First Picture Encyclopedia

lSE E ALL isone ofthe m ostrem arkable creations,ofour
tim e.W e do nothesitate to say thatthe day.willcome when

iiwilllie in every housebesidethe Dictionary
The Dictionary éivesyou the word '
you want.1 SEE ALL

kivesyou the
l.picture you want.

'

lt is the Kinem atolraph of Knowledée. lt has 100.000
picturesin Alphabeticalorder.A child can End them .
Every day you think ofa thousand things.You would like
to,see them - the Tower Bridée a Scotch pine ;G eorée
Stephensönis R ocket, W ilbur W right's Erst plane ;the plan
of a tennis court; an icthyosaurus; portraits of Prim ates,
Popes,and Cœsars:a barée, a banéle or an ear of barley ;
Chartres Cathedral; Shakespeqre and M ilto'
n ; a leopard or
a hum ming bird ; a bee-hive or a basilisk ; John Bunyan's
cottaée ;Alfred's Jewel:a coin a flaé ora carburetter.
lf you wanted to see them a11 you could notEnd them
togetheranywhere.A greatlibrary would need weeksto show
you pictures of half the thinés you think of every day.But

you can :nd them in amomentin lSEE ALL.
lS, EE A LL is notan ordinary book ;itis a discovery and

I an invention..It has been made poksible by 25 years.of
searchiné and working. Y et because it is printed in vast
numbers, it is one of the cheapest thinés on Earth.ln this
wonderful Age of Pictures it ppts into every ,m an's hands

Tùe Biggest Collection of Pictures ever brougbt
.

1

togpther ln the W orld.

l SEE ALL is an entirely new thing,lts title is something '
new.lt is the cheapest G, reat Book since the G reat W ar.lt
interestsevery hum an beiné ofany
aée
orany race.
$
y
.

#

Thlsgreatw ork 1. publlehed ln fortaiéhtly parts at 1:. 9d. eAeh,
postfree.For further partieularsw rite to the Publixhers,'T he A m algam ate: PrelsLtd.,Thm Fle tway'HouseyLoudon,E..E.4.England.

W arum ist der H im m el'blau ?
W arum ist der Himmel im Gebirge blauer als in der Ebene ? W arum
iiber der freien Natur blauer als iiber den grossen Stâdten ? Der soeben erschienene 8.Band des <<Grossen Brockhaus> * gibt uns unter dem Stichwort

44Himmelsfarbeh
> Auskunft dariiber, knapp und klar, ohne jede unnötige

Breiteund doch erschöpfend, wie wir es eben beieinem Brockhaus jewöhnt sind. Der neue Band umfasst alle Stichwörter,die m it dem Buchsta-

ben H beginnen und wirfinden eine grosse Anzahlvon Artikeln,die unseqe
besondere Aufmerksamkeit beanspruchen dûrfen. Das erste Hochhaus ln
Amerikawurdebereitsim Jahre 1883 erbaut,gegenwârtig haben wirin USA.
iiber 4788 Gebânde mit mehr als 10 Stockwerken,davon 377 Rit ûber 20
Siockwerken.Die zu diesem Artikelgehörende Tafelzeigt uns d1e beriihmtesten Hochhâuser der
W eltund gibtgleichzeitig
einem Blick in die Tech-

Ein N arKs/ lagewerk
br
Naul tjedermoderne M ensl @

##

nik des Hoghhausbapes

W enige Selten welter
stossen wir auf den Artikel < Hochstationen >
mit einer Uebersicht
iiber die bekanntesten
meterologischen Hochstationen, aus der wir
ersehen. dass die höch-

ste W etterwatte der
W elt in Bolivleh liegt
(4920 m.), wâhrend
sich die höchste W etterwartein Europaaufdem
Monte Rosy ln 4560 m.

Hölw beflndet. Tierfreunde werden an Bild-

/#

tgfeln << Hunde >
h ( 55
Abb.) ihre helle Frèude

@

haben, der dazu tiber-

sichtliche Artikel (10Sp.
Text) gibt uns nicht

@
Verlanga 51 unve+ indli
ch Prom ekte In einer
Bulhandlung

F-A -Broi haus,telpxigCl,o uerstral:

nur eine ausfiihrliche
Klasseneinteilung, sondern auch Angaben iibef
Hundezucht, Hundedressur oder Hundekrankheiten,ein neuer Beweis,
dass der xxGrosse Brockhaus )> kein -trockenes
w issenschaftliches W erk
ist, sondern in enger
Verbundenheit mit der

Praxis fiir das tâgliche Leben geschaffen ist. Auf eine andere wichtige
Eigenschaft des <
4Urossen Brockhaus>> sollte immervon nepem hingewriesen
werden : die unbestechliche Sachlichkeit,mit der er tiber alle Dinge berichtet, die fiir den M enschen von heute von W ichtigkeit sind. Dies trifft vor
allem in politischer und konfessioneller Hihsicht zu. Der 44Grossq Brockhaus)> will keiner Partei dienen, er will nicht richten, sondern berichten.
Strittige Ansichten werden nichtso oder so entschiaden,sondern unbefangen
nebeneinander gebucllt.
i

*f<berGrosseBrockhaus)?Band8 (H-Hz)796Seiten,mitvielenAbbil-

dungen und Karten,in Ganzlelnen GM.26. (B
-ei'Urntausch eines alten Lexikons lt.Sorlderbedingungen GM.23.50).
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Zooeven versehenen t

diegw fransci-dodtrlandsii dederlagdsci-fragsci
W O O R D E N BO E K
TEV EN S
U IT SPR AA K W O O R D EN BO EK V O O R BEID E TA LE N
DooR D r.L. GROOTAERS
DOCENT IN DE PHONETICX
AAN DE UNIVERSITEIT
TE LEUVEN

Om aan de behoeften van alle gebruikers te voldoen,vertoontditNieuw
Aloordenboek de volgende kenmerken:

10 HetFrpnsch-?lederlandsch en het
?lederlandsch-Fransch gedeelte Nvor-

den op even volledige wijze behandeld
en kunnen dusbeide,zooweldoor den
Vlaam schonkundigen W aal als door
den Franschonkundigen Vlaming ge-

bruikiworden.
20 Daar de uitspraak van het
Fransch en van .het Nederlandsch ve'Ael
te wenschen overlaat, wordt de uit-

spraak van alle woorden,Pransche en
Nederlandsche,in phonetisch schriftaangegevenyvolgenshetalom verspreide
stelsel der Internationale Phonetische Vereeniging.

30In België wordtvoortdurend gezondigd tegen hetjuiste woordgebruik,
daarom wordt iedere vertaling door talrijke uitdrukkingen en korte zinnen
verduidelijkt,zoodat de lezer nietgevaar loopthetverkeerde woord te kiezen;de werkelijke taplbestaattrouwens niet uitafzonderlijke'woorden.
40 Daar zoowel Fransch als Nederlandsch in ons land vaak ontsierd wor-

den door tallooze barbarismen,wordtonderaan iedere bladàijde een dezer
verkeerde zegswijzen a1s waàrschuwing aan de kaak gesteld.Aan het slot
van ieder deelzijn aldeze uitdrukkingen in een uitvoerig alfabetisch register ondergebracht.
De beide deelen worden geleverd@ samen gebonden in een imitatie-leeren
band en vormen een boekdeel kan 1232 bladzijden,formaat 28 X 18 cm.

Prijs gebonden 180 frs.contant;195 frs.bijmaandelijksche afbetalingen.
Er kan ingeteekend worden bijiederen boekhandelaarofbijden '
uitgever
A. BIELEVELD,W ARM OESBERG, 66, BRUSSEL ; men vrage prospectus

metproefbladzijden.
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VerscilntachtmaalperJaar.- XXIIIeJaarg.,1931.- Bjblad Nrs3 en 4.
7-7
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L E U V E N SC H E
B lJ D R A G E N
Tijdschriftvoor M oderne Philologie
GESTICHT DOOltW IJLEN PH.COLINET (1896)
OND ER REDA CTIE VAN

Iw. G oem ahs, L. Scharpê, A . C arnoy, A . N oyons,
J.M ansion,J. Van Ginneken,J.Schri
jne@n,H .DeVocht,

..
1$. Van de W ijer,A.Boon,J.Kleyntjens een L.Grootlea
.

f

.

''

Uitgegeven metonderqteuning van de U niver:itaire Stiehti.:

* * * *
* * *
* *
*

M H I* 'A *RGA NG - 37 EN 4* AFLEVERIN G
*+ +*

B lJ B L A D

Redactie en Administratie :

Verkoop buiten België :

N aam sche Steenw eg, 158
HEVERLEE bijL E U V E N

M A R T IN U S N IJH O F F
1N G R A V E N H A G E
lqql

IN H O U D
Blz

Oud-Germ anlstenvereenl:lsé (T.D.)

65

B oekbeoordeelinéen :
.
67
V. KLEMPERER, G eschichte der franz. Literatur in fûnf Bânden

(A.Zauner).- W .ZlRus,Ahasverus,derewiéeJude(T.D.
).- K.PHILIB,
JulianusApostata in derdeutschen Literatur(T.D.).- J.DE HARDUIJN,

Cleyne Proefétuxkens (J.F.Vallàerheijden).- K.BOUDEwIJNS,Het
Prieelken der G heestelijker W ellusten (Dez.). FR.HOHMANN.M'illirams von Ebeisberé Ausleéuné des Hohen Liedes(Dez.).- M.CAHEN
etM.OLSE'
N,L'inscription runique du coffret de Voftain (J.M ansion).
-

J.H .STARMANS,V erloskunt
le en Kindersterfte in Lim bllré. Folklore.

Geschiedenis. H eden (J. Gessler). - J.LINDEMANS, Toponymie van
O pwijk (Dez.). - J. CORNELISSEN..Nederlandsche flumor op stad en
dorp,land en volk.IV en V (Dez.).- N.W ELTER,Mundartl.untlhocbd.
Dichtuné in Luxem buré (Dez.). - PUBLICATIONS oF THE INSTITUT? oF
FRENCH STUDIES.The Columbia University (Dez'
.), - Norgk Riksmâlsordbok utarb. av.TR. Kxuosex oé A.SOMMERFELT.Hefte 4 (11.Lolem an).- W .DE VRIES, Palatalizeriné vau # in 'tW esterlauwers Fl
'ies
(J.Leenen).
K lelne A ankondlglngen :

98

Kronlek (L.GR.).
Inhoud van Tijdschrlften (L.GR.) .
U1tde Skandinaviese Tiidsehrlften (LN.)

106

1J9

Nleuwe Boeken (L.GR.)

125-

118

BER ICH T. - O ud-G erm anistenvereeniding

O p 25 Juni.
zullen dq kwitantiesvoorhe'tloopende jaar 1932uitgestuurd worden.O m kosten en m oeite te besparell,kunnen echter

deleden van heden afhun lidgeld (30 fn)storten op de postrekeniné 93.005 (DE Roxoe,Leuven).

'

.

,

E in neuer Lexikoht#p
Die Eihsicht,dass der gegenwârtigè M ensch vor allem zweierleinötig hat:
Kenùtnis der Lebenspraxis und Festigkeit, Eindeutigke
it ,in der geistigen
t
W elt - diese Einslcht liess den Verlag Herder zum Entschlùss kolnmen,zu

'

,

den schon vorhandenen Eexikâ noch eines àèrauszugeben, den 4Grossen
H Qrder)
>*.Seine Daseinsberec
htigung,ja -notwendigkeiterweister dadurch,
.
dass er'iiber die bisher iibliche Lexikonaft hinaupgeht.
Bisher galt qs fiir ausgem acht,ein Nachschlagwer
k habe die einzige Auf:
gabe,die'Vielfalt des W issens zu ordnen und m e in tin g s lo s ohne
Hinweis auf die p r a k t i s c h e Bedeutung def Dinge und Probleme
wiederzugeben.Nicht so der xtGrosse
.
Herder> .
! Er macht Schluss mit die= '
. '
sem Zopf, zieht die Konsequenz aus
.

.

.

'.

.

den Forderungen von heute Feste

. @.

innere Haltung, Bewâltigung des

Praktischen. W ie?

.

p

Dadurch dàss er in allen geistigen,

seelischen Problemen agf eine weit-

Q* *

râum ige und festgefiigte W eltapschauung sich stiitzt dass er kein
Ding, keine Frage, die unser gewXltiges Leben in der W irklièhkeit angeht, erklârt, ohne auch dazu zu sage
n W@. elchen Sinn,hat das Ding,
'
woàu dient es uns, wie haben wir,
uns
zu
i
hm
z
u
verhalten ?
.
*

%

*

*
*

.

-

m

. .p . . t*

' - * *'

*

Y
'

Eiprichtungqn hingewiesen. Da sind

*
-

Es sei bloss auf einige fiif diese
*

.

-

.

*' ,

.

Q

die Rahmenartikel (knappe, umfassende Aufsâtze iiber Gegenwartspro-

bleme) dà ist die Dreitellung der
,
. . .wichtigen Stichworte (2rklârung, * : -w . - z - x- .
W issenschàftliches, Auswertung fq
i
y
j
.
i
r '
:
-:)
.
.,
b
i/
t
E
.
'
;
.
1
:
ï
L
.
t
i
ï
q
.
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i
'
t
#
ë
l
,
r
t
k
:
)
d
p
,
?
i
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L
ï
l
.
p
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i
F
,
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.
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i
1
'
t
:
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t
.
k
i
'
)
:
.
2
.
?
'
î
b
,
'.
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'
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-'
die Praxis) da ist die Verwehdung deq Photos, èer Zeichnpng nicht als
'

'

'

beigabe zum Text,sondern als dessen Verdeutiichung,Vertiefunj d: ist
deteikene Atlasband,derkasbishernbtFendigeUmhersuchen in denTextàânden iiberfliissig macht...
* D e r G r o s s e H è r d e r : Nachschlagewerk ftir W issen und Le-

jens12 BânbeundeinWçlt-undW irtschaftsatias.Verlag Herder,Freiburg

lm Breisgau.II.Bd.:Batterie bis Cajetan.MitTextbildern und 36 Rahmartikeln (VI S.,1728 Sp.Text pnd 146 Sp.Beilagen : 15 mehrfarbige Plâne,
8 Ti
5
mehrfarbigeKunstdrucktafelny12 Schwaqzdrucktafeln?y Offsettgfeln uqd
efdrucktafeln.) 1932. In Halblederm1t Kopfarbschnltt 34.50 M.; ln
Hallffranz m it Kopfgoldschnitt 38 M.

*

1
Niederdeutschen
1 1
1
Bibliographie
@

@

*

G esam t/erzeichnis der niederdeutschen D rucke
bis zum Jahre 1800
VOn

Dr.Conrad Borchling und D
. r.Bruno Claussen
o. Prof.a.d.U niversitât Ham burg

Bibliotheksrat in R ostock

ZeitschriftJdirdeutsches Altertum und deutscheLiteratur :
44Unter der Inventarisation der m ittelniederdeutschen Handschriften
hat Conrad Borchling die Notwendigkeit einer genauen Aufnahme der
âltesten niederdeutschen Drucke erkannt, und nachdem in dem Rostocker Bibliothekar Claussen ein rtistiger und vohlgeriisteter M itarbeiter gefunden war, hat sich der Plan zu einer vollstândigen niederdeutschçn Bibliographie erweitert, deren erstes Heft w ir mit einem
.

herzlichen Gliickauffiiqdir Verfasserwie ftirden wagemutigen Verleger begriissen!der esln qlgener Officin gedrucktund fiir deren typographische Lelstung dam lt ein M eisterbrief erworben hat......>

Staats- und Universitdtsbibliothek,Ham burg.
<...Ich habe der Versuchung nichtwiderstehen können,in einem Zuge alle 216 Beschreibungen durchzulesen - und bin von hoher Ach-

tung,ja Bewunderung ûber die geleistete Arbeit der Verfasser,aber
auch die typographische Ausstattung drr Verlegers erfiillt.Das ist
wirklich einb nach jeder Richtung vorblldliche Leistung. Ueber alle
Mûhen und Sqrgen,die Sie hineingesteckt heben,darfund wird Sie
Bewusstsein hlnlegheben, ein W erk geschaffen zu heben,das den

Grundstein fiird1e Erforschung deshiederdeutschen Schrifttumsfiir
alle Zeiten bilden wird.Alle Fragen nach seiner Ueberlieferung,Ver-

breitung und Aufnahmr stellen Sie nunmehr- zum erste Male - ayf .

den sicheren Boden wlrklicher Tatsachen. Kein Bibliograph, kein B1bliothekar,kein Kulturhistoriker,der nicht Ihnen und lhrem M itarbeiterfiir immerbeiseiner Berufsarbeitund seinerForschung verpflichtet
wâre fiir alle Zukunft......>
Das bedeutende W erk verteiltsich aufetwa 12 Lieferungen,die vier-

teljâhrlich erscheinen und je RM.6.- kqsten.Mit Ablauf der Subskription tritteinewesentliche Erhöhung eln,sghon ein Grund,um die
Bestellung zu dem jetztâusserstgiinstigen Prelse sofortzu vollziehen.
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O ud-G erm anistenvereeniging
Verslag van de algem eene vergadering d> Zondag
22 N ovem ber 1931.- De éroote zaalvan hetSpoelberéh-

instituut was bijna éansch volzet toen de voorzitter,Prof.
Scharpé,de aanwezigen een hartelijkell welkomstgroettoestuurde en de voléende leden verontschuldiéde Eerw.
Zusters G erardine, M elanie en Laurentia. Prof. Fr.Baura
M . D e G oeyse, P. H euvelm ans, E. Gooris, J. T heunen,
M .M aes en L. D rees.
De secretaris gaf m ededeeliné van het verslaé w aaruit

blijktdatde arbeidsbeursten behoeve van jonée éerm anisten beéintgeorganiseerd te geraken en dathaarwerkin: tot
tastbare resultaten leidt. Verder wijst het verslaé op de

moéelijkheid een dienst in te richten die de leden alle
wenschelijke inlichtinéen zou verstrekken aanéaande studieverblijven in het buitenland. Hiervoorwordtgerekend op
de bereidwilliéheid van de leden.Tevens werd verantwoordiné éeéeven over het beheer der éelden.

Dr.J.Vanderheijden hield een korte voordracbtover de
noodzakelijkheid in onze bibliotheken de ,,van ''-namen te
rangschikken volgensheteigèn N ederlandscbestelsel,zooals
dittrouw ens in vele buitenlandsche bibliotheken geschiedt.

Datdit echter met practische m oeilijkheden zou éepaard

éaan bleek uitde levendiée discussie die zich verder ont-

spon onderde heeren J.Vanderbeijden,J.Grauls,L.Grootaers,J.Van de W ijer,L.Lebeer e.a.
M eer in het humoristische éenre verwijlde Dr.Fr.O1brechts,die metzijn causerie over ZiJ*n w edervaren onder
de Roodhuiden de éeam useerde aandachtsterk éespannen

hield,vooralwanneer bii zijn teéenspoeden in taalkundié
opzichtopbiechtte.

Na deze talrijk bijéewoonde en uiterstéeslaaéde m oréenzittiné,éiné men aanzitten in het H otel Cos-o/ofz'/e,waar

de hartelijkste éezelliéheid niet ophield te heerschen. De
speeches werden éehouden in 'tvroede,in 'tsotte en zelfs
in -tam oureuse.
Kortom ,een daé waarop de kolidariteiten de éezelliéheid

onderoudere en jonéere éerm anisten heerlijk aan het licht
trad.

Dt
*ssertatnks.- In de faculteit van wijsbegeerte en lette.
ren prom oveerden in 1931tw eeéerm anisten m etdevoléende
dissertaties :

M . F. Kunsch (Autelhaut,Arlon) Fz'
t/da' infuence on
England z's tlte7& âcentury.

E.H.G.Scheurweéhs (Schilde) : Leven en werken pca
hhkholas Udall.
In M em oriam .- Anderm aaliseen van onzeverkleefdste
leden ons ontvallen.Eeniée m aanden éeleden ovetleed te
O oslende Dr.Gabriel Rabau.Hijwasden 71Januari1884

te Beveren bij Roeselpre éeboren. In 1908 verliet hii de
Leuvensche A lm a h4ater na éeprom oveerd te zijn metJan
de < eer
'f en z#'s gedickten. Leeraar'aan het koninklijk
atheneum te Oostende,leed bijsedertiaren aan een onéeneeslijke kwaaldie hem in den bloeivan zijn leven neer.
éevéld heeft.
T.D .

B oekbeoordeelingen
V ietor Klemnperer.G eschlchte der französiscben
L iteratur in fûnf Bânden. Band V, 3. Teil, D er

Ausgleich (Die G egenwart), 1. Hëlfte:Bergson Die
gewahrte Form . X
190 S. 8o. - 2. H xlfte :D ie
Entgrenzung ; Der Ausgleich, 192 S. 8o.Leipzig und

Berlin, B.G .Teubner, 1931.ggeheftetje 8 M ., geb.
je 10 M ).
V ictor K lem perer, D ie m oderne französische

Prosa(1870-1920).Studieunderlâutert.
eTçxte.Zweite
durchgesehene und stark verm ehrte Auqage.Verlag von

B.G .Teubner.Leipzig.Berlin 1926 ,
(1Vj+ 386 S.8o.
(Teubners philologische Studienbûcher). Geh.6 RM ,
geb.8 RM .
M itden éçnxnnten beiden Bânden istderfiinfte ,,Band '',
##D ie französische Literatur von N apoleon bis zur G egenwart'', abéeschlossen. Seltsam erw eise hat Klem perer sein
grossesW erk,dasJa die ganze französiscbe Litefatur,,vom
Rolandslied bis zum Feuerrom an von Barbusse'' um fassen
soll,so eigentlich von hinten angefanéen.Er suchtdiesin
seiner Vorrede zur 1. Hâlfte des dritten Teiles des 5.
Bandes zu rechtfertigen : wie m ir vorkom m t, etwas lahm .
Ich verm ute,dass derwirkliche G rund ist,dasssich in der
Behandlung der nocb chaotischen Literatur der neuesten
Zeit die tem peram entvolle A rt des Verfassers beFser ausleben konnte als in derderverhâltnism âssig abgeklârteren
derfrûheren Jahrhunderte.V ellleicht m aé auch Bestreben
nach Akfualitât m itgewirkt babe.
n.W ie dem auch sei,die
U m stglpung derC bronologle in derBearbeilung hatfûr die
âussere E inteilung derW erkes eine unbeilvolle Folge gehabt:Zitate wie das eben von mir gebrauchte sind witklich
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nicht bequem . K lem perer bat das wohl schliesslich auch
selbst éem erkt,denn im R eéister ist w ieder eine andere
Zâhluné eingefûhrt w orden. M an kann sich unéefëhr aus.
m alen, aufw ieviele ,,Bânde'', Teile '' und ,,H âlften '' die
frûheren Jahrhunderte w erden auféeteilt w erden und w elchen Anblick dasG esam treéister deséanzen W erkes bieten
w ird. Die Unzuköm mlichkeit liesse sich einiéerm assen
verm eiden, w enn in den noch zu erwartenden vier Bânden
eine durchlaufende Seitenzâhluné ohne Rûcksicht auf
etwaiée ,,Teile''anéenom m en wûrde.
Ich habe den ersten TeildieserLiteraluréschichte in der
LiterarischenW ochenschrift''vom zl.Auéust1926 besprochen und babe m ich dortiiber den alléem einen Charakter
des W erkes éeâussert.lch habe den blendenden Stil, aber

auch die hervorraéend subjektive ArtderDarstelluné hervoréehoben.Diese Eigenschaften zeicbnen auch die beiden
neuen Teile aus. Das bestândiée H lnw enden an den Leser
m it Bem erkunéen w ie ,,M an verstehe m ich recbt'', ,,Ich
m eine das so'', ,,M ir istesim Kolleé w iderfahren'',oder

diehâufiéen(etwaspedantischen)Aufzâhlunéenmit,,erstens,
zweitens,drittens''m achen eher den Eindruck eines m iind,lichen Vortraés a1s einer éegchicbtlichen Darstelluné.Zu
.

-

dieser subiektiven Art éehört es aucb,dass K1.altheréebrachten Bezeichnunéen gern einen besonderen Sinn unterleét:So ,,Rom antik'',,,Rokpko'',vorallem derBezeicbnuné
teraturéeschichte ''. Bisher hat m an darunter w ohl die
,,Li
Darstelluné derliterariscben Erscheinunéen oderStröm unéen in ihrer çhronoloéischen Folée und ibrem éenetischen
Zusam m enhané verstanden.A 1s G .Lanson
in seinem AnN
trittsvortraé 1912 versuchte, die caractêres perm anents ef

gênêraux de la lï/drc/vreJrançaise festzustellen LRev.des
coursetcos/ vom 20.Dez.1912),m einte er,um diese allgemeinen M erkmale herauszufindèn éebe esun m oyen Jccïle
ef tentant.c'estd'avoir une orfàodoxïe,une docfrz'
se,ef d'en

dëduire cequt'est./zwaçcf'
.
ç,ce qu''n'estpasfrançais. Klemperer hat nun eine solche ,,ol'thodoxie'':fiirihn ist Literaturéeschichte ,,die Geschichte dernationalen ldeale''.Nun
kom m en die nationalen ldeale - vorausgesetzt dass sie
iiberhaupt so leichtfestzustellen sind - éewiss in reichem
M asse und vielleichtin erster Reihe in der Literatur zum

Ausdruck ; sind sie aber das einznke, was darin zum
Ausdruck kom m t? Kann m an etwa dasBestreben derSym bo1isten ,,de sczsz'
r l'insaisissable, d'exprlm er J'J-aex/rfm able''a1s nationalesldealhinstellen? O deréehören diese
Schriftsteller etwa nicht in die französische Literatur? W as

ftir ein nationales Ideal (ich saée nicht:was fiir nationale
Eiéenschaften!) lâsst sich in M aupassants Schriften erkennen? Dass sicl
x besonders die Lyrik seiner Definition am

wenig.
sten ffiéen will, scheint Kl.selbstzu fiihlen,ja mich
dunkt fast,er habe nichtiibel Lust,sie éanz aus der Litera-

turéeschichte zu verbannen (V,3,1,S.118).Es sei éleich
zuéeéeben, dass jeder Schriftsteller unbewusstmehroder
weniéer die besonderen E iéenschaften seiner N ation in

seine W erke hineinbrinét; aber das ist Ja lânést bekannt
und berechtiétnicht,diese nationalen Eigenschaften a1sdas
W esentliche der Literaturéeschichte zu betrachten. U nd
lieéen die nationalen .,ldeale '' w irklich im m er so offen
zutaée, sind sie so leicht éreifbar? O der deutet sie dçr

Literarhistoriker(im Klem perer.schen Sinn)vielleichtnurin
die G eschichte hinein ?
U nd anéenom m en K lem perers Dehnition seirichtig,so
haben wir es doch im m erhin lnit Gesckichte zu tun.G eschichte setztaberim m erdie D arstellunéeinesG eschehens,
d.h. einer Entwicklung in zeitlicherFolée voraus,istalso
notwendiéerweise an C hronoloéie éebunden. Diese aber
behandelt Kl. m it einer gewissen Verachtuné.Schon beim

Durchblâttern d&s W erkes fâllt auf, dass Jahreszahlen
ziem lich spârlich darin yorkom m en. N och bedenklicher

70 zeiét sich die Vernachlâqsiéuné der Chronoloéle in der
A nordnuqé der Scbriftsteller: D as Kagitel ,,Die auslândischen Anreéer''beéinntm it- Jos.Conrad!Erstnachher
folltE.A.Poe.Lotierscheintunm ittelbar neben Doréelès,
Barbuq:evorBourlet,use.D ags m it'solche nV oréehen der
U eberb'ick ûberdie zeitlichen Zusam m enbânée und dam it
das Rûckérat der Literaturgcacàz'
c/zfe éeszhâdiétwird,lieét
aufder H and.
Eristdas R achtund die PRichtdes Literarhistorikers,ia
die Fiitle der literarhistorîschen Erscheinunéen O rdnuné
zu brinéen.W ie er das m acht, ist w ohlzum érossen Teit
seinem E rm essen anheim éestellt,zum albeiBehantllunl von
Zeitabschnitten, bei denen sich noch keine m ehr oder
weniéeralléem ein anéenom m ene Einteiluné herauséebildet
bat. ,.W er G aschichte der G eéenw art schreibt,'' saét KI.
selbst, ,,m tzsg d1s V ietleichtnoch öfter éebrauchen,a1s es
R enan an den Rand historischer Forschuné setzen wollte''.
M an braucht nur Klem perers Einteiluné etw a m Itder bei
Lalou oder Forst-Battaélia zu veréleichen,um verscbiedene

Möélichkeiten zu sehen ;ia Kl.selbstistnichtkonsequent:
die Periodisieruné in dem zw eiten hierbesprochenenW erk,
der ,sM odernen frz.Prosa '', stim m tnichtéanz m itder der
Literaturéescbichte''ûberein.Kl.hat sich hier die Anordnuné so zurechtéeleét,dass
er éewisse Persönlichkeiten a1s
F
#>T fâéerg'-éestalten aufstellt, die dann dem foléenden AbschnittihrG eprâée aufdtûeken sotlen. Das w ar im ersten
Abschnittdes19.JahrhundertsN apoleon,alsozûberraschend
éenué, eine Persöalichkeit, die ausserhalb der Litçr
atur
e
steht - vor'Kl.w arwohlnoch niem and aufden G edanken
:ekom m en,den Kaisera!sliterarischen Fûhrer hinzuqtellen.
ln der zweiten Periode erscheint- diesm albeéreiqicherV.
' H uéo a1s T râler. Fûr den letzten Abschnittw âhlt Kl.
Beréson, also w leder elnen Schrlftsteller. der ausserhalb
'

d:reijentlichvn Literaturuteht- allerdinpsnichtfurKlem-
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perer,denn furihn istBerésons W erk ein poèm e eAz prose
(S.43 der2.Hâlfte)- ich weiss nicht,ob Bergson selbstmit
dieser C harakterisieruné einverstanden sein w ird.N un ist

Ja sicherlich die Einwirkung Berlsonsaufdie gedankliche
Entwicklung derfiinéeren G eneration nicht éering zu veranschlaéen;aberauch hier scheint m ir die W irkung eines
E inzelnen in unéerechtfertigterW eise ûbertrieben zu sein,
eines Schriftstellers, der der Literatur nicht neue W ege
éeciesen hat und der schliesslich doch in erster Llnie als
Philosoph gewertetsein w ill.M ir scheint es unanéebracht,
bei Bahandluné der Literatur ausserliterarischen Erschei.
nunken zugielG ewichtbeizulegen.M irschejntF.Brunetière
recht zu haben, wenn er in der Vorrede zu seinem sehr
einseitigen, aber kluéen M anuel fordert, dass die Literaturgeschichte ihrE inteilungsprinzip ihrem eiéenen M aterial,
nâm lich den Literaturw erken entlehnen solle,und w enn er
dementsprechend nach époquesJ///drcz'
re.
seinteilt.So wûrde

ich (hierm itBrunetièreubereinstimmend)die erste Periode
des 19.Jahrhunderts von Afala-René bis zum M isserfolg
der ,,B urgraves'', der den U ntergané derRom antik besiegelt,rechnen.D ie zw eite m öchte ich m it Zolas La Terre
oder vielm ehr m it dem gegen dieses W erk gerichteten
fest der Fïinf''begrenzen,durch dasw ieder die A b,,M ani

kehrvom Naturalismus offenkundig wird (BourgetsDiscthle
wâre schon der dritten Periode zuzuweisen). Durch diese
Einteilung, die aus dem G egenstand selbstéenom m en ist,
scheintm ir besserzum Ausdruck zu kom m en, w ie in der
Literatur W ellenfal und W ellenberé abw echseln,d.h.w ie
eine Ström upg im m er von einer andvrn,gegensâtzlichen,
ablelö3twird,w ieabertrotzdem eineaus derandernniesst.
Die leztgenannte Periode weiter unterzuteilen, w ird sich
em pfehlenj wenn K l. darin ,,gew ahrte Form '', ,,Entgrenzung''und ,,Auglleich''scheidet,so istdas eine Einteiluné

wie jede andere, da uns f;r diese zu n#h: Zçitnocb der

-

72 -

U eberblick fehlt;w enn er aber wiederholt von ,,auséleichenden Bestrebungen'' sp'
richt, so scheint m ir darin ein
unéerechtfertiétes H ineinleéen teleoloéischerBetrachtunésw eise zu lieéen.D ass der Einzelne den Auséleich w irklich
suche,wie es in derVorrede S.V Ibehauptetw ird,istm ir
zw eifelhaft.Esistsicher m öélich,dass dasEntle des W elt-

krieées eine neué Aera in derLiteratureinleitet(1.Hâlfte,
S.128).W en wird Kl.wohl dann a1s ,,e
rrâéer'' aufstellen?
Iates sicher,dass ein ,,Auaéleich''die LiteratnrderZukunft
sein werde'
, oder élaubt es Kl. nur, w eil ihm die Schriftsteller des ,,Auséleichs'' ofenbar sym pathisch sind
'? Der
U eberblick iiberdie bisheriée G estaltuné derLiteraturlâsst
eher verm uten,dass - soweitein V orausschauen iiberhaupt
m öjlich ist- derAuséleich nureinen U eberéané darstellt
und eher eine extrem e Richtuné die O berhand bekom m en
werde.
##Auswabl und Beschrânkuné w ar fast der schwieriéste
TeildieserArbeit,'',heisst-es im Vorw ort und in der Tat
wâre es m iissié, dariiber m it dem Verfasser zu rechten.
lmm erhin sehe ich nicht ein, w arum ein Literarhistoriker
w ie Brunetière,der in so hohem M asse ,,nationale Idèale ''

verhcht,nichtin die Literaturéescbicbte éebören soll(S.182
der2.Hâlfte),wo doch Beréson und sein Kreis mit einem
vollen Drittel des Buches bedacht ist.Auch istm ir auféefallen,dass auf eine so bem erkenswerte Erscheinuné wie

den ,,Roman der M asse'' (anéebahnt etwa in Zolas
Germ inal, bewusst auséesprochen bei Paul Adal , dann

wieder bei den Brûdern M aréueritte) nicht hinéewiesen
worden ist.
lm einzelnen ûaden sich viete feilbeobachtete, hâuhé
éeistvoll form ulierte Bem erkunéen. So sprichtsich K1.m it

Recht (1. Hâlfte S. 122) éeéen die ûbliche Einteiluné in
idealistische '' und ,,naturalistische'' Scbrlftsteller aus,

hndet :ie allgrdings ,ykaum v4rmeidbar''. S. 125 i:t çin

wesentlicher Charakterzué der französischen Literatur
scharfform uliert- hierin U ebereinstim mung m itderoben
erwâhnten A ntrittsrede Lansons.S.126 sind die hauptsâchlichsten R ichtunéen des m odernen französischen Rom ans
éut éeéliedert, wobei ich nur die sfârkqre psycholoéische
und durch âussere E reiknisse bedinéte Beétfinduné Nerm isse.
Klem perers Literaturéeschichte Pösst scbon durch die

Kûhnheitund G rösse des W urfsA chtuné ein.D erélânzende
Stil und die warm e Beéeisteruné fiir den Stoff m uss den
Leser m itreissen. Das Buch w ird dem ,der die französische
Literatur schon kennt, nach, allen Richtunéen reiche A nreéuné bieten.O b es freilich fiir den Studierenden éeeiénet
ist.istm irnichtsicher:schon der nahezu éânzliche Verzicht
auf biblioéraphische A néaben erschwertdie Kontrolle und
verfiihrtdazu,aufKlem perers W'orte zu schwören.
Daéeéen m öchte ich. das zweite der hier-besprochenen
W erke ,,Die m oderne französische Prosa''uneinéescbrânkt
jedem em pfehlen,dernacb einem sachkundigen Fghrerauf
diesem G ebiete sucht.D as Buch hat sich,wie Klem perer in
der Einleituné zum A nhané m it berechtiltem Stolz hervorhebt, schon in der ersten Auoaée bew âhrtund wird sich in
der neuen erw eiterten G estalt neue Freunde erw erben.

Geschickte und reiche Auswahl(immerhin istauffâllig,dass
von einem so eiéenartiéen Schriffsteller w ie Loti keine

Probe éeéeben wird), vorziiéliche Einleitunéen und feinsinniée A nm erkungen, besonders auch stilistischer A rt,
fûhren wirklicN zum V erstândnis der W erke und Ström unéen hin. U eber die Anordnung m ag m an auch bier verschiedener A nsicht sein.Ich hnde es nichtrichtié,,,W issenschaftund Zw eifel''in ein Kapitelzusam m enzufassen ;denn
beide sind durc.h einen tiefen R isséetrennt,dereben eine
netle Epoche einleitet.M an war in den AchtzigerJahren zur

Erkenntnis pelangt,dass die ,,W issenschaft''nicht,wit es
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der Positivism us verkûndet hatte,das H eilbrinéen könne.
U eber die so entstandene Iueere setzten sich einiée mit

Ironie uad Skeptizismus hinweé (A.France)andere nahmen
siem itmuderG elassenheithin(Dekadenzl.Geéenûberdiesen
neéatigen Richtunéen suchtm an abernach positiven Sttitzen

uql Endet sie .
tdurch âussere Ereiénisse:Dreyfus-Affaire,
M arokko-Fraée,selbstdurch die @portlichen Erfolée Frank-

reichs im Fluéwesen usw. bestârkt) vor allem in der
nationale'
n Tradition : daber politischer N ationalism us
(Barrès u. a) und Erwachen des Katholizism us a1s der
nationalen französischen Reliéion. Der W yltkrieé insbesondere erw eltert das nationale Bewusstsein zum Europâertum und Kosm opolitism us.
A ooLF ZAUNER.
G raz.

W .zlrus,A hasverus der ew ige Jude.1930.Berlin,
W .de G ruyter& Co,77 bl. R M .5.
De wandelende Jood blijkf een actueel onderwerp te
zijn in de thematoloéie.ln de Revuede littératurecôm parée
heeft Glaesener hem onlanés (lue type d'Ahasverus aux
XVI11eetXIXesiècl%s,1931,no3)een niet veel aarde aan
den dijk brenéende studie éewijd,terwijlvroeéerreetls,in
1925,M issA.Killen in hetzelfde tijdschriftéeschreven heeft
over L'Evolutiot
l de la lékende du Juiferrant.
Te G entprom oveerde D r.Jos.J. G ielen m et het proef-

schrif!,,DewandelendeJood involkskundeen letterkunde'',
dat uitéewerkt en aanéevuld verschijnt bij het uitéeversk
bedrijf,,De Spieéhel''te Amsterdam.
In ditaum m ervan de reeks ,,Stoff. und M otivéescbichte
derdeutschenLiteratur''behandeltW .zirusbetthem a boofd-

zakelijk in de m oderne Duitsche letterkunde.Zooals nlen
weet is de saée van Ahasverus van betrekkelijk jonéen
datum ,en voor Duitschland werd zij pas populair na het
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volksboek van 1602.Vooralin de 18e en 19eeeuw m aaktde
cultuurdichtuné zich van hetm otiefm eester en verleent het
een honderdvoudiéuitzichten beteekenls.D itte bestudeeren binnen de érenzen van de D uitsche letterkunde heeft
W .Ziruszich tottaak éesteld. Voorwaar éeen licbte taak,
éezien de velen die hun krachten aan hetm otiefbeproefd
hebben.

In drie hoofdstukken heeftde scbrijverzijn behandeling
inéedeeld : 1.D çr ewiée Jude a1s Stoff, waarin Ahasverus

voorkom tals rustelooze zwerver,a1svrome maner,alstijd
criticus, a1s lijdend aan W eltschm erz, a1s weldoener en
redder. H et tweede hoofdstuk Iicht de .
,neuerfundene
Situationen '' naar voor; W eltunteréanésdichtungen ; Beéeg-

nunéshéuren aus Saée und Geschichte (opmerkelijk is hoe
veelvuldié m en Ahasverus andere féuren laatontm oeten,als
N ero, Attila, N apoleon, M oham m ed,Colum bus'D on Juan,

Faust); Huroristische Situationen ; Probfeme des Judentum s;Psyçholoéische V ertiefuné derV olksbuchm otive.Een
derde hoofdstuk behandeltden w andelenden Jood a1s idee,

hetzija1s antithese tot de Godheid,hetzija1s noodzakelijk
symbool van het neéatieve of van hetinnerlijk con:ictin
den m ensch of van het eeuwié worlen. D e laatste twaalf
bladzijden worden inéenomen doorbiblioéraphie en ,,Literatur zur Stoféeschichte ''*

Het:roote verwijtdatmen deze studie kan maken is dat
erluchten lichtin ontbreekt.Nocbtans schijnt dat m eer te
wijten aan de pergonaliteit van den schrijver dan aan de
éevoléde methode. Deze is voortreFelijk (daarom trouwen:
werd ze hierboven omstandié meeéedeeld)en blijkt wel de
eenié verdediébare bijde behandeliné van een thematoloéische studie als deze. A féezien van het boven verm eld
éem is aan ruim te, en aan enkele kleine veréissinéen van
m iniem belang,m ag ze dan ook éelden a1s,,musterbaft''.

T.D.

K . Philip, Julianus A postata in der deutschen
L iteratur. 1929. Berlin, W . de G ruyter & Co.
IV + 78 b1.R M .5.
Dit w erk is verschenen als nr3 in de reeks ,,Sto/-und
M otivéeschichte der deutschen Literatur ''.ln m eer dan een
opzichtis beteen nadere beschouwiné waard.ln de eerste

plaats om hetbehandelde onderwerp zelf;zooalsde schrijfster zeét in haar inleidiné :onder de eeuwiée helden kan

den voortijd evenzoo a1sonderde historische zinnebeelden
van oudheid en christendom overleeft Julianus : een der

laatste keizersvan het Byzantijnsche rijk bij den aanvané
der christelijke aera, niet a1s mythische gestalte,noch a1s
louter historische keizerlijke naam,maaralslnensch...Nooit
heeftzijn naam in de volksliteratuureen preciesen éevoelsinhoud éehad als b. v. die van N ero.N iettelin is ereen

ononderbroken hliatie in de behandelin: van zijn héuur
m erkbaar.

Die na te éaan heeftzich de schrijfster tot taak :esteld.
H et 1aé voor de hand dat hier m inder dan ooit m ocht
éedacht worden aan een bloote opsom m iné van ,,Beleée ''.
H ier m oestkritisch,com m enteerend,m en zou haastzegéen

scheppend te werk éeéaan worden.Bijna neréens wqrdtaan
die eischen te kort gekomen. Voor de oudere periode (de
m iddeleeuwen)wordthaast éeen passaée in.d, vkle kronijkea voorbijéezien waarin de ,,Apostaat''vermeld wordt:
m aar m eteen w ordt m et een scherp psycholoéisch inzicht
en met een onloochenbaren zin voor nuanceerinéen het

beeld éeschetstdat de kerkelijke m iddeleeuwen zich van
dezen keizer m aakten, en de wordiné vaj
l datbeeld zielkundié verklaard. Terecht w ordt erop éewezen hoe de

behandeliné door Hrotsvitha van Gandersheim afwijl
tt van
de toenm aals aléem eeq éankbare, hoe Julianus hier plotselin: uit de m istiée verte van kerkéeschiedenis en kroniek
als m ensch naar voren treedt.

Alhoew el de Renaissance, door ruim er bronnenkennie,
en niet het m inst door E rasm us'uitéave van de bioéraphie

van Am mianus,Julianus'tijdéenoot,een juister inzicbt kon
krijéen in dezes persoonlijkheid,komteréeen veranderiné
in de boudiné teéenover hem . Ter nauwernood kan m en

wijzen op een vriendelijkerstem minébijsommiéen.Vreem d
isde versie die H ans Sachsvan zijn levensloop geeftin zijn
Com edia ''.M aar verrassend w erktvooral het bericht dat

Julianus voor het eerst bevrijd van de kerkelijke traditie
verschijnt,waar hijin de Jezuitendrama's optreedt a1s dram atische held.Een vollediée om m ekeer in de beoordeeliné

zou echterpas plaatsérijpen wanneerde Aufklâruné en het
rationalism e in bem een soort voorlooper of althans éeesN

teséenootontdekken,en vooralnadatVoltaire zijn verdediéinéop zich éenomen had.H ijwerd nu zelfseen voorbeeld
waarm ee m en Frederik van Pruisen veréeleek.

Zoohaast de romantiek zich van zijn beeld meester
m aakte,werd het m eer en m eer de draéer van de individua-

listische verzuchtinéen der schrijvers,die nu ook hoe langer'
hoe talrijkerzich methem bezié hielden.De kwaliteit was
echter in om éekeerde verhoudiné m et de steeds aanéroeiende kwantiteit.
T.D .

Justusde H arduRn.Cleyne Proefstuxkensuitde
Poëzie van (1582-1641),verzameld en toegelicht door
Dr. 0 .Dambre. gM et omslagkignet van H enri van
Straten.q Antwerpen, ,,De Sikkel 1927, 8o, facs.,
111 blz.Fr.35.(Uitgave van de Seven Sinjoren.)
In zijn studie overJ.deHarduijn ontwierp Dr.0 .Dambre
een volledié uitgew erkt beeld van dezen dichter.G een vo1

jaardaarop verzamelde hijeen keuruitHarduijn'séedichten
om ,,eeniée kenschetsend-schoone refereinen uitzijn zielezang in harm onisch verband binnen betbereik van de eerste

-

78 -

belanéstellende bew onderaars te brenéen '' in afwachtiné

van een uitéave van Harduijn's volledige werken.
Denkelijk werd hiermede we1 het grootere publiek be.
doeld ;anderszie ik nietin waarom bijna de helftvan de in
deze bloem leziné éeéeven stukken of fragm enten m oeten
samenvallen m et deze die reeds in de bierboven verm elde
verhandeliné van D r.0 .D am bre éepubliceerd werden.
De w eeréeéeven éedichten worden in drie éroepen inéedeeld naaréelané ze een neerslag éaven van een drievoudié
éevoelsprocessus,w aarvan de uitiné telkens in eiéen vorm

éeéoten werd :zijn Jeuéd,mannenrijpheid en latere levenswijsheid.
De ontlediné van H arduijn's poetischen opéané,die Dr.
0.Dambre in zijn monoéraphie raéhjn had uitéesponnen,is
hier éekristalliseerd in een bij den dichtbundelzich aansluitende ,,Verantwoordiné ''@Zijn typeeriné is gewoonlijk
raak,al voelt m en er de opziende vereeriné dooréloeien

die hij voor zijn lievelinésdichter koestert. Des te m eer
bevreemdend wordtdaarom bijdeze schets de indruk dat
men éansche passaées uit zijn verhandeliné meentte herlezen.

Een klein bijéevoeéd élossarium za1de leziné veréemakkelijken.Hetéroote publiek bizonderm oetdiekleinebloemlezinéwelkom zijn:H arduijn'spoëzieiszonderoverdrijving
deze belanéstelliné welw aard.àan D r.0 .D am bre en ::De

Sikkel''onzen dank !Blijfthetbijkleine ,,Proefstuxkens''?
DR.J.F.V ANDERHEIJDEN.

K. Boudew Rns, H et Prleelken der Gheestelgiker
W ellusten. M et inleiding en aanteekeningen van D r.
H erm ance V an Belle.A ntwerpen,,.De Sikktl'',1927,
8o.facs.,172 blz.Fr.35.(U itgave van ,,De Seven Sin*
99
Joren .)
Een uitéave du: van een werkje waarvan beteeniée tot
hiertoe éekende exem plaarop de Kon.Bibliotheek teBrussel
berust!
D r. H . V an Belle laat den tekst voorafgaan door een
Inleidiné '', w aarin ze enkele schaarsche bizonderheden

ovçr'K. Bou'dewijns(som sspeltze :C.Boudewyns) bijeenbrenét,de schrijfsterin haarmilieu opstelt,haar werk ontleedten hare kunstopvattinéen en techniek behandelt.

In een bijlaée beschriîftze hetexem plaarvan den 1endruk
van 1587 dataan de basis van de uitéave liét.Een élosearium van 2 blz.sluit ditapparaataf.

De bedoeliné is loffelijk.
H et verlanéen om het (werk) tegen alle vernieling te
vrijwaren billijktreedsin voldoende mate het verschijnen
dezer nieuwe uitkave. Noé een tweede doelwordthierblj
,,

beooéd :nl.ern aantal prachtiée stalen van 16e eeuw scbe

volksliederen lichttoeéankelijk te maken nietalleen voorde
specialisten,die voortaan aan Cath.Boudewijns de plaats in
deéeestelijke lyriek zullen toekennen die haar wezenlijk
toekom t,m aarvooralw ie éenoeéen heeftaan de naïeve en
onéekunstelde frischheid van onze V laam sche volkslyriek.''

M en m a:echterde rolvan Boudewijnsnochde beteekenie
van haarw erk overschatten.M .i.slaaétde heruitéeefsterer
niet in den lezer hare m eeniné over de w aarde van

Boudewijns',,volkskunst''te doen deelen.
D e inleidende'bescbouwinéen kunnen iem and overhet

aléem een noéaleré onbeholpen voorkomen - en ziin vaak
onfuist.Erhleroveruitweiden is overbodié t een vlucbtig

-

80 -

doorloopen van ditéedeelte za1 elkeen onmiddellijk overtuigen.
W atw e oqk éewenscht hadden is een klaardere verant-

woordinéoverhare wijzevan uitéeven.Deuiteenzettinéover
de abbreviaturen - die,zonder datzulks vôôrafofachteraan
gezegd wordt,opgelostworden
kan daarvoor toch niet

dooréaan ! Een strenée m ethode schijnthiernietéevoléd.
W ordtde interpunctie b.v.éeëerbiediéd - w atte verdediéen
is - een kleine nota over het velwanéen van de oorspron-

kelijke v door u en oméekeerd ware er echter allichtbijte
voeéen éeweest(1).
M etde éeéeven beschrijviné van hetgebruikte exemplaar
kan m en onmoéelijk vrede hebben.In haaréebeelen in ta1
van éeéevens in hetbizonderisze onvolledig(2)enin menié
opzichtonjuist(3).
D R.J.F.V ANDERHEIJDEN.

Fr. H ohm ann, W illiram s von E bereberg A usle-

gung des H ohen Liedes.Halle (Saale),M .wN iemeyer,

1930,gr.8o,X.62 S. M .3. (Bausteine zur Geschichte
derdeutschen Literatur,Bd.XXX).
Diteerkje kom teen leemte in de biograpbi
4 e van dezen
Benedictijner abt vullen.Blijft de titelvan Hohmann'sm o(1)0.m.:waarom som: de vv (moderne w) a1s vv overnemen
(blz.29) en dan weergewoonwega1sw zonderverdereverwittiging
weeromzetten;.

(2)Geen aangifteo.a.van den loopenden titel,van hetbestaanvan
bladwachters, van hetonregelmatig voorkomen van designatuurB

ofhetachterblijvea o.a.van designatuurEiiil,Kiiijterwijleranderzijds(blz.169)gezegd wordt:,,Deviereerstebladen van e1kquatern
dragen respectievelijk de signaturen Ai,Aii,Aiii,Aiiii,Bi
,,Bii,enz.
tot I.-.
l.
l.
1j.yj.

(5 0.a.de ongelukkige beechrijving van het voorkomend drukkergmerk. M en legge daarnagst die van A.Vincentin Les F'
e//ïfzz,
imprimeursetIibraires in , Revue des Bibliotbèques et Archives de

Belgique''.Bruxelles,1909 (VII),pp.250-258; 415-427;bizonder
p.423.
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noéraphie tam elijk vaag,in hoofdzaak wilde schrijver eerst
een system atiscNe schets van W itliram 's theoloéische
doctrine leveren,en dan daaraan een reeks beschouwingen
over de éodsdienstiée en staatkundiée Ieer, de bedoelingen
en invloed van den X le eeuwscben paraphrastvastknoopen.
Dit teekent dan aanstonds het tweeledié karakter dezer
studie.
ln de eerste 30 blz.stelt H ohm ann system atiscll en klaar
W illiram 's leer voor over de drie Personen der H .D rievuldikheid, over de V erlossiné, de vita cc/ït?c en de vita

coa/eezz//c/zYc van de Kerk.Speciaalbehandelthij in twee
afzonderlijke paraérafen W eltstaat und Gottesstaat, het
Laatste O ordeel en de eeuwiée zaliéheid.
H ettweede deelbehelstenkellosse kleine m onoéraphieën,
-

W illiramiana zou m en wi1- waarvan men het innerlijk

verband w el kan zien m aar die toch daarom éeen éesloten
éeheelyorm en.

Daarheefthijhetachtereenvoléens overW illiram 's bronnen - o.a.Bisschop H aim o's Com m entarium JW Cantico
Cczi/fcorvzzz; over de C hristushéuur - die in hare verhevenheid a1s G od,V erloéser,G od-M ensch en H eer der K erk

God den Vader en den H . Geest verdrinét; over zijn
Kerkconcept- dat den invloed van St-Auéustinus en van de
Clunybeweéiné klaar laatuitkom en ;over hetbelané van het

W oord Gods - watden schrijverweertoelaatte wijzen op
deeiéen oriéineele zienswijze van den Ebersberéerabt,die
hetontstaan van de later te stichten D ominikanen en Franciskanen laat aanvoelen ; over W illiram 's anti-R oom sche
gezindheid.
W e staan hier inderdaad voor een poéiné W illiram 's

persoonlijkheid en leer doorditwerk zelfte benaderen.
H etoverzichtvan W illiram 's theolo:ische opinies zooals

die in zijn paraphrase van hetHooélied totuitiné komen,is,
zooals boven éezegd,system atisch en klaar bewerkt.
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De rijbeschouwinéen die de schrijverdaarop laatvoléen
éetuiét gan een érondié uitpluizen van den tekst, een volledié inleven in W illiram 's éeestesm ilieu en W illiram 's hou-

diné en opvattinéen,of wat de schrijver ons als dusdanié
wi1voorhouden. Die kleine studies m unten uit door een

scherpen critiscllen zin en een hjne otltlediné die uitde
kleinste details een atmosfeer van een voorbije periode
w eteù op te roepen.

Dit merkt m en b.v. waar hijhetheeftoverChristus a1s
Bruideéom van de Kerk, en nietvan één zielin 'tbizonder.

(M en kan zi2h echter afvraéen waarom Hohmann niet
vermel.lt dat W illiram's eiéen werkje, in bet Latijn door
hem éesteld en dat,naarwatJoseph Seemûller éetuiét(in :
W illiram sdeutscheParapkrasedesH ohen Liedes,Strassburk,
1878, paé. X), ,,durchaus die Gedanken der prosaiscben
-

gi.e. deutschen Paraphraseq, hie und da verkûrzt oder
erweitert,genthâlt)'' soms wordt éeheeten :,,#e nuptit'
s

Cirzs/z'ï ecclesiae?''(cfr.C.J-löcber,AllgemeinesGelekrten
Lextw
kon,Leipzié,1751.lV.Teil.col.1993)terwijlhij(nl.H ohm ann)zijn beschouwinéen hierlaatdooréaan a1s moeizaam
inductieféevonden opvattinéen uitde ontledinévanW illiram 's

werk zelf.)- Dezelfdedelicateanalysetreedtaan hetlicbtin
zijnschetsvan Christus'verhegenheid en bijzondervauChristus'lijden.Daatinzienwealeenvoorschemerinévandelatere
Franciskaanschebeweéiné,wijlhetsubjectieve-in de devotie
en de verteederiné naast het pathetische in het éevoel er
kom t doorschem eren,wat H ohm ann teéen alle verwacbtiné

in vastknoopt aan de Clunybeweéiné en waardoor hij
onmiddellijk een schakel leét tusschen den Duitschen
Benqdikti
jner W illiram en zijn 60.tal jaar later levenden
Franschen éeestesbroeder, Bernhardus v.Clairvaux. D eze
is een der eeniéen die vö6r S. Franciskus, naar E. M âle's
woord ,,nous pouvait laisser pressentir ces élans,ces san-

glots,ces cris de la sensibilité blessée '' (L'A rt refzkz'
evx :
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la #ez du M .W .,2eéd.,Paris 1922,paé.86),die bijzonder
na de Xllle eeuw de W estEuropeesche kunst zouden
doortrekken.N aastofliever zelfs vöôr Sint Bernhardus m aé
m en dus op dit stuk ook reeds W illiraln zetten.
Dittweede deel is dan ook éeschreven m et een warm

enthoesiasmebijzonderwaarhijhandeltoverW illil'am 'swerk,
zijn invloed en zijne bedoelinéen.'Dit lyrisch accent verklaartm eteen hoe de schrijverin herhalinéen vervalten hoe
hetevenwichtvan som m iée hoofdstukken w ordtverbroken.

Op twee blz.b.v.resum eerthijW illiram'sopvattinéen over
de Kerk,maarhijweidtéedurendevierblz.uitoverhetwanéedraé van leeken en éeestelijken (bijzondervan delaalsten)
in de X Ie eeuw en dit door een keur elders éepubliceerde

voorbeelden !Veréat hijhiernietdathijheteersten vooral
over W .had ?
H ohm ann is D uitscher
en van huize uit m in of
m eer anti-R oom sch. Dit verleidt hem dan som s zich

op élibberié terrein te waéen o.m .daarwaarhijW .'s houdiné teéenoverRom e afschildert. M . i. bewijst zijn uitleg
over W .'s uitiné over de kerk van Jerusalem a1szijnde de
meisterin ''over de andere kerken (blz.7 en 12vertaalthij
datals ,,H errin '',op blz. 52 a1s ,,Hûtelin '') niet zooveel
als hij er we1 zou willen uithalen !De kerk van Jerusalem
(primitiga Ecclesia) was historisch éesproken de eeIste

cpristelijke gem eente volgens W . zelf w erd ze doorde
Joden verdreven ! W ie w as dan haar opvolgster die a1s
'
sterin ''over dè andere haar rolovernam ?
O p het Christo.centrisch karakter van W .'stheolokiscbe
uiteenzettinéen m oet m en ook niet te zeer nadruk ltggen

(blz.9 en 33-34):totin de hoogste mtddeleeuwen vindtm en
daarvoor bewijzen.
De schrijver éeeft over het aléemeen éewetensvol alle
noodige verwijzingen. Op een paar plaatsen (o.a.blz.46
waar hijeen passus behandeltwaaruitW .'s strenée inéeno-
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m enheid met den Bijbel zou moeten blijken) blijft de
éewenschte aanduidiné echter uit!

Herhaaldelijk werd door Hohmann éewezen op de
éemeenscbap van éedachten die W .en de Cluny hervorm ers

samenbrenét!W ie leverteenseen veréelijkende studieover
W .'s werk en de paraphrase die Bernhardus v.clairvaux een
paaréeneraties later in de wereld stuurde ?
N

Hohmann's Ejne en scherpzinniée analyse plaatst W .'s
beeld in *etkadervan zijn tijd en verklaartmeteen ookden
E bergberéerabta1s m ysticus en a1s politieker. H et is een
echte ,,Baustein zur G eschichte der dt.Literatur''!
D R.J.F.VANDERHEIJDEN.

M Cahen et M .O lsen.L 'inscription runique du
coFret de M ortain. Avec un appendice sur le décor
du cosret,par C.O sieczkowska.Paris,Cham pion,1930.

(Collection linéuistique publiée par la Société de Lin-

guistique,XXXII).66 blz.en vier platen buiten den
tekst.
Deze studie is niet alleen interessant uit een taalkundié
ooépunt m aar ook in het opzicht der cultuuréeschiedenis

verleentze onseen kijk op het eiéenaardié brandpunt van
christelijke en lersch Enéelsche beschaviné,datNorthumberland was in de V IIe-V IIIe eeuw . H et éaat bier om een

houten kastje,m etkoper bedekt,vanzeerkleine afmetinéen
(13 cm.lané.12 hooé),waarop runen te lezen staan.Lané is
m en van m eeniné éew eest dat dit voorwerp,behoorende

aan eene kerk van Norm andië (M ortain,dép.M anche),van
SzaqdinaviscNen oorsproné moestzijn.wata prioritoch het
waarschijnlijkste was. Dit is echter valsch,hetopschriftis
Anéelsaksisch en het kastje is onéetwijfeld in Enéeland
vervaardiéd.Hoe hetnaarM ortain kwam,za1vermoedelijk
een raadselblijven.
De ontciiferinééeeftden voléenden tekstop:good helpe

œadan /z'
z'
oase kh'
smeelgewarahtœ,d i.GodkelpeEadan,
Jd
bsaekismelgeworkte(GodhelpeKada,hij(1)vervaardigde
dezenkismel).De uitéeversvraéenzichafofdeeiéennaam
Aidan (naar den Ierschen heiliée Aidanjofwelékda,een
onder de Anéelsaksers wel bekende naam, moet zijn. Zij

éeven de voorkeuraan Xada,m.i.m etrecht,m aarde bewijséronden die ze daarvoor aanvoeren zijn niet alle van
:elijke waarde. Zoo nem en ze aan datAidan,in dien tijd
doorde leren meteene spirantische (
) uitéesproken,in bet

Oudenéelsch met/ moestéescbrevenzijn.Datd ook in het
vroeée Aés.de waarde van eene spiransk'
an hebben,bewijst
hetGlossarium van Epinal.Daarbijkan in denvorm van een
eiéennaam de inheem sche,hier Iersche,spelliné eene ro1
spelen.Van m eer belané is de vraaé naar de beteekenis van
kl
sm el.kjetwoord is tothiertoe nooitaanéettofen in een A gs

tekst.Uit de zeer zorévuldiée studie aan hetwoord éewijd
doorM .Cahenen na diens dood doorM .O lsen voortkezet,

blijkt overvloedié dat de term is eene ontleenin: van lat.
ckrism ale. Dit laatste kom tveelvuldié in de vroege m iddel-

eeuwenvoor,en namelijk in lerland en het Noorden van
Enéeland. H et beteekent: lo een vatvoor hetH .Chlism a ;
20 een relikwiekast; 30 een eucharistisch vat,w aar de H .
Geheim en bewa,ard w orden.H et lat. w oord luidtckrism grjW- , chrism ale, ook crism ale, crh m al éespeld.D aar de
taalvan hetopschriftA nélische eiéenaardiéheden vertoont

en het éebruik van deréelijke crhmal's o. m. ook voor
N orthum berland vaststaat, is N orthum bersche oorsprong

voor het kastje zeer waarschijnlijk.Uitde arcbœologische
studie van M evr.O sieczkowska kunnen wijden laatsten zin
als conclusie aanhalen :,,1e coFretde M ortain estune œ uvre

anélo-saxonne quise place entre Ie Vlleetle lXesiècle''.
J. M ANsIoN.

(1) Men zou ook kunnen vertalen: ,,(die) dezen kismel vervaaidigde'',watmijnatuurlijkervoorkomt.
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D r. J. H . Starm ans. V erloekunde en K inder.
sterfte in Lim burg.Folklore.G esehiedenis.H eden.
M aastricht, van Aelst, 1930. X X VIll-454 blz. groot
in 8o.
Eene verhandeliné van buitenéewoon wetenschappelijk
éehalte en van éroot belané, niet alleen voor statistici,
hyéiënisten en verloskundiéen,zooals de opsom m inéluidt
in hettreFend voorw oord van Prof. Dr.A.H .J.van Rooy,

doch ook voorfolkloristen en zelfs voordialectoloéen,wijl
schrijveroveralwaarhette paskwam den woordvorm heeft
opgeteekend zooals hij hem in den volksmond éehoord
heeft,op talrijke plaatsen van Hollandsch.Lim buré.W ant,
en we haasten ons deze voor hem zoo vleiende éetuiéenis

af te leggen : zijn werk is hoofdzakelijk op persoonlijk
onderzoek éesteund.,,Hijheeftdaartoeéedurende éeruim en
tijd op éroote schaalonderzoekinéen verricht die eerbied
afdwinéen en die ten slotte tot de rijke verzameling van
geéevens hebben éeleid,die in dit boek a1s een kostbaar

document-zijn bijeenéebracht-''
Aldus Prof.van R ooy.N a hem kunnen we ook in volle

bewustzijn en zonder overdrijving getuiéen : overvloedige
docum entatie, zorévuldige bewerking,uiterst betrouw bare
geéevens,zoo luidthetoordeel over dit boek. Voeé hier-

bij:vlotte taalen sierlijke stijl, zonder lanédradigheid,en
welvetzoréde typoéraphische uitvoering, waarbij ook de
éraphieken en de cartoéram m en m et veel 1of dienen te
w orden verm eld,en m en heefteen aléem een overzichtover

het belangrijk boek,door Dr.J.H .Starmansa1smodelwerk
geschreven. Im m ers
indien het toegelaten is,nog een

passus uithetvoorwoord aan te halen - ,,zoo heefthijeen
werk tot stand éebracht, d#t als hooéstverdienstelijk kan
worden aanéemerkt en dat een voorbeeld kan zijn voor
onderzoekinéen van overeenkom stiéen aard in de andere
provinciën van ons land ''#
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Voor de lezers van ditlijdscbriftzijn vooralvan belan:

meerdan de hoofdstukken overVerloskundtke& c/z'
.
:/:'
e>
(111). over de Zuigelingensterfte ,'
#z Lim burg (IV) en de
gekouden enquite (V) - de twee eerste:1,Folklore,zeden
en gebruiken ;II,Ut'tdegescàïedezzz'
gen zutkelingenzorg ,'
ez
Lim burg, alsook het Iaatgte, uiterst belanérijk en nuttié,
waarindeschrijveralzijn éeéevensin zesvoudiée Conclusies
-

sam envat.

Heteerste hoofdgtuk vooral is buitenéewoon rijk éedocumenteerd,dank vooreerst aan de talrijke éegevens door
schrijverzelfterplaatseverzameld,ook aan de inlichtinéen,
door hem bijzijne correspondenten,baasttwee honderd in
éetal,metbehulp van zijne ,vvraéenlijst''(blz.11-13)m ethodt'
sch inéew onnen ;aan de veelvuldiée aanteekeninéen, die

hij putte uit de werken, nuttié voor zijn onderwerp, en
waarvan de eenvoudiée opsom miné een tientalbladzijden
beslaat.Dat hier enkele leem ten in voorkom en,w as onver-

m ijdelijk (1). Oolt oorspronkelijke archiefstukken worden
medeéedeeld. Toch schijnt m e hethistorisch overzicbtm et 1601 a1s oudste datum - niet overvloedié éestoFeerd.

Dan zijn we in Beléisch Limburé veelrijkeraan oude be(1)Schr.benuttigde o.m.DasG eïâin #erNatur-z/?;# Völkerkunde
van D r.H .Plaoss,m aarnietDasKind in Brauch J/A;# Sitteder Völker.
waarvan een derde, zeer vermeerderde uitgave bezorgd werd door

B.RENZ,Leipzig.1911 en 1912.- AletegenhangervsnTEMESVARY,
Volkshrâucheund Wlerg/u/
g//ei
; in der Geburtshilfe und der P#ege der
s:/ygeéor:ziez;in Ungat'n.vermeld ikJAwoRsKl,Ueher Wlerp'/Jfzlea und
Volksgenrauche f;;Polen éefder Genurt.- Interessantigook R.M uLLERHEIM, Zur Kulturgeschichte der I#%râ:?;.
ç/vle vtrgangener Jahrhunderte.Leipzig,1913.- U itmijqeaanteekeningen,hoeonvolledig
ook,baalik nog aen,als specisek Hollandsch :DEVENTER,Dageraat
der Vroedvrouwen... - j. DITTRICHS, Spiegel #zr Vroedvrouwen...

Amsterdam,1691.- Een dun maaruiterstbelangrijk handschriftuit
de XVe eeuw,m et als incipit ,LiberTrotule'',wordtbewaard in de

stedelijke Blbliotheek teBrugée,onderno593.Ik zal-l
binnen kortbet
interessantste hoofdstuk ervsn uitgeven,handelend over:,
.H oe m en
jonghe kinderen regieren sal''.

88 -scheiden,zooals ik het den schrijver kan verzekeren en
connaissance de cause en ook kan bewijzen (2). Ditneemt
ten andere niet weé,dat D r. Starm ans een w erk éeleverd

heeftvan blijvende waarde. M oéen andere geleerden den
weé inslaan,door dezen pionier der N ederlandsche w etenscbap éebaand.
Leuven.
D r. JAN G EssLER.

Dr. J. Lindem ans. Toponym ie van OpwRk.
Brussel, Standaard-Boekhandel, 1930. LN omina Geo-

graphicaFlandricalX lI-220 blz.grootin 80en 7kaarten.
45.fr.
M et de ,,Toponym ie van O pw i:
jk ,, w ordt, op bew on-

d'
erenswaafdiée wijze,de reeks inéezetvan toponymische
m onoéraphieën, door de Vlaam sche Toponym ische Vereeniéiné voorbereid.D e naam van den Schr. is een waar-

boré voor de deéelijkheid van zijne studie,en dita.prioristisch oordeelwordtdoorde inzaéevan hetlijviéen prachtié
boekdeelvolkom en bevestigd. D it is een verheuéend feit,
en in zich zelf en voor de toekom st:im m ers de m onoéraphie,door Dr. Lindem ans bew erkt, is de eerste van eene
laten we hopen - lanée reeks, en dient dus als m odel
voor de latere toponym ische m onoéraphieën. H et plan of

de wijze van bewerkiné is dan ook van het allerérootste
belané,biernoém eerdan elders:zelfsdem eestnauwgezette
en hypercritische recensentzal,na een érondié onderzoek,
m oeten bekennen dat dit plan m et veelbeleid en éezond
verstand w erd opéesteld en op onberispelijke wijze werd
uitjevoerd. O ver die ,,wijze van bewerkiné'' is het niet

(3)De oudete,maar nietde eenige brief vanderprny: vrouwente
Hasseltdagteekentuit1502.Hijwerdnietin de oude Ordonnantieâ/:lzaopgenomenenstaatnergensvermeld.Hijschijntmijhet uitgeven overwaard.
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noodié,hierin bfjzonderheden te treden:ze werd klaaren
duidelijk door den Schr. uiteenéezet (blz. 18.22),na eene
korte verhandelin: - of liever een ,,schets'' - over de ée-

schiedenis en den naam deréem eente(t
).Dan kom t(blz.23.
165)de alpNabetische lijst van de besproken toponiem en,
m et tal van etym oloéische, éesghiedkundiée en folkloris-

tische bijzonderheden (2),terwijlin hetvoléende hoofdstuk
(blz.167-175), de ,,kadastrale liééiné der besproken toponiem en ''wordtvastéesteld.In een laatste en uiterstbelané-

rijk hoofdstuk :,,O verzichtvan hetM ateriaal''(blz.177-219)
wordtéew ezen op de éeéevens, door de plaatsnaam kunde

verstrekt, voor de plaatselijke éeschiedenis en oudheidkunde, de kultuuréeschiedenis in 'taléem een, de folklore
en de éeslachtkunde. Zoo kunnen ook de historicien folkloristen, net zooals de taalkundiéen, op aanéenam e en

nuttiée wijze dit prachtboek raadpleéen,datwe zonderde
minste overdrijviné a1s eene ,,standaard-monojraphie'' beschouwen en bew onderen.H etis alleszins den beroem den

éeschiedschrijveren toponymistwaardié,aanwiens ,,éeliefde gedachtenis''ditboek werd gewijd.
Leuven.

Dr.JAN G ESSLER.

J. Cornelissen. N ederlandsche V olkshum or op
stad en dorp, Iand en volk. 1V-348 blz.grootin 8o;
V-118 blz.35 fr.perdeel.Antwerpen,De Sikkel,1931.
H ierm ede is het standaardwerk van Cornelissen voltooid.

Deel IV is kewijd aan de provinciën Overijsel, Drente,
(l) Toenikhierboven van ,,gezond verstand''gewaagde,dacbtik
aan den paesus waarim plicite de nuttelooze en - elder. - m aar al

te veelvuldige uitweidinéen worden veloordeeld :,,Voor het opzet
van deze studie heefthetverdergeen belang mëërhistorische bizon.

derheden op tehalen''(blz.10).
(2)Om hetbelang van dezebizopderheden te echatten.leze men
o.a. de noot van blz. 12 over w#k en,op blz.214,betrefende de
valkenkweekerijen''.

G roninjen en Friesland en bevatook hetderde aanbanésel,
w aarin gehandeld wordt over O ost-Friesland en Zuid-

Afrika; verder hooéqt-interessante bladzijden over ,,verzonnen of flctieve plaatsnam en''(waaronder voorzicbtiéheidshalve ook de Bloksbera, m et een al te weifelend

com mentaar);daarna over ,,Vreem de landen en volken''.
A anhanésel11verscheen in deel111,en AanhanéselIin deel
1I,hetéeen ik vroeéerniethad opéemerkt,wijlin elk dezer

lijviée boekdeelen de inhoudstafel,die één bladzijde zou
beslaan, totaal ontbreekt. Dit w ordt hier toeéevoeéd aIs

terechtwijziné:de opm erkiné over Aanhanésel 1, in een
vroeéere recensie neeréeschreven, m oet dus w eévallen.
N a hethierboven opéesom de volét een reeks ,,Aanvullingen en verbeterinéen '' w elke vooreerst de biblioéra-

phische lijst aanvult der ,,Bronnen en éeraadpleeéde
*

@

w erken'',in deel1opéesteld.M en staatverbaasd,wanneer
m en die tweebe lijstdoorloopt e'
n enkele titels ziet aanéehaald van boeken en tijdschriften,welke Schr.nlietkende,
.

oftenminste noé niethad éeraadpleeéd,toen hij het eerste
deel liet drukken van zijn jarenlpné voorbereid verzamelwerk.In mijn voriée recensiesheb ik me,watde biblioéra.

phie van den Schr.betreft,m eerdan eens kritisch uitéelaten.

lk zou erdan maarliever overzwijéen,maarkan toch niet
nalaten hieraan te stippen dutik blz.344 lees:,,Cuperlntts
zeét...'', en veréeefs naar de beteekenis van deze bibloéraphische referentie heb gezocht;ook datik overden blz.243
in noot aanéehaalden Reinius niets heb éevonden in de

liisten, waar deze naam moestworden vermeld (of,zooals
Schr.zich lenié uitdrukt (IV, blz. 2l): ,,moet éeschfeven
éestaan hebben''). M ij spijt het, zulke tekortkomiaéen
*#im m er wieder'' te m oeten laken ;des te nleer verwondert
*A
'

hetmijdatde ,,reviewer''van Volkskundes(1930,blz. 172)
voléenden 1of in allell ernst kon neerschrijven:,,Telkens
w orden de bronnen zorévuldig aanéewezen,w at de w etenschappelijke waarde van hetverzamelwerk veréroot''.

91 H etlaatste deel bevatde z'
a#fces:eerst eene ,,analytische
tafel'',alw aar de uitéebreide stofnaar inhoud en beteekenis
in 34 afdeelinéen w erd éeranéschikt; hierna kom t een
##Reéister deraangehaalde plaatsnam en''en een uitgebreid

Reéisterderspotnamen'':eindelijk,op vierbladzijden,de
lnhoudstafel''op de vijf deelen,waardoor de hierboven

,,
,,

voor e1k deel verm elde leem te,nu ineensw ordtuanéevuld.

De verscheiden n'
ndices zijn metde m eeste zorg opéesteld,
en verhooéen de bruikbaarheid van dituiterstnuttié stan-

daardwelk.Deze drie laatste woorden,opzettelijk éebeziéd,
éelden a1s de beknopte en oprechte samenvattiné van m ijne
beoordeeliné, in een viertal recensies uiteeréezet. H et
érootsche w erk van den heer Cornelissen, zonder aan de

allerhooéste wetenschappelijke eischen éeheel te voldoen,
blijfteen buitenéewoon belané- en omvanérijk compilatiewerk,al te breedvoerié voorzeker, maartoch éem akkelijk
te benuttiéen,dank aan de zorévuldié bew erkte tafels.

Finis coronato>vs:ik wensch den schrijver,en ook den
durf-en kunstvollen uitéever,van halte proEciat, bij'télanzend voltooien van hunne prachtiée ondernem ing.
Leuven.

J. G ESSLER.

N . W elter. M undartlicbe und hochdeuteche
D iehtung in Luxem burg.Luxem burg,St.Paulus-verlak,1970.396 pp.in-8o.
Parune sin:ulière coïncidence,qu'ilm e plaîtde souliéner
ici,le jour même que lesfokkloristes etlittérateurs iamands
fêtaient le 80e anniversaire de leur doyen,lsidore Teirlinck.
les Luxem bouréeois célébraient
60e anniversaire de
N icolas W elter,le plus rem arquable etle plùs universel de
leurs'écrivains et critiques littél.
aires. H ors des frontières
érand ducaleg, de nom breux admirateurs du jubilaire se
.

sont joints de cœur à cette manifestation de sympathie,en

pays rom ans,allem ands etthiois Je suis heureux de me
com pter parmi eux. Je n'entreprendrai pas de faire connaître, sous ses aspec.
ts si divers, l'œ uvre littéraire de

N .W elter;je me contenterai de dire ici tout le plaisir et
.

proht que m 'a procurés la lecture de son derniertravailde
critique historico-littéraire. consacré aux écrivains luxem bouréeois d'expression allem ande.Ce livre estune synthèse
adm irable, com m e seul pouvait la réussir un écrivain du
talent etde l'érudition de N .W elter.Com m e le sous.titre le
m entionne â bon droit, cet ouvraée constitue un précieux
traé zur Geistes- und Kulturéescbichte des G rossher,, Bei
zogtum s ''. L'auteur y étudie tous ses com patriotes quiont
écrit en àllem and ou dans leur dialecte luxem bouréeois.11
com mence par ceux-ci,car :,,lm A nfané w ar die M undart''.
Ainsi,ilnous faitconnaître l'évolution linéuistique et littéraire de son dialecie,sa préhistoire,1es prem iers poètes du
terroir,touten réservantla partprépondérante aux écrivains

du XlXesiècle,que je me éarderaibien d'énumérer,tant ils
sontnom breux,d'autantplus que la table des m atières et le
répertoire alphabétique, tous deux détaillés à souhait,rendent cette énum ération parfaitem ent inutile. Je siénalerai
cependant,com m e toutà fait rem a/quables,1es paées émues
où ilretrace la courte et triste vie de T héodore Lenz, m ort
à 22 ans;celles consacrées à son hom onym e,M ichel Lentz,
poète fécond qui brilla dans tous 1es éenres,chantre passionné de son beau pays qu'il idolâtrait; à'A ntoine M eyer,
poète etprofesseurde m athém atiques à l'université de Liéée :
##der Vaterderinlândischen Literatur''et,,ihrersterG ram m atiker'';à Félix Thyès,am ietconhd. entde Ch.de Coster;
à tantd'autresencore,m ais surtoutà M ichel Rodanée et à
son poèm e épico-satirique, le Renert, ,,das kûnstleriscbe

Gesamtspieéelbild der Zeit und die wichtiéste Dichtuné
unseres Schrifttum s ''. L'analyse de ce chef-d'œ uvre estun
m odèle de bon éoût,sans la moindre exaéération laudative;
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elle constitue la pièce de résistance de ce rééal historicolittéraire. Plus loin, dans le chapitre intitulé :,,D ie Luxem buréische Dichtuné in der Fremde'',l'auteurcomm ence son
exposé par nolre pays et trouve ainsi l'occasion de rendre
hom m aée à la belle et noble héure de G .K urth.qui revit
dans le érand ouvraée que M .F.N euray vientde lui consaCrer.

J'arrête ici m on énum ération, im puissant à donner un
aperçu approxim atifde ce livre fondam ental,œ uvre d'erudition vaste et sûre et de sentim ent littéraire très aë né. En
écrivant ce .
beau travail d'ensem ble, l'auteur a rem ercié
anticipativem ent tolls ceux qlli l'ont fêté à l'occasion de
son 60e anniversaire, et qui restent encore ses débiteurs,
plus encore que par le passé.
Louvain.

JEAN G ESSLER.

Publieation: of the Institute of French Studies.
The Colum bia U niversity,N ew-York,1929-31.
Dans un form at com m ode, un texte clair et correct à
souhait, b'Institute o./ French Studies publie deux traéédies
françaises du xvlle siècle :l'une appartient au éenre historique,puisqu'elle m eten scène G aston de Foix,neveu de

Louis XII(1);l'autre,au kenre exotique qu'elle introduitsur
la scène française,à la suite du rom an d'A . du Périer,dont
elle s'inspire et quia inauéuré en 1602 l'exotism e am éricain

danslalittératurefrançaise(2).Parson sujetm ême,laseconde
publication présente un intérêtspécial,tandis que toutee 1es
deux m éritent au m êm e titre 1es éloées que nous avons

(1)E.H.POLINGER,ClaudeBi
.I/4r#'&TrakedyGastondeFoix(1607).
Republished with t;,; lntroduction.70 pp.New-York,1931.1 D.

(')M .A.W HITE,TheearliestFrênch PlayaboutAmerica :Acoubar
ou la royautë trahie, Republished with an Introduction. 76 pp.1931.

1 D.- Cf.G.CHINARD,L'exotismeaméricain dans Ia Iitte'
raturefrlp(aise.Paris,1911.

Alhoewelditgebruik van het bep. lidw./< da nog
niet geleid heeft tot het ,,voelen '' van het subst.a1s
neutrum ,komthet toch wel een enkele m aalvoordat
de dialectsprekerhetsubst.onbewust als 0 .behandelt.
Zoo kan m en b.v.hooren ;,,lk kan / scheet' nietvinden,'/isallang verloren,geloofik !''in plaats van :ze
is allang verloren.
A ls algem eene regel kan m en opgeven datdeze M .
en V.subst.een begin van neiling vertoonen om het
bep.lidw.te reduceeren tot /.Deze neiging kan eventueellater leiden toteen ngevoeld worden ''a1s0 .subst.

Zezijn dusin heteerstestadium van hunovergangnaar
het O nz. geslacht. De subst. met hun teéenwoordig
dubbel geslacht verkeeren in hettweede stadium .Ten
slotte tresen we dan een reeks subst.aan,die in het

derde stadium geraaktzijn,n1.dezulke, die in alle gevallen als neutrum gebruikt worden,dus ook m ethet
onbep.lidw.H ierover in hetvolgende hoofdstuk.

Hoekomthetdatbijsommige subst. het bep.Iidw.
soms gereduceeqd wordttot# > tm etuitstooting van dç

toonloozeJ,terwijlzùlksbijandere,- bijdemeeste,nooitgebeurt? W ij zien hiervoor geen enkele reden.
W elzijn aldezesubst.metgereduceerd bep.lidw.zeer
gewone naam w.,die veelvuldig gebruikt worden,doch
een grootaantalandere,even vaak voorkom ende subst.

laten geen t< d< detoe!Ook.zien wij geen redenen
van phonetischen aard,# die verschillende behandeling
zouden wettigen.N aastde hierboven meegedeelde subst.

met anlautsch,.
ç>, st kunnen weertientallen andere
somsgeaarzeld hebben ofwe een gegeven subst.bijde eene ofde
andere categorie moegten indeelen. De hier gebruiktç verdeeling in

grootereekgenigklaaren gemakkelijk.

bution im partante â l'histoire de la parodie,cette ,,hente de
l'esprit''au dire de Victor H uéo.
JEAN G ESSLER.

N orsk R iksm âlsordbok. utarbeidet av Trygve
Knudsen og A lf Som m erfelt. H . Aschehoug & Cos

Forlag (W . N ygaard), Hefte 4 (bot't-dagmild). Prijs
K r.1.- .
Sedertditwoordenboek bij zijn verschijnen in de L.B.
(Bijb1.XXlI,57vé.)kortmaarkrachtié,d.w-z.metérote 1ofis
aanéekondiéd,zijn erweerenkele a:everinéen bijéekomen.
HelaasscNijlltook ditwerk de weé van zo vele andere vervoléwerken te éaaa. In A uéustus 1930 kondiéden de uit-

éevers ,,onéeveer8 a:.perjaar aan.,yThere is much virtue
in ,,onéeveer''zouden wijmetShakespeare kunnen zeééen,
op heden den 17 N ovem ber1931 hebben er nietm eerdan...

vierons bereikt(1).
M aarwatde inhoud betreft schijnt het werkéelukkié op
dezelfde hooéte te blijven staan.Deopmerkinéeudie onderketekende bij een nauwkeurié doorlezen van bethieréeéevene voorzich zelfin m arginekem aakt heeft zijn ,,few
and farbetween''en men beérijptweldatdie o/m erkinéen
slechts vooreen zeerklein éedeelteccsm erkingen zijn.Het
lijkt m ij dan ook overbodié de tocb al zo zeer in vraaé
zijnde ruimte van L. B. daarvoor in aanspraak te nem en.
Slechts één opm erkiné van m eer aléem ene aard m aé nietin

de pen blijven :de redactie isnietzeerconsequentin hetal
of niet verschaffen van zaken-inlicbtinéen, een ietw at

duidelikerverklarinévan boykot,:Jl/e(mose),celsiusb.v.had
nietweg moéen blijven waarin zo veel andere kevallen ziJ
nietvoor ietw at encyclopaediese opéaven teruééedeinsd is.

(1)Heden ontvang ik afl.S (Correctienoot4/11/'32).

O p ééà w oord uitdeze adeveriné zalik m isschien later éeleéenheid hebben terué te komen, n1. de spesifek noorse
conceptie,welbekend aan de lezers van lbsen's PeerG ynt:
datm ysterieuze w ezen waar de N oorse folklore de sprekende naam van boig aan éeéeven heeft.H oe zouden mijn

lezersdatin 'tNederlands vertalen ? (1)
Sleydinée,N ov.1931.

H LOGEMAN.

Dr.W .de V ries.Palatalizering van l
,
ê in 't W es-

terlauwers Fries. Groninger Bijdragen voorTaal-en
Letterkunde.lI. J.B.W olters, G roninéen, enz.. 1931,
66 blz..;.1.90.
M etdeze publikatie w ordtde polem iek Kloeke-De V ries,
waarvan het vertrekpunt liét in de in 1926 verschenen

Reyexen enz.van de eerste,en waaraan de Leuvenscke##'
dragen éedurende een drietalJaaréanéen een onbekrompen
éastvrijheid hebben verleend,naarhetbetwiste éebied zelf
overéebracht.,,...voor de éeschiedenis van 't Fries is uiteraard m inder belanéstelliné te verwachten bij de meeste

lezers van 'n Zuidnederlands tijdscbrift, zodat reeds desweée raadzaam schijnt, dat onderwerp liever te brenéen
onder de aandacht van 'n andere kriné-''H et eerste deel

vande uiteenzettinj ispuntvoorpuntéerichtteéenKloeke,
D euu-expcasz'
e enz.,C.D euu en oe in àefgesckreven en

gesproken Frïesc/l,Leuv. Bùw
dr.XX ,67 v.v., en éeeftdus
een ontkennend antwoord op de vraaé.,,ls autochtone palatalizerin:onaanneem lik?'',hettw eede schetstdan ,,D eéané

derpalatalizeriné''.De lezers van dit tijdschrift weten dat
hethiermee voortéezette (en waarschijnlik nietbeeindiéde)
debatpreciesgeen qntspanninéslektuurkon ékheten worden,
e.
n daartoe draéen, voor zover het dr. D e Vries betreft,

(1)Mijnopvattinghiervan zaldebelangstellendelezerin de eerstvolgende a;.van L.B.kunnen vinden.
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zekere taal-en stljleigenaardigheden ook noé hetbunne bij
W atechter het binnendringen in zijn betoog niethetm inst
bem oeilikt,en wat m inder gem akkelik te verantwoorden i:.

zijn blijkbar'
e slordiéheden en verstrooidheden,inz.in de
verwijzingen. H ij schijnt gebruik te hebben éemaakt van
overdrukken metafzonderlike paéinering,maardan zou hij
op zijn m ingttoch de lezer moeten verwittiéen.O p blz.2
spryekt bij van viet bezwaren a1s er z/#:
/ zijn,op blz.42
wordteen auteur,G.Goases, eerst aanéeduid met à#'dan
m etze. D at alles is niet van aard om de buitendat reeds
inéew ikkelde éedachtenéané duideliker te m aken. O ver
die gedachtenéané zelf zullen we hier niet in biezonderheden treden, de lezer kent het onderwerp en de trant
waarin het behandeld wordt.Als hethem na kennisnem iné

van deze brochure nog nietmogelik blijktpositie te kiezen,
dan m oée hijeen verontschuldiéinévinden in dehierboven
aangehaalde woorden van de schrijver,en in die van zijn
partner:,,M eeren meeris het mij duideliik éewotden,dat
de klove die mijvan De Vries scheidt,niette overbrugéen
is.''(Z.B.XX,107).W e staan hier vooreellkonqikttussen
tw ee opvattibgen,resp.verdedigd doorde ,.ouderen ''en de

jongeren''(vgl.ib.106),en datwellichtalleen met de tijd
za1kunnen bijgelegd worden.
,,

J. LEENEN.
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K leine A ankondigingen
Geoffrey Chaucers kleinere Dichtungen nebst Einleitullg,
Lesaften,Anmerkungen und einem W örterverzeichnis neu hefausgegeben von JohllKoch.Heidelberg,C.W inter,1928.260 S.8 M .
De titelvan hetwerk meldtnauwkeurig watde inhoud is :onder
kleinere gedichten worden hier samengebracht al de poëtische
schfifturen van Chaucer,behalke :
4Canterbury Tales z
, en <Troilus

and Criseyde..Evenminopgenonlellzijllde<BaladeofComplaynt>
en de 4 W omanly Noblesse >, om dat vall deze de echtheid niet
bewezen geachtwordt.

Dezeerzakelijkeengestoffeerde inleiding geeftde hoofddatums
van Chaucer's leven, de chronologie zijnerwerkell,en verdereen
zeerovervloedige behandeling van de voorhanden zijnde manuscripten en tekstetl van de verschillende gedichten.W at de uitgave

zelfaangaat,schrijverkon llier nietdezelfde m ethode volgen als
voor zijn druk van de 4Canterbury Talesh
>.Voor deze immers
vormdeéén hal
ldschriftdebasisvan ganscllden tekst,terwijl voor
de<minorpoems>ditnietmogelijkwas.W antalbevathetFairfax
MS teOxford de lneeste kleinegedichten,tocllzi
jn er andere die
erin ontbfekell terwijlook oudere en gedeelteli
jk betere handschriftenvoorhandenzijn.Vandaar dat de taak van den uitgever
hieronvergeli
jkelijkzwaarderwas.
Voorden tekstnu,waarvan de herstelling in deinleiding om stan.
dig verantwoord werd, worden in nota slechls de gewichtigste

afwijkingen en varianten meegedeeld.Daarentegen wordtde lezing
van het handschrift die doorden uitgeverkritisch verbeterd werd

telkens aangegeven.De woordenlijst beslaat 45 bl.en bevatalle
woorden diein hetmodern Engelsch nietmeer voorhanden zijn of
waarvan de huidige beteekenis zeerverschiltvan de vroegefe.
T.D.

K.Luick,DIe Bedeutung derRenaissance fûr die Entwlcklung
derenglischen Dichtung.W ien.12 S.
In deze < Inaugurationsrede s, waarmee Pfof.Luick in 1925 de
waardigheid van rector van de W eensche universiteitaanvaardde.

wordtlnbreedetrekken hetverschilverklaardtusschenShakespeafê
4
aIs schrijver van de epische gedichten .Ventls en Adonis)
> en
.fzucrecia )
>,en alsscllrijvervandetooneelwefken.
Deutsche M ystikertexte des Mittelalters 1,zusam mengestellt

tlnd bearbeitetvon Dr.phil.Joseph Q uint. 1929.Bolln,Hansteill.
63 S.M k.2.80

Dit bundeltje, onstaan uit een pefsoonlijke behoefte van den
sai
nensteller naar oefeningsteksten in deoorspronkelijke taalvoor
een voorlezing over de geschiedenis der D uitsche mystiek in de
middeleeuwen,bevattlittreksels uitM echthild von Magdeburg (Das

flieszende Lichtder Gottheit), Hadewych (Visioenen) en Meester
Eckehart.De aanwezigheid van Hadewycll laat verollderstellen dat
de benaming l Dllitsche M ystiek > eenigszins te eng is.

H.M .Flasdieck.Der Gedanke einer englischen Sprachakadem ie in Vergangenheit und Gegenwart. Jena, Fromm annsche
Buchhandlung.1928,252 S.M k.13.- .
o

Dit numm er 11 van de xxJenaer Germanistische Forschungen w
biedt de uitvoerige studie van hetplan eenerEngelsche taalacademie,plan datopduiktop het einde van de zestiende eeuw onder
invloed van de Renaissancistische taalopvattingen en dattotnogtoe

nietinvervullingging.Dittotin dekleinere bijzonderheden uitgediepte werk omspant dus drie eeuwen,reikt tothetjaar1927 en
verwefkteen overstelpende massa materiaal.
In de eerste plaats historisch bedoeld,om vatdeze studie evenwel
veel meer.P'lasdieck zegtterecht:Taalgeschiedenisisbeschavings-

geschiedenis;enbovendien laathijzi
jn onderzoek uitgaan vdn de
literatutlrgeschiedenis

de geschiedenis van de gedachte eener

taalacademie ziet hij in menig verband met het psychologisch
verloop van het<literalischeGeschehen >.Ditalleswijst er op dat
we hier te doen hebben met een studie waarin deomvangrijke
documentatie benuttigd wordtvooreen philologisch problema m et
een literair-en cultuurhistorisch einddoel.
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L. Stettner, Das philosophische System Shaftesburys und

W ielands Agathon. Halle (Saa1e),Niemeyer.1929.XX + 189 S.
Rm.8.Het komt m e voor dat de voornaamste verdienste v#n dezen
XXVIII.Band uitde reeks <Bausteine zufG eschichte derdeutschen

Literatur>,niet zoozeeris hetaanwijzen van Shaftesbury'sinvloed
opWieland'
s roman <Agathon $ (1765),- invloed waarvan alle
literatuurhistorici sedert de laatste decenniën ten overvloede over-

tuigd zijn - dan we1 de systematiseering van Shaftesbury's
opvatttingen zooalsze in zijn <CharacktefisticksofMen,Manners,
Opinions,Timesh>(1714)ordeloosdoorelkaarliggen.Dezesynthese
wordtgemaaktvolgensde zeernattwgezette Sarall'sche methode,en

beslaat de vier vijfden van het geheel,terwijlslechtsdelaatste
bladzijden voorbehouden bli
jven aan de eigenlijke vergelijking met
den gedachteninhoud van <Agathon y
>.
T.D.

H,Kum m er,Der Romantiker Otto Heinrich Graf von Loeben

unddie Antlke.1929.Halle(Saa1e),Niemeyer.122 bl.
Loeben is een dierfiguren van zeer secundair belang die uit de
4Aufkldrung > omhoog gegroeid,zich lallgzam erhand uitde onsub-

jectieve anakreontiek losmaken en op de tijdstrooming meedrijven
naarde romantische oneindigheidszeeën.

Geen vooflichter,maareen volger,bij wien de eigenaardigheden
eenerovergangsperiodezich duidelijkerlaten herkennen,dan bijde
eigenli
jkegrooten.Zijn individualiteitisnietzoosterkdatzeloskomt
uitdentijdwaarin hi
j leefde.Men begrijpt dan het belang dezer
studie.Waardeschrijvermetdevereischte nauwgezetheid,ook aan
de hand van nog onuitgegeven werk,kan antwoord geven op de
vol
gende vragen :hoe wordtde anakfeontische kleinkunsttot vorm
van romantische oneindigheidsgedachten ?, hoe verschuift in de
romantiek hetklassieke begrip van de idylle ?, hoe behandelt een

romantische dichter de antieke mythologie?,lieefthijnietzoozeer
Loeben nader leeren kennen dan we1 een waardevolle bijdrage
bezorgd tot de kennis van den overgang van de anakreontische en

idyllischeAufklârungjpoezie naarde groote Duitscheromantiek.
T.D.
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H.Dollinger,Die dram atische Handlung ln Klopstocks ,,Der
Tod Adam s'' und Gerstenbergs,, Ugolino ''. Halle (Saa1e),
Niemeyer.1930.51S.M k.4.

Saran'smethode van analyse wordthierparallel-vergelijkend toegepast op x Der Tod Adams h
> en xkugolino .
>.Het treurspel van

Klopstockontgtond voordatkessingzijnprincipesderdoelhandeling
in <Emilia(Jalotti>totpractijkomzette,en groeide uiteen nieuwe
wereldbeschouwing die onder het teeken van het gevoela1s de
hoogste positieve productieve kraclltstond.

A.Hruby,ZurTechnik derislândischen Saga.W ien,M ânzsche
Verlags-und Universitdtsbuchhandlung.1929.20 S.

Handeltoverwatde schri
jvernoemtde<Etilettencharakteristik >
diedeindesagaoptredendepersonen gewoonli
jk vanbijhuneerste
verschijning meegegeven wordt,en waarillhijnietminderdan 19
categorieën weetteonderscheiden,die hijdan vluchtigbespreekt
T.D.

A.Hruby,ZweiSkizzen zur Technik der islândischen Saga.
W ien, M ânzsche Verlags- und Universitztsbuchhandlung. 1929.
22 S.
Het eerste opstelhangt eng sam en m et de vraag die in voorgaande brochure besproken wordt,nI.de voorstelling van de per-

sonen doordellsaga-schrijver.Hettweede opstelismeervan stylistischen aard en handeltoverhetgebruik van den superlatiefin de
karakterteekening derpersonen.

E.Volhard, F. M . Klingers philosophische Rom ane.- 1930.

Halle(Saale),Niemeyer.158S.Mk.7.
50.
Klingerwaseen ontvankelijke geestdie ons de groote ti
jdsproblemen,de invloeden van de groote gebeurtenissen a1s een spiegel
weerkaatst.De strenge,rechtop hetdoelgerichte scheppingskracht

washem vreemd;zijn bedrijvigheid,die zich reeds in zijn jeugddrama's a1s bewegingsdynamiek.nooit als vormgevende hartstocht
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laat kennen,blijftsteeds Illeer lust tot handelen danscheppillgskrachten liefde tothetwerk.

Inzijn ontwikkeling neemtde pllilosophiezoowatdeplaatsindie
denatuurwetenschappen en de kunsttheorie bij Goethe en de geschiedkundigestttdiënbijSchillerinnamen.Klingerisechterllooitde
manvanééntheoriegeweest:alheeftRousseau hem zi
jn leven lang
tepakkengehad,toch heefthi
jzich afwissei
'
end a1sGoethe'svriend
bijden (
bStufm ut
4d Drang )
>geschaard,heefthijlaterJacobileeren
kenllen,onderging hijden invloed van Lavater,en kwam in den
ban van Voltaire en van Kant.Samenvattend m ag men zeggen,dat

hij,van hetstandpuntderVerlichting uit,waarvan l
4ij de oplossing
echter afwijst,naar een nieuw zedelijk principe zoekt,naareen
nieuwe'wet voor zijn vefhouding totde omgevende wereld.Hij
beproeftzijn op grond van literaire aanleidingen of verstandelijke
overwegingengevonden mogelijkheden en legtde daaraan gewijde
proeven in een reeks van tien rom ans neer.

J.Bolsée,La Grande Enquête de 1389 en Brabant. -- Textes
publiés sous 1es auspices de la Commission Royale d'Histoire,
Bfuxelles,M.Lanlertin,1929.674 p.in-8o,50 frs.

Eenarchivaris- eenvakman dus,en een bekwame,zooalsblijkt
uit zi
jn werk- levert ons hier de kritische uitgave van talrijke
Vlaamsche,oflieverBrabantsche teksten uitde xlve eeuw,zijnde
< les documents d'une enquête faite el1 1389 sur la gestion des
fonctionnaires de la duchesse Jeanne de Brabant,à savoir1esplocèsvefbaux desplaintes refues dans l'am manie de Bruxelles,leregistfe
des taxes ou am endes infligées aux fonctionnaires reconnus coupables dans la même am manie etdans1es mairies de Louvain etde
Tirlemollt'
,aenfin,le registre du receveur chargé de percevoir les
amendes dans ces trois quartiers et dans ceux de Bois-le-Duc et
d'Anvers '
>.
Deze uitgave isbuitengewoon wel verzorgd,van de Inleiding af
historisch overzicht betreffende zulke << enquêteurs extraofdinaires > - toten met het uitgebreid Register der plaats- en per-

sonennamen,terwijlde uitgave derllagenoegtweeduizendteksten,
krstisch opgevat,mttdemetste zorg werd afgewtfkt en zich als
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heelen albetrouwbaarvoordoet.Ofde in-extenso uitgave van deze
tekstell door het belang van hun inhoud wordtgewettigd,durf ik
niette'
bevestigen.Voorden taalkundige echteris deze zorgvuldige

uitgave van talrijke,tot nog toe hem onbekende teksten uit de
xlveeeuw,uiterstnuttig.Van ditstandpttnt bekeken verdient deze

teksttlitgave dan ook onvoorwaardelijken lof.
DrJAN GESSLER.
J. Arnavon, Le M isanthrope de M olière.2e éd.Paris, Plon.
1930.276 pp.15 frs,gîand in-8o ;avec trois planches hors texte.
Sous le titre général:4L'interprétation de la comédie classique>,
M .J.Arnavon a publié plusieursétudessurl'interpfétation scéniqlle

deschefs-d'œuvrede Molière,notamlnentle Tartujje,1es Femmes
savan.tes

et 1',4rJrd.En 1914.ilfit paraître un essaiallalogue sur
Le M isanthrope ; M ise en scène,décors,représentation.Le théâtre
royalde Danemark,ayalltpris col
lnaissance de cette publication,fit
demanderà l'auteurune m ise enscène plus détaillée,s'engageantà
ilterpréterl'œtlvre m oliéresque dans l'esprit et selon Ies principes
défendus parson commentateur.La réponse à cette dem ande constittle le présent volum e, qui femplace donc l'analyse som maire

partleen 1914,etdontnoussignalons avec joie une nouvelle édition.Evidem ment,cette étude s'adresse d'abord et avant tout aux
artistes, m etteurs en scène, régisseurs et directeurs de lhéâtre,
atlxquels elle donne les illdications scéniques 1es plus détaillées,
mais elle intéresse égalemel
lttousceux quiétudientou commentellt
ce chef-d'œtlvre de M olière etquitrotlverontdans ces m êm es indicationsscéniquesun com mentaireprécieux de l'œuvreelle-mêrne.En
effet,on ne peutpasréglerIa feprésentation d'une pièce sans avoif
compriscelle-cià fond.I-e travailde M .Arnavon est une contribution excellente, non seulement à la mise en scène,m ais aussià
l'intelligence du M isanthrope. Tous 1es professeufs de littérature
lirontson étude pénétrante avec le plusgrand fruit.
Louvain
JEAN GESSLER.

Tauchnitz Edition.LatestVolumes.PaperM .1.80;C10th M .2.50
each Vol.Leipzig,Bernh.Tauchnitz.1930-1931.

Vol. 4983. - Very Qood Jeeves. - Vol. 4995. - Summer

104 tightntng by P.G.W GDEHOUSE.- Franchement caricaturale cette
aristocratie anglaise de P.W odehouse !mais combien amusante !La
drôlerie du dialogue ne le cède en rien au com ique dessituations;
l'espritcritique s'avoue vaincu,le rire estirrésistible.M ais que tout
cela est donc anglais !c'est en vain qu'on s'escrimerait à vouloir
l'exprimeren une autre langue;toute traduction pèst sur le récit
com me une chape de plomb.
Vol.4984.- lhe 42nd Parallelby JOHN DOs PASSOS.- L'auteur
semble teniren main en cinq lignes divergentes le fi1 de cinq vies
qu'un lien obscur rattache l'une à l'autre. Ce procédé déconcefte
d'abord,ilfinitparforcerl'intérêt,l'inquiétude etmê.me ulle intense
m élancolie.Ettoutcela ne cesse d'ouvrir des horizonsmultiplessur
la vie complexe du citoyen am éricain.
Vol. 4985. - Christine by JULIAN GREEN. - CeS nouvelles
célèbres d'un écrivain français d'origine anglo-am éricaine sontprésentées icidansla langue ofl elles atlraient pu normalem ent être
écrites. Leur conception pleine de mystère explique leurimmense
succès dans un pays otk1es Maupassantsontrares;la folie y rôde...
1es puissances occultes s'y révèlent; le nlystère du m onde s'y
Pressent.
Vol.4984.- TheRoad to Marrakech by GEORGE GOODCHILD.
La conception qui est à la base de cette aventure estvieille
comme les croisades l'infidèle, cheik ou sultan, s'éprend d'une
captive chrétienne.11y a cinquanteansce thème apparaissaitencore
dans les romances à la mode ! on nous 1'a depuis réédité dVeC
variantesat1cinéma.Ce dernier roman ne le reprend qu'en apparence puisqu'ils'agiticid'un faux cheik !Peu impofte c'estun conte
de fée de plus pourles grands enfantsque nous som mes.
Vol.4987.- Cinderella's daughter by JOHN ERSKINE. Nos
délicieux contesde fées,ils'agitcette fois de véritables,sont traités
ici avec un m anque de respectévident!Sinous pardonnons à l'
auteur c'est qu'en vérité ilnousamuse,mais quand Ie livre estfermé
nottsne pouvons nous défendre de luigarderquelque fancune.
Vèl.4989. - Tarr by W YNDHAM LEWIS. Rien n'est m oins
romanesque que ce roman. La vie de beaucoup d'artistes offre
d'ailleurssouventcette allomalie d'être dépourvue de toute lgla'm our>, ils mettent dans leurs oeuvres toute la poésie dontils dis-
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posent.Leur existence quotidienne les monle en proie à une série

de passionnettes dontle côtésordideou vulgalreojfensele spectateurépris d'idéalisme.Telles noussontprésentées avec un cynism e
réaliste etcruella vie etles aventuresde Tarr.
Vol.4990.- Paradise City by HENRY CHAUNON. C'est avec
un vif intérêt qu'on suit l'accroisse.ment rapide d'une petite clté
américaine et qu'on voit de quelle fafon la fortune de quelques
familles rélidentes s'en trouve diversement et m iraculeusem ent
ch:ngée.La variété des caractères et leur paffaite vraisemblance
donne au lecteur cette illusion de la chose vècue quiaugm ente

singulièrementl'attraitdecettefiction.
Vol.4991.- Huntsman in the sky by GRANVILLE TOOGOOD.-

Lavied'un jeune musicien,Beftram Garrison,estàl'opposedecelle
de Tarrbien au dessus des contingencesm atériellesde la vie.C'est
qu'ila renoncé à l'am our età l'argentpour se vouer exclusivem ent
à son Art.Destinég solitaire,oui!mais quiimpose une sym pathique
admiration.
Vol.4992.- The'
years that crown by GWEN ELEAR. C'est
l'histoire d'llne fem me qui lutte seule pourassurrersa subsistance
etcelle de ses enfants.Elleréussitàatteindre une certaineprospérité

etmalgréson veuvagefinitpartrouverune joietranquille dans les
anuées de m atufité :x4the years thatcrown h
>.

Vol.4993.- The Island by NAOMIROYDE-SMITH.

De jolis

paysages et un de ces cas troublants qu'on rencontre parfpis dans la
vie etsurlesquels on préfèfe ne pas s'attarder.11s'agitd'une am itié
exceptionnellem enttenaceentrefemmesd'éducationsbien différentes
et dont l'une finit par être la victime de l'égoïsme de l'autre.Ne
k
noushâtonspas de conclure que toute amitié féminl
ne de ce genre
soitle prologue de quelque obscure tragédie!

Vol.4994.- HisMonkey X/ye by JOHN COLLIER.- There isno
accounting fortaste !Espérons que cette histoire satirique est écrite
surtout pour se moquer du lçcteur car 1a conclusion en est fort
déplaissante !
V ol.4996.- High table by JOANNA CANNAN.- Le décor et le
mllieu semblent repris de Throllope :on y retrouve la m êm e fralcheur de paysages et la même vérité d'latmosphère provinciale >,
mals l'esprlten estplus critique et1es caractères plus accentués.O n
garde aprèscoup un souvenirtrè: netde ce tableau.
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Vol.4997.- Concave mirror by W . B. AlAXWELI-. - Tragédie
domestique ! la fortune inattendue briye l'union d'ullménage que
la médiocrité paraissaitsatisfairc.M ais à y regarder de près cette

femme a-t-elle jamais été tout-à-fait convaincante? Unenouvelle
démonstration d'une vérité ancienne :ilfaut un beau caractère pogr
restersoi-même e!1dépitdes richesses.
Vol.4998.- The loving .
:#J
'r/
'
; by DAPHNE DU M AURIER.- Une
très belle histoire de la tuer!Belle toile ot
ksurul
1fond mouvementé
de maisonspittoresques,de toileset'de cordage se détachantsurun
cielbalayé une figure symbollque et mystéfieuse flotteraità lafafon
d'ulle ombre.Cette figure,c'est la grande ancêtre at1cœurgénéreux
quine eesse de se manifesterdans l'un ot1l'autre desesdescendants
auquelelle a légué intactson amourde la mer.
Vol.4999..- Letty Lynton by M rs. BELLOC LOWNDES.- L'héroïne de cerécitn'inspire é aucun m omentla sympathieetcependant
c'est avec un vif intérêt qtl'on la voit successivem ent se compro-

mettreavecunjeunehemme, l'
empoisonner froidement potlrs'en
débarràsser dès qtl'tln parti plus brillantse présente etobtenirt1n
verdiètd'acquittenlentmalgré des circonstances nettement accusatrices-

K R O N IE K
7.Ter gelegenheid van de G o e t h e h e r d e n k i n g
geeft de Reichsbahnzentrale fiir 'den Deutschen Reiseverkehr

(Berlin W- 35,Potsdamer Privatstr. 121 B ; ook Rotterdam,
Parklaan 28) een volledig programma van de plechtigheden di'
e
in den loop van het jaar 1932 in geheel Duitschland zullell
plaatsvinden. Hetzelfde kantoor verzendt daarbij kosteloos een
brochure met m ooie silhouetteteekeningen van Goetlle en dfa
personen die met'dezen in verband staan.

8.Sedert eenigen tijd verschijnt bij de firma J.B.Wolters.
Groningen-den Haag een reeks G ro n in g e r B jd ra
g e n v o o r T a a 1- e n L e t t e r k u n d e . De eerste

twee deelen zijn verschenen G. S.Overdiep, De 'Historie van
den vier Heemskinderen, uitgeg. naar den druk van 1508, en
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W'. de Vriès, Palatalizering van fl in 't W esterlauwers Fries ;
een derde deel, n1. het eerste stuk van een Zeventiende-eeuw sche Syntaxis door Dr. G.S.Overdiep is ter perse.
9.Naast de bekende serie Oud-germaansche Handboeken ver-

schijntthans door dezelfde redactie (J.van Dam,A.G.van
Hamel,J.M.N.Kapteyn en J.de Vries)een reeks N e d e r
1a n d s 11t
? 1
F
?
k jd a g e n o p h e
aa n sch e P h
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De bedoeling is de wetenschappelijke werkers in Nederland zelfeen mogelijkheid totptlblicatie te versehaffen
nogtoe waren de Nederlandsche taalkundigen meestal op buitenlandsche tlitgevers aangewezen.Als eerste uitgave verscheen:

qJ.S.Russer,De Germaansche Klankverschuiver,Fl.3. (Uitg.
van H.D.Tjeenk W illink en Zoon te Haarlem).

10.In Nederland zijn thans nietminder dan drie encyclopaedieën aan het verschijnen of in bewerking.Geheelnieuw is de
K a t h o l e k e E n c y c 1o p a e d e deze za124 deelen omvatten elk van ongeveer 800 kolomm en à 70 regels. De

prijsper deelin linnen gebonden is fl.9.50 (frs.138) in halfleder fl. 10.50 (frs. 153). Deel 1 en 2 zullen vermoedeling in
1932 verschijnen,terwijlhetgeheelin ongeveer6jaren compleet
zalzijn. (Uitg.<<Joost van den Vondel Amsterdam). Tevens wordt een vijfde druk aangekondigd van de oudste
meest bekende Nederlandsche encyclopaedie,namelijk W n
k 1e r P r in s G e ïl1u s t r e e r d e E n c y c 1o p a ed e in'zestien deelen. D e eerste twee deelen zullen in 1932
het licht zien en de andere zullen verder om de vier maanden

verschijnen. De inteekenprijs is vastgesteld op f1. 13.50 (195
frs.) per deel;elk deelzaIongeveer 850 blz.druks omvatten.
(Elsevier's Uitgeversmaatschappij te Amsterdam en De Standaard te Brussel). Van O o s th o e k 's G e ï 11u s tr e e r d e E n c y c lo p a e d ie , waarvan de tweede druk
pas verscheen en hier w erd aangekondigd, is reeds een derde

druk in bewerkink.Deze zale'
venals de vorige 12 deelen omvatten,e1k van ongeveer880 bladz.De prijs bedraagtfl.12.50 per
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deel;elk jaar verschijnen twee banden. (Uitgeversmaatschappij Oosthoek te Utrecht).Als een verheugend teeken des tijds
mag m en het feit beschouw en dat Noord- en Zuidnederlanders
samenwerken aan de redactie van deze drie genoemde werken.

11.Van den G 1-o s s e n B r o c k h a tl in 20 Bdnden
verscheen het negende deel (I-Kas, 785 S. Ganzleinen M .

23.40).Ook ditmoetbij de vorige achtdeelen nietachterstaan
watbetreftbetrouwbare en volledige behanàelipg van de stof ;
enkelevoorbeelden van bijzonder uitvoerig en mooigeïllustreerde artikels zijn a. lndustriebauten (met 16 ilI.),Italien (90
kol.,65 ill.en 15 gekleurde kaarten),Japan (46 ko1.,76 i11.),
Jugendbewegung (17 ill.),enz.Metdezen Band is ongeveer de
helftvan den weg afgelegd bijna 8000 blz.van ditreusachtige
werk zijn nu afgedrukt.
12.Van de nietlwe Room sch-Katholieke encyclopaedie < D e r

G rO s s e H e r d e r >> verscheen hettweede deel (VI S.
1728 Sp.146 Sp.Bçilagen ;in Halbleder mit Kopffarbschnitt

M.34.50,in Halbfranz mit Kopfarbschnitt,M.38).Dit behandeltde woorden van Batterie tot Cajetan en munt evenals het
vorige uit door klare en duidelijke uiteenzetting en rijke illustratie.
Op enkele merkwaardige artikelen worde hier gewezen

Berlin (met 17 photogr.opnamen en 6 plattegronden),gekleurde reproducties van Bellini en Bruegel, een gekleurde reliefkaart van het Beerner Oberland, Birnen, Baukunst der Gegenwart, Bauernhxuser, Bergbau, Bier, Bibliothek, Blitzeinschlag

en Buddha (deze laatste twee in koperdiepdruk).Ook bevat dit
deel weer een aantalzoogen. <<Rahmenartikel> waarin bepaalde onderwerpen als een gesloten geheelw orden behandeld,b.v.
Bauen, Bauer, Beamte, Beleuchtung, Beruf, Bevölkerung, Bewerbung,Biene,Bilànz, enz. enz.

13.Voordevierdemaalheeftditjaar de M a 1v ern F est iv a 1 plaats van 1 tot 20 Aug. Ditm aal omvat het programma 4 Four hunderd years of English Drama >, nl. van
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John Heywood's Play oithe W ether totBernard Shaw's 4Too
true to be good >
).Ieder
e week wordtditprogramma (zes stukC
ken) uitgevoerd en telkenmale aangevuld door twee dagelijksche lezingen over onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de avondvertooning verband houden. Inlichtingen

verstrekken de Malvern Festival Offices (Panton House,25,

Haymarket,London,S.W . 1).
14.()p 26 Nov.j.1.overleed Prof. D r M. J. v a n der
M e e r , directeur van het.Holland-lnstituut te Frankfort a.

Main. Hij werd op 18 Maart 1864 te Bovenknijpe (Friesland)
geboren,hij promoveerde in 1901 te Groningen op een proefschrift over de Gothische Casus Syntaxis.Sedert 1920 was hij
te Frankfort werkzaam waar hij het Holland-lnstituut stichtte.
Zijn hoofdwerk is een Historische Grammatik der niederl
aând.
éprache (Heidelberg, 1927) waarvan alleen het eerste deel
(Einleitung und Lautlehre) het lichtzag.

lnhoud van T ijdschriften
A m er

a n S p e e c h , VI (1930-1931) 1 :B.W .A.

M assey, The Divergence of Am erican frpm English. F1. P.
Cates, The Historical Dictionary of American English in the
M aking.- 2 :C.Greet and W .B.M eloney,Two Notes on Vir.
ginia Speech.- W .L.W erner,English W ords in the Pennsylvania-German Dialect.- 3 :W .C.Greet,A Phonographic Expedition to W illiamsburg,Virginia. W .A.Craigie,Collecting

for the Historical Dictionary of Amer.English.- Th.J. Bevier,American use of the Stlbjunctive. 4 M.van den Bank,
Nebraska Pioneer English. R.W ithington,Some Neologism s
from Recent M agazines. 5 : M .M eredith, Negro Patois and
its Humor.- Tr.M c Döwell,The Use of Negro Dialect by H.
B.Stowe. - G. C. W ilson, An Am erican Phonetiè Dictionary.
6
W .M erryweather,Hellin American Speech.- G.M il-

burn, Convicts Jargon.

-
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A n g lia , LV (1931) 1 :L.Morsbach,Innere Sprachform.
K.M alone,On Anglo-saxon as a technicalterm .- A. E.H.
Swaeni,On Anglo-saxon Lexicography.
- H.Bock,Studien zum
prâpositionalen lnfinitiv und Akkusativ m it dem f/-lnfinitiv.

-

A r c h iv f. d. S tu d . d e r n e u e r e n Sp r a c h e 11

u n d L ite r .,CLIX (1931) 3-4 :A.Haggerty Krappe,Zur
W ielandsage.- 0. Stolz, D as W ort < Somm erfrische)
>.
Horn,Grundsâtzliches zur neuengl.Lautlehre.
A r c h iv e s n é e r 1

W.

d e p h o n . e x p L r im e 11-

taIe,VI(1j31) :G.Grijns,In Memoriam H .Zwaardenmaker.. E.W . Scripture, English Speech M olecules and analogues in Greek metrics. H.D .Boum an, Kurze Bemerkung in
bezug auf den Unterschied zwischen das holl.e und das holl.E.
G.0.Russell,Down-pulling of the thyroid on the cricoid m ay

lowervoice pitch.- F.Janvrin,The atomic structureofspeech.
Branco van Dantzig,Fonction du voile du palais et du bour-

relet de Paskavant dans le langage.

Bulletin of the Intern.

Society of Experim entalPhonetics.II.
B e itr . z u r G e s c h ic h t e d e r d t . S 13 r tl.

L ite r LV (1931) 1-2 :M.J. d.Meer,Zu Beitr.53,304
und 54,159 (imker,bijker).
H.Kessler,Die Mundartdes
Schanfigg.
- V.Schirmunski, Die nordbair.Mundart von Jamburg am Dnjepr (Ukraine).- Th.Frings,Nl.asem 4 atem
-

3 G.Baesecke, Die Sprache des deutschen Abrogans.

B eib la,tt z u r A n g lia , XLII(1931) 9 :E.Groth,
Shakespeares 44Feuriges Rad h
> des tragischen Schiksals.- 10 :
K. H. Pfeffer, Die franz. Anglistik. - 11 : Fr. Klaeber, Eine
Randbemerkung zum Schw und von altengl.weorthan.
B u 11. d e la s o c . d e 1in g u is t iq u e .d e P a-

r is , XXXI (1931) 1 :A.Meillet,Théorie du rythme et du
ton en indo-européen. J.Loth,Un exemple de l'importance
des noms de lieux au point de vue linguistique et ethnographi-
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tle. 2 :J.Mansion,Flexion en -/z consonantique en germanique. - XXXII (1931) 1 :A.Meillet,Essaide chronologie des
langues indo-européennes. J.Schrijnen,La racine ais en Italle.

E g e n V o 1k , IIl (1931) 1 G.J.Klokman,Dialectell
der Graafschap. A.Beets,Butterlogge.-- 3 A.J.Portengel),De Jagerstaalen ahdere talen. E.Franquinet,Nog eens
Geul en Gulp. 6 A.W ehrens, Bageeren.
mann, Dialectverhaspeling.

7

E. Kauf-

E n g lis c h e S tu d ie n , LXV (1931) 3 :K.Luick,
Ueber den Einfluss der Intonation auf die Vokalquantitât. E.
E.Ericson,O1d English SwJ in W ord-down Correlative Clauses.
E n'g 1i s h S t u d i
XIII(1931) 1:M.Praz,Is Hazlitt a great Essayist ?
E. Kruisinga,Grammar and Dictiona-

ry.- 2 (Defoe MemorialNumber) W .H.Staverman,Robinson Crusoe in Holland. E.G.Jacob,D.Defoe i
m Lichte der
neueren Forschung. P. G. Dottin, De Foe et la France.
M .Praz, De Foe et Cellini. 3 J.A.Falconer,Dorothy Osborne and W illiam Temple. 4 B.A.P.van Dam, R. Gree-

ne's Alphonsus.- 5 :J.Kooistra,Aldous Huxley.
- W .van der
Gaaf, Beon and habban connected w ith an inflected infinitive.
6 M .Praz, Christopher M arlow e.
F o rsch u n g en

F o r tsc h ri

V lI

(1931) Fr.Boas,Sprachmischung und Sprachentwicklung.
W .Capelle, Die antike Literatur und die Germanen. R.Carnap, Ergebnisse der logischen Analyse der Sprache.- H. Cysarz, Literaturwissenschaft a1s Forschung und Lehre. E.
Giersch,Altdeutsche Legendendichtung in Böhmen.
- E.Schröder, Otfried and der Dichter des Heliand.- M. Vasmer, W ikingerspuren in russisschen Ortsnam en. - 0. W alzel, Gehalt
und Gestalt im Kunstw erk des Dichters.

T h e Ge rm a n ic R e v ie w , VI (1931) 3 :R.H.
Fife, Germ an .
in Luther's Early Lectures.

A.M . Sturtevant,

Altnordisch << Verr : Verri » . - 4 : J . W. Eaton, The French
Influence in Denmark in the 17th and 18th Centuries . - J . C .
Blankenagel, H . von Kleist's << Marquise von 0 . . . >> . - A . J . F .
Zieglschmied, < Werdan >> and << Wesan >> with the Passive in the
Various Germanic Languages .
Handel . van de Kon . Con~missie voor
Toponymie en Dialectologie, V (1931) : J .
Feller, Francais et dialectes chez les auteurs belges du moyen
age . - J . Vannerus, Confines Advenientium Francorum (1926) .
- J . Herbillon, A la recherche d'Aduatuca . J . Bastin, Les
localites a denominations bilingues daps la region d'Eupen-Malmedy . - F . Desonay, En ecoutant von Wartburg . - J . Haust,
La philologie wallonne en 1930 . - J . Cuvelier, La Commission
de l'orthographe des noms des communes et les archives ; De
Commissie voor de spelling der gemeentenamen en de archieven . - J . Lindemans, De planten in de Zuid-Westbrabantsche
Toponymie . - H . J . van de Wijer, De Vlaamsche Toponymie
in 1930 . - J . Grains, Hasseltsche tusschenwerpsels en andere
alleenstaande woorden en uitdrukkingen . J . L. . Pauwels, De
Bak- of Maaltand in de Zuidnederlandsche Dialecten . L .
Grootaers, De Nederlandsche Dialectstudie in 1930 .
The J o u r n a l o f Engl . and G e r m a n i c
P h i l o l o g y, XXX (1931) 2 : A . Senn, A Contribution to
Gothic-Finnish Relations . - C . M . Lotspreich, Notes on tIre
Personal Pronouns in Germanic . - A . M . Sturtevant ,Notes on
Old' Norse Phonology . - 3 L . B . Wright, Language Helps for
the Elizabethan Tradesman . -- M. Schlauch, The Pound of
Flesh Story in the North .
L a n g u a g e, VII (1931) 1 : J . A . Kerns, Gray's Interpretation of IE . Personal Endings. - 3 : `A . M. Sturtevant, Shift of
Spirant to Stop in a Combination of Two Spirants in North
and West Germanic . - U . T . Holmes, Germanic Influence on
Old French Syntax.
Modern Language Notes, XLVI (1931) 1

113 -K. M alone, Some Linguistic Studies of 1929 and 1930. - Fr.
M ontgom ery,The Etymology ofthe Phrase <<By Rote h
>.- 2 !
H. D. Gray, The Chronology of Shakespeare's Plays. - L.

Pound,The Etymology of<
4Stir> <<Prison> <4Agatn)>.
M o d . P h ilo 1o g y, XXIX (1931) 2 :P.van Tiegllem, Le lr Congrès International d'Histoire littéraire et la
crise des m éthodes. R. W . Smith, The Source of M ilton's
Pandemonium .
N eo p h 1o 1o g u s XVl(1930-1931) 1 H.Logeman,
Low-Dutch Elem ents in English 1. -- S. Eringa, La m éthode

statique de l'Ecole genevoise. 2 J.H.Scholte,Schwankende
W ortstellung. - H. Logem an,Low-Dutch Elements in English
II. S. Eringa, La méthode statique de l'Ecole genevoise.
3 M . Bartoli, L'accordo tra due leggi dell' accento paleoger-

manico.

4 A.G.van Hamel,De jongste studiën over IJs-

land.

D ie n e u e r e n S p r a ch e n , XXXIX (1931) 6 :P.
R. Sanftleben. Die Schallplatte im neusprachlichen Unterricht.
K. M eyer, Ein Beitrag zur Verwendung fremdsprachlicher
Platten im Unterricht.
Fr.Juer-Marbach, Der Tonfilm als
Sprachlehrer.- 7 : G. Httbener, Ueber die Lage und Zeit der
Englandkunde.- R. Petsch, Die Kunsttheorie von E. A. Poe.
E.Feist,D as Theater im modernen Frankreich. W .Ktichler, Streifziige durch die span.Com edia. 8 J.Bihi,Zusammenhânge des Puritanism us. E. Fey,Fogazzaros Humor.

N e u p h i1o 1. M itte i1u n g e n , XXXII(1931) 68 :E. Oehm ann, D er franz.Einfluss auf die deutsche Sprache
im M ittelalter.
N e u p h i1o
M o n a ts s ch rift,11(1931) 1 :W .
Steinbeck, Zum Problem der Kulturkunde.--- L. Spitzer, Ueber
individualsprachliche Aufnahme und Ablehnung neuer W örter.
H.Levy, Sprache und W irtschaftswissenschaft.- 3 A.Sternbeck, Sea-Lore im Sea-slang. 4 : 0.M arbach,Stil u. Natio-

114 -nalclarakter.

Fr.Schönem ann,Der W eltkl-ieg in der amerik.

Liferatur. 6 :K.Bornhausen,Die Religion in der engl.Literatur des letzten Jahrhunderts. H. Temborius,Vom netlen
ltosm opolitischen Rom an in Frankreich. 7-8 :G.Goetze,Vom
h-M issbrauch in den engl.M undarten. 9 : C.S.Gutkind, Bem erk.zur Struktur der mod. franz.W irtschaftssprache.- 11
E.Pichon und H. Hoesli, Ueber den Ausdruck der Vergangenheitim Französischen.- F.Scholz,Frem dsprachl.und deutsche
Zeitungslektiire aufder M ittel- und Oberstufe.

D e N ie u w e T a a 1g id s,XXV (1931) 4 :J.J.Gielen,De weerspiegeling der historie in de taalvan Hu1st.en Hu1-

sterambacht.

R.van Sint-lan,De twee dialecten van Guido

Gezelle.- E.Blancquaert, Voor een fonetische btschrijving van
het modern Nederlands.- 5 A. W . de Groot,De wetten der
phonologie en hun betekenis voor de studie van het Nederlands.

6 :A.Verweg,De betekenis van J.Koopmans.- M .J.Langeveld, De zogenaamde tussenwerpsels - N.van W ijk,

-

<<Taalbond h
> en < Taalfam ilie>>. - A. W . de Groot, Phonologie en Phonetiek.

P h i1o 1. Q u a r te r1y , X (1931) 1 :H.W hitehall,A
Short Study of the Vowels in the Language of the Shuttleworth

Accounts (1582-1621).- 2 :A.Burkhard,The Beginnings of
the New Poetic Language in Germ any.
P u b 1i c . o f th e M o d . L a n g . A s s o c . o f

A m e r ic a ,XLVI (1931) 1 :American Bibliography 1930.
E. C. Ehrensperger, Dream W ords in O1d and M iddle English.
-

T h e R e v ie w o f E n g l is h S t u d i e s , VII

(1931) Oc/.2W .G.Moore,RobertCopland and his Hye G Jy.
F.Yates,John Eliot's Ortho-epia Gallica.
R ev u e g e r m a n iq u e, XXII (1931) 1 :L.Pineau,
Histoire de la littér.suédoise : le rom antism e.

2 :C. Knoert-

--
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zer, Annette von Droste-lliilshoff et la Névrose d'Angoisse.-

3 :R.Pitrou,Th.Mann,juge de Th.Storm.
S tu d a N e o p h 1o lo g ic a IIl (1930) 1-2 A.
Gabrielson,Early Modern English i/r (+ cons.). A.Lind-

qvist, Pltlrale Singularform en von dt. Substantiven. 3 : Ch.
Sisam and R. E. Zachrisson, New M aterials for the Sttldy of
Tudor and Stuart English.

T e u th o n 1s ta , VlI(1930) 1-2 :K.Bohnenberger,Zur
M undart im Siidosten des Bodehsees.
F.Holthausen, Zum
amringisch-föhringer W ortschatz. II.
Krogmann, Ahd.
itins. 3-4 E.M iiller, M atte = <W iese)
> im Sprachgebiet
des D eutschen Reiches. A.Schnlitt, M edia, Tenuis und Aspirata.

T ijd s c h r ift v o o r N ed erl. T a a l
L eterk u n d
L (1931) 1 :J.de Vries,Studiën over Germaansche Mythologie.1.- J.N.Muller,Je en Jij.- A.C.Bouman,De datering van Vondel's Geuse Vesper.- J. van Lessèn,Kasjoen. A.Beets,Ceen.- J.W .Muller,Hooft's Baeto.
-

T ijd sc h r.
(1931) 1 :J.F.J.van

T a a 1 e n L e t te r e n , X IX

Bredero's 4Moortjeh>,zijn Franse

bron en Van.Ghistele. J. Notermans,Dertiend'-eeuws proza
van M aastricht.
L. H ermans, Vondeliana. 2
C.M ichels,Het Spel vanden Sacram ente vander Nyeuwder Vaert.W .H.Beuken,M ariken's Eerherstel.- 3 H. H.Knippenberg,

Bilderdijk herdacht.

J.J. Gielen,Over Thematologie.- J.

Pollm ann, Feiten en raadsels rond Stalpert van der W ielen.

T ijd sk r if v ir W e te n s k a p e n K u n s, IX
(1930-1931) 1 :C.M .van den Heever,Visser se eerste bundel.
2 :D . F. d. T. M alherbe, Die Spelling van vreemde W oorde in Afrikaans.
-

V e r s 1. e n

M ede d. van de K on .
A c a d ., 1931:j.Jacobs, Over de dateering van het Oud-

--
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westvlaamsch Herbarium. J.M ansion,Zaak Eupen.- J.van
Mierlo,De poëzie van Hadewijch. J.Vercoullie,Denominatieven en Deverbatieven. A.J.J. Van de Velde, Zuid- en
Noordnederlandsche kruid- en ttlinboeken voor 1800. Van Jacob van M aerlant tot Franciscus van Sterbeeck. M . Sabbe,
Potgieter, Bakhuizen van den Brink en de W edergeboorte der

Vlaamsche Letterkunde na 1830.

H.Robbers,Over Jacobus

van Looy.

V o lk s t u m u n d K u lt u r d e r R o m a n e n ,IV

(1931) 1-2 :Ph.A.Becker,Ronsards Jugendzeit.- H.Messerschm idt ; Haus und W irtschaft in der Serra da Estrêla.- 3 :

M.L.W agner,Zum Judenspanischen von Marokko.
ox
nlesser am

XVII (1931) 1 Zw irner, Silbenverst:ndlichkeitsStalnldrahttelegraphon.
Hajek, Einige Anwen-

dungsmöglichkeiten des Niederfrequenzverst:rkers in der experimentalphon.Technik. 2 M eriggi, Experim entelle Beitrâge
zur Tonlehre des Nanca-Hottentottischen.
M uyskens, An
Analysis of Accent in English from Kymograph Records.- Heinitz,Analytische Betrachtung eines m ongol. Liedes. D ers.,
Eine M elodieprobe von den Sara-Kaba. 3 Ders., Eine Studie iiber die deklamator. Behandlung eines vertonten Textes.
Zech, Harmonische Analyse m it Lochkartenm aschinen. - Heinitz, Eine M ethode der Rangordnung stilkritischer M om ente in

sprachl.und musikal.Objekten.- Kloeke,Zweikapholl.Aufnahmen.- Panconcelli-calzia,Experim.Phonetik und Erblehre.
-

Hajek,Einiges zu den Grundfragen der Raumakustik.
Z e it s c h r . f. d t. A 1t . u. d t . L it e r ., LXVIII

(1931) 4 :H.Harder und
E.Aveber,Ein runenfund im Deut*

schen M useum in Berlin.

F. Giindel, Bruchstiicke eines mit-

telrhein.Marienlebens. J.Lunzer,Kleine Nibelungenstudien.
Z e it s c h r . f. d e u t s c h e P h i1o lo g ie , LXVI

(1931) 1 : G.K.Bauer,Kaiserchronik und Rolandslied.- A.
Schreiber, Die Vollendung und W idm ung des W olframschen

-

Parzival.
tal.
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R.Alewijn,Naturalismus beiNeidhart von Reuen-

L. L. H am merich, D as Trostbuch M eister Eckeharts.

2/3 J.de Vries,Bemerk.iiber die Quellenverh:ltnisse der f:röischen Balladen. C.von Kraus,Fragmente von Jacob van
Maerlants Rijmbijbel,
Z e its c h

i. D e u tsc h k u n d e , (1931) 1 :K.

Bornhausen, Christentum und Idealismus. - H. Freudenthal,
Volkskunde der Gegenwart. 2 : A. von Grolman,D as Problem der Liebe in der Dichtung der Gegenwart.- 0. Koischw itz, Deutschkunde in Amerika.- 3 : E. Hermann, Der heutige Stand der Sprachw issenschaft.- 4 :W .Linden, Christentum und deutscher Idealismus.- H.Lebedê,Klassische Dramen
auf der Biihne der Gegenwart.-- 5 : Th.A.M eyer, Das aktivistische Drama und seine Problematik. - W issenschaftliche

Bibliographie des Jahres 1930. E.Ebermayer,Zur menschl.
und geistigen Situation der jungen Schriftstellergeneration.
E.Spranger, Christentum und dt.Idealism us. K. Steigleder
Die Bedeutung d. neueren Liter.in dem Unterr.der höh.Schu1e. A. W eiershausen, Dialektgeographie in der Schule.
Schrifttum iiber Erziehung und deutschen Unterricht.
Z e its c h r . f. fr a n z . u. e n g 1. U n t e r r ich t,

XXX (1931) 2 :A.Kiepert,W esensziige der belgischen Liter.
in franz. Sprache. H. Briick, Zur Lehre vom Gebrauch der
Zeiten im Englischen.
O r t s n a m e n fo r s c h u n g , V lI
G
(1931) 1
Stolz, eschichtl. Folgerungen aus Orts-, insbesondere Hofnamen im Bereiche Tirols.- R.Holsten, Die pom mersche Ortsnamenforschtlng. 2 0. Heilig, Die nordbad.
Z e its c h r .

Ortsnamen. J.Schnetz, Stand des Lar-problems. E.Christm ann,Brunnen und Born in den Orts-und Flurnamen der Pfalz.
G.Staak, Die mecklemburgische Ortsnam enforschung.- 3 :
E. Schwarz, U eber alte Flussnam en in den Siidetenl:ndern.
Fr. Schneibogl, Schaittach. Zu den Kollektiv- und Bachnam en
auf-ach.- 0.Heilig, Die nordbad.Ortsnam en.- 0. Philipp,
Ortsnam enangleichung. - R. Biilck, Die Ortsnam enliteratur in
Schleswig-Holstein, Hamburg und Lûbeck.
L. Gr.
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U it de Skandinaviese Tijdschriften
Acta Pbi1ologica Scandinavica, VI (1931).2 :AageHansen :O ver de kwantiteitsontwikkeling in het ,,beschsafde Deens''

(Dansk Rigstalesprog'').- SigurdNordahl:IcelandicNotes(Drâpa,
/.fœïzi.grl.- M agnusOlsen :,,V alhallmeddem angedörer(Grim nie-

mal23)zouaan reminiscentievanhetRomeinseColosseum zijnoorgprong danken.- J.Brôndum-N ielsen :,,H etprobleem lykil:pylï/''

(Deetymologie van het Deens nögle). Id.:De /a-assimilatie.Helgason :OverdeSkjaldegedichten.- Skûlason :,,AtIéta fyrtir)
roêa'',waar ronieencrucihx zou betekenen. Harly Andersen
Om OrdetH onning iGaMmeldansk.- H .Jacobsohn :Einige Grie-

chieche Komposita.(Naar aanleiding van Krappe's artikel:,,Iaes
dieuxjumauxdan:lareligion germanique''(Anteblz.24).
3 :Bröndum-Nielsen :H etprobleem marghœt-mangœr; tegen een
zeer verspreide opvatting in m eentS.datdie twee vormen nietoorspronkelik verschillende woorden vertegenwoordigen maardstde -r-

vormen een secundaire vorm van diem etnzijn.- Kroman Eine
adelige Liederhandschriftvom H ofe Friedrichs II, de zolenaamde
Langebeke Quarto, Kopenhagen Ny Kgl. Sam. 816, 4o. - H arry
Andersen :u > o in deense runen.

A rkiv för N ordisk Filo1oéi,XLV II(111,3),1931.
1-2 :-ldeforss:Deprimaire ,,lokwoorden'' in het Zweeds,(maar
ookenkeleniet-primaireworden behandeld),epesiaaldie metwelke
men de kat,de hond,hetvarken,het schaap en de geit roept. O ok

bespreekt hi
j enkele woorden die juist hettegenovergesteldeefekt
hebben,n1.om die dieren weg te jagen,vgl.bv.onslJ4J
/.
:,vlieg!Prof.J.de VriesuitLeiden echrijftover,,NormannischesLebnéutin
.

den ielëndischen Königsssgas''.- Otto von Friesen komt nog eene,

na al wat *r in de laatste a:everingen derhier,,versladen''tijdschriften overgescbreven is,terug op de vraag naarde oorsprong der

Runen en verdedigtopnieuw zijn bekend standpunt.- Palmër:De
vokalen tgen oin de van ouds korte wortel-syllabe in het dialekt
van Skâne. W ennström Vëstgötiska vokalvëxlingar, ortnamn

oc
b dialektgrânsersamtderasbetydelse för lokaliqering av sprâketi
**
Aldre Vë.tgötalagen.

3 :A.G.van Hamel:OnAri':Chronology (waarmede de S.het

nieteensis).- M agausOlsen :Cruceseddicae.- Ljunggren :Hallaadsrun:tenar(met fraaie reproducties). - Höqer:Altnordigche
Lehnwortstudien, een onderzoek naar Germaanse elementen in de

(oudere)Skendiaaviesetalen,grotendeels over de verandering van
hetgeslacht bij de overgang vandeenein deanderetaalmetpolemiek tegen Cederschiöld's opvatting dat er hier veel m eer van

inheemseinwerking eprake zou zijn.
Aankondigingen : H et boek van onze landgenote M ej. den
Hoed (nu M evr.Boer)over H emingsrimut.en een nieuw Föroyskdansk orêabök - E.Olsen :Een nieuwe runeninscriptie gevonden

bijLund.

D anske Folkem aal,V (1931).
1:Ellen Raae:Uittrekseluiteen Oud-Funense woordenlijst,met
veelwoorden die nietin M olbech voorkomen. - Andereen : Aln-

kondigingvan Lunde,
',,Uitm ijngeboorte:treek''(FrominFöjestavn,
1930).Vragen.
2-3 1Elliptisk Genitiv iDansk,in aanknoping aan Prof. Swaen's
art.in hetfeest-album voor Otto Jespersen ; Constructie: als Petergens= de familie Petereen,bv. uit het Duite we1 bekend - Bröndufn-Nielsen : de etymologie van 'svine-egel'= varkenshok,waarvan hetlaatste deelmeter = eik in verband zou staan.- Lange :
Ypring = een soortahorn.

4 :Kristensen:DeensedialektWoorden (welkdialektisnietopgegeven)dieop melkenhetmelken betrekking hebben. Teinnœs
Het verschil tussen altid en immer in hetdialektvan Bornholm.Kr, M öller geeft dialektvoorbeelden van intereesante functie-ver-

schuiving :ik weet(dal)...tot een (versterkend) adverbium ... Noten
en vragen.
D a n ske S tu d ie r, 1931,1-2 : Boberg :Volksoverleveringen
in verband metde grafheuvelsvan Stevns.Hierspeelthet motiefeen
grote ro1 van een onderaardse stem dieeen doodsgevalaankondigt,

b.v.:,,Zeg san Ada(Id)datDada(Ad)dood is.''- Sarauw :Holberl'sJean de France a1sbron voor,,De Brigadier''van de Russiese

schrijverFonwissin (von W iesen),metinteressantedetailsoverdeze
laatete persoonlikhgid. - Schmidt :W ilhelm M annhardt(in 1831
in hettoenmalig Deen:érondgebi4d vqq Sleeswijkgeboren)og Dan-

120 m ark. - M arius Kristensen :De etym ologie van enige oude Deense

woorden,waarvan J vgl.Ndl.ooi(lam),soem,vgl.Ndl.uoom (paard),
m eer spesiaal Nederlandici zullen kunnen interesseren. - O rluf:
,
N
Hœrormene, letterlik de ,,legerslangen ' naarde vondstplaatsen van

Lindl,olm en Kragehulgenoemd,volgens desschrijversietwatéeforceerde verklaring zeer vroege voorbeelden van mobilisatieoproepen,

waarschijnlik uitdetijd dervolkskerhuizing.- AnkerJensen repliceert op Diderichsen's aankondiging van zijn boekoverH.C.Andereen's taal; Een passage uit Steen Blicher'e Baglœnds; O ver
W essel's ,Kc
et'ligl
led pz#ez;Strömper'' en andere kleinere artikelen,
waarondereen aankondiéing van Agrell'sRunmagiendeoudenamen
vaa Belastingen op Bornholm.

Edda,XXXI(1931)1:,,Een strijd overdegoede naam en reputatievan dekoninkrijkea Noorwegen en Denemarken'', .
- feitelik
een verslag van Holbergshistoriese geschriften naar aanleiding van
de aanvallen van M olesworth e.a.- Tarkiainen.:,,Holberg in Fin-

land'';vertalingen en opvoeringen van zijn stukken - CarlDavid
M arcuspolemiseert(inden geest vsn m ijn noothierboven L.B.19
blz-80v.overSveasson's artikel) over het,,göticism '',d.w.in dit
gevalfeitelik zeggen het romanticisme van Ibsen, en Svenseon du-

pliceert.- SigurklHöst schrijftnog eens overhetmysterieuseslot
vaa Ibsen'sBrand.- Frsncis Bull drukt twee Franse verslagen al
overIbsen'sGildetpaa Solhoug, van 1856 en ReidarO mqng twee

brieven vanVinje.
F atabu ren, 1930.
4 :Gerda Boëthius:Eea waterputvan dikke rechtopstaande plan-

ken,- ,,staaf-constructie''a1s6ij de welbekende ,,staafkerken ''-

enprimitieve Doopvonten.- Nils Lithberg : Kleine hartd-tspin)
rokken ook genaamd ,,de korte H ercuul''.

Sigurd Erixon :W ater-

putten.- lnlrid Dahlin Feestkleedij in een paar kerspelen van
Södexmanland. - Kleine M ededelingen. R ecensiee. Verslag
overhet,,N ordiska M useum ''in 1929. Alle artikelenrijk geïllustreerd en metDuitse résumés.

N o rd isk a M u see t: o ch S k an se n s A rsbok . F a tab u re n, 1931.

Vqn dit jaar 1931
. af gal het nu rveds25 jaarbe
taan hebbende
/ s
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tijdschrift,Fatabures''dooreenjaarboek vervangen worden.Ditza1
meerlichteIiteratuurbrengen terwijl een serie ,,N ordiska M useets
handlingar''de zwaardere kostvan wetenscbappelike artikelen za1
geven.

Dit jaarboek bevat een 17-talartikelen,evenalsvroeger prachtig
geïilustreerd - er ziin zelfs verschillende delikaat-gekleurde illustraties bij- die onderwerpeabetrefendeN ooreezowelalsZweedse
oudheden behandelen.Erkan hier slechts plaats gevonden worden

voor een zeer kort verslag van een paarartikelen:W ildteschrijft
over de reproductie van een schandpaal te Ingelstad ; zou het niet

beter zij: geweest sk-havot, kaak en schandpaaluitelkaartehouden
in plaats van,zo 'als hier kag,.::8*, enz. te verwarren? - Nordën :

Ringop de(meisjesl-vingeren zijis,,eraan vast''(,rFingren ringad,
pigan tingad'').- Lindblom :,,Vrouwenlisthelptmeer dan M ansverstand '',hetook baiten Scand.bekende m otiefvan devan overspel

beschuldigdevrouw datzijgeen man behalvehaarechtjenoot(en die
man (vermom de) bedelaar daar) omhel:d heeft, welke laatste dit
coram >J:é&cozojuietherhaald heeft..
- Alle artikels zijn van een
kortoverzichtin 'tDuits vergezeld.
Hoe de uitgevers,die toch dageliks metware eenvoudige kunst in
aanraking komen zich, konden veroorloven dit boek van zulk een

nfschuwelik kakelbontomslagtetevoorzienisonbegrijpelik.In 1932
beter?

F o rtid o g N u tid, IX,1931,aq.1 :
C.A.Jeneen :Over hetdoelvan een museum waarde auteurzich
de interessante supertatief primc
ereste veroorlooft; vjl. Ndl. enkgste

waar de critici vergeefs tegen vechten.- C.W .vonSydow schrijft
in het Zweeds over het onderzoek naar het volksleven buiten de

steden - Nâgotom Hemhygdst'
nrelse och bygdeforskning iSverige,0. Smith : O versigt over topograflsk Literatur 1930. - Aug. F.
Schmidt : N ieuwe boeken overVolkskultuuren Volksoverlevering,
1930.

M a a1 og M in n e,1931.
1 :Refqum, ,.polififuldmœgtig ''
,dus een van de hogere politie-

beamten teOslo,geefteen zeerbelangrijkebijdragevoordeâlologie
doorzijnlijetvan bijnamen vaq mi.dadipere.- N
.ilsLid.:Truls-vi:a,

l22
eenvolksliedjeover,,Trulsmetzijnboog'',meteenonderzoek naar
de varianten in hetNoorden.- M agnusOlsen:Oud-Noorse scheepsnamen.- Dezelfde :De naam Kisping in Snorre voorde knechtvan

Koningin Gunnbild.- Aankondiging van dlI van Det svenska ord-

forrâdetsâlderoch ursprung,doorE.Hellquist,welbekend doorzijn
Zweed:Etym.W .d.b.- Lund,1929,G leerup,doorIversengekarakteriseerd a1s,,een voorbeeld van wetenschvappelikonderzoek''.Zienu

ook L.B.Bijblad 1930,b1.90.
2 :Seip:Over umlautioze vormen in de tejenwoordige tijd bij

sterke werkwoorden (tat'
,fât', ât
7r naaet tek./*z',hev).- Finnur
Jönsson :Yslandee koeiennamen. - Fonntlm -: Rector Quigetad's
collecties van koeiennamen uit de districten Tromsö en Nordland.

Onder de allervreemdsten noem ik :Btavo, &,//.
ç/r#?a, Industt.
ib

Jfl&r/f
z(alsem !),Spasergang.enz.enz.
M od ern a S p râk, 1931,1-5.

1 :Malmstedtkômtterugop zijn eigenkritiek endie van anderen
overzijn,,M eerofm indergoed Zweeds''in een vorigeaqevering.Celander:De tlitspraak van het presks ,.
e-in 'tEngels.- Fuhrken :
Tha
t
dr
e
a
df
ul
Sk
u
l
l
e
on
c
e
m
or
e
'
'
.
Varia en Aankondiging.,,
2-3 Bibliograhe van Zweedse uitgaven van Duitse, Engelse en

Franseteksten.- 4 :Examenopgaven (1),varia en aankondiging.5 :Elfstrand :On somepointsofEnglish Syntax(o.a.Someen Any,

Conditioaal Clausee, Interrogative Sentences), Examenopgaven (1).
6-7 :LennartO lsson :De Y/#era/ sprâkens typograf.Onder deze
ietwat grootsprakeriée terminoloéie verbergt0 .een studie overeen

onderdeelvaadeinterpunctie. - Arvid Smith zet zijn ,,kanttekeningen over Duits spraakgebruik ''voort,dl
irfen zal/.
ç.
çea ; Karlist
mebr klug als schlau ; a1s .- wie ; dubbel genitief a1s in ,,alle
Vorziige Klughardt's Eigenart; an a1: praepositie m etdatief;genug
7J/v.geiibtgenug;es onder(sterke)nadruk.,Darinliegtderanreiz
,ge,
in es eindringen zu wollen '' in pl.v.b.v.in dasselbe; ,,rufen zu

einem Hern''.- W igh :IetsuitdeDuitsesyntaxis.

Bjerre:Een

plaats uitJörn Uhl,overhetwoord t'
otnmel
pot.- Gösta Lahgenfelt:

Deoorsprong van deomschrijving met do in het Engels. Die constructie zou uit de spreektaalvan de 14de eeuw stam men. - Collin

(1)Degegull4qvqortqqn qietmevrvermeld wordeq.
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behandeltde uitdrukkiné tocallon (a pergon) bezceken, en geeft
daarvoorparallellenuithetoud-Noors,enz.Dekernvan zijn betoog
is eigelik reede in de N .E.D.te vinden,sub.2.- A.Sm ith :O m

prokressiv form av kean'
, see. - Belanner Het Engels onder de
invloed derdraadlozeomroep (Engelska rundradion och sprâket).
Aankondigingen,o.a.vaneen boekjevan onze landgenootG.N01st
Trënitë.

N a m n o ch B y g d, 1930,XVIII,a;.2-4.

Sablgren geefthetslotvan zijn artikelover,,W oordbalansering''
in hetZweeds.- O tto von Friesen :Stadgnamen in Zweedse runen-

e''in
inscriptie: uit Uppland (zeer fraai geïllustreerd).- ,Hopat'
nam en van een paar hoeven in Stockholm uit een lokaalgebruik

verklaard als(vee)driivers. Ingvar Anderseon ,En version av
Trolasagan i Sverige under.medeltiden ''(m iddeleeuwen).- Anna
Erikson : De namen Truls en Tt'ued. - T.E.Ksrsten :De naam
o
Föglö op Aland.- Sablgren :De Vikingen naar het Oosten een

onderzoeknaarZweedse plaatsnamenom en bijde Dnjeper.- Aankondigingen o.a van Bëchtold-stëubli's Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens.- Heggstad :Gam alnorsk ordbok m ed nynorsk
tyding,nieuwe en zeervermeerderde uitgave. @*
Als supplement : nog een aqevering van Odeen :StudieriSmâlandeBebyggelsehistoria.
N y .venska Studier, X,1930.
5 :R.S. Berg deelt,een stigmeologiesfragment''mede uit Alm-

quiet'sMiscellaneaDoornroosje;menvraagtzich af,waarom aan dit
onbekende fragm ent ,,zonder titel'' zulk een afschrikwekkend op-

schriftgegevenmoestwordenterwijlzulkeenbekend subst.a1s,,punctuatie''voorde hand lag.- M eteen interessante inleiding die o.a.

vastwilstellen datde ,rförnëm Herre''totwien Kelljren zijn ,,aardigedichterlikebrief''schreef(kvickaSkaldebrev)Armfeltwas,geeft
B.Risberg een nauwkeurige uitgave daarvsn.- Svanberg bestudeert
deveranderingen doorVerner von Heidenstam aanlebracbt in een

van zijn jeugdwerken :,,Pilgrimageen reis-jaren''(VallfartochVandringsâr'').- Risberg bespreektnog eens een dertevoren reeds behandeldeverzen van Lucidorus.- Rebbe:Imperfektkonjunctiv in
indirekte citaten (çf.1930,@Q.3-4).- Elias:on :Eea rtminieçentip
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aaa Virgilius in Tegnfr's Frithiofs saga (Vitaque cum genitu fugit
indigneta sub umbras.''

XI,(1931).
1-2 :Risberg bespreektde vraag aan wie hetauteurscbap van het
algemeen aen Atterbom toegeechreven ,,De Gelegenheid maakt den

dief,Tillfâlletgörtjufven''toekomt.- Ivarssonbespreekthetverschil
tussen r,harkomm it''en ,,âr kom men''. zo ongeveerhetzelfde pro-

bleempjea1she
t Eng.,,he has of is come''.- Aaakondiging van
**
Runeberg's ,,Alpskyttarne''metnoten doorG .Pontan.

3-4 :Ljunggren:OverhetgebruikvanIlet det''waarvan hijtwee
typenonderscheitlt:a)ic/.regent;b)//e/isgoeddatjejuistkomt.In
zijn 62blz.langepolemiektegenH einertzin,,M odernaSprâk''werkt
ditartikelonnodig vermoeiend maarza1toch ook door N ederlandici
m etvoordeelgelezen kunnen worden. - O tto von Friesen .W oor-

denvooravond(kvëll)en morgen(moréon) in '
Zweedse plaatsnamen
waaruitaltans:ën voorbeeld geciteerd moge worden :in een woord

a1sundernsvikzou undern = morgen (= lat.internus)schuilen,dst
ook hetM nl.a1sondern kent.- Hylën :De Jambiese trimeterin het

Zweeds.- Pipping:W aarom noemdeStiernhielm zijn W oordenboek

(1643)een Fatebur (voorraadskamerb.v.op een boerenhoeve).Het
antwoord ligtnog alvoorde hand :omdatheteen thesaurtsb schatka.
m ervan de w oordvoorraad was.

5 :In zijn ,,Studierisvensk formlëra''behandeltBengtHesselman
de vraagwanneerbijheteamenvallenvan nom inatiefen akkusatiefde
eerste voorde tweede plaats maakten wgnneen'om éekeerd.M en neme

b.v.franssœuz'datop de nom. vorm teruggnat,terwijleen woord
a1smaison op een akk.(mansionem)wijst.Vgl.Hd.Knahealsoude
nom.,s'
lagen als oude akk.,etc,,metandere studies die voor N ederlandici minder direkt belang hebben. Of prâster een oude nom.-r

bewaart,b1.203 istwi
jfelachtig.- Ivarseonschrijftover ,,epiese en
lyriese substantiefvormen ''onderwelke nietzeeri'
ransparante terminolojie. hij gevallen verstaatalshetstemmingsverschiltussen Jul,:?;
Jul,enJulenbvrijwelhetzelfde a1svan 'tN dl.Kerstmisb::zzKetstfeest
en HetKerstfeest.

Scandinavian Studies and N ot@s, XI (1931) 4 :
Beneon :Fredrika Bremer's Unpublished Lettersto the Downings.-

125 -Sturtevant : Regarding the Connective Vowel i in Old Norse compounds . - Strong : Odense and Odense Amt, Hans Christian Andersenland . - Petersen : Some Scandinavian Elements in a Micmac
(Indian) Swan Maiden Story . - Hollander : Review of Magnus
Olsen's Farms and Fanes of Ancient Norway .
5 : Benson zet de publicatie voort van ,, Fredrika Bremer's Unpublished Letters to the Downings . - Ant geeft ,,Two Old-Norse interpretations (Frekasteinn en Ljos hangs) . - Sturtevant : Old Norse
Phonological Notes (vel, fiarri) . Reviews .
6 : Benson : Fredrika Bremer's Unpublished Letters to the Downings (vervolg) . -- Sturtevant : Old Norse Phonological Notes
(NorOan, list, or) . - Aankondiging (Molin, Landskaps, kynnen), etc .
7 : Benson : Fredrika Bremer's Unpublished Letters to the Dow .
flings . - Sturtevant bestudeert Kielland's „ Skipper Worse" en de
volgelingen van Hans Nilsen Hauge, de Noorse Pietist . - Aankondigi ngen .

Studier i Nordisk Philologi XXI, Helsingfors 1931 .
Nordling : Dat . plur . sonom (voor svanoni) in een `Kenning' van
bet type Odins svanor = de raven . - Dezelfde : „ Spraakstatistiek ",
oud-zweedse afschrijvers-eigenaardigheden . - Hugo Pipping : Bijdrage tot de leer van de harmonic en het balanseren van vokalen .
LN .

Nieuwe Boeken
C a t a 1 o g i : D e n t s' Autumn Books 1931 (Aldine
House, Bedford Street, Strand, London, W . C . 2) . -- Librairie
H . D i d i e r , (4 et 6, rue de la Sorbonne, Paris, 5e ; pour la
Belgique, M . Didier, 14, rue des Comediens, Bruxelles) . Catal .
general 1931 . 127 p . - G . F o c k (Leipzig, C . 1, Schlossgasse 7-9), Deutsche Liter . von der Romantik bis zur Neuzeit .
3043 Nrn .
P . G e u t h n e r (13, rue Jacob, Paris, 6e), Linguistique generate et comparee . Fasc . III . Nos . 8076-11023 . C . K l i n c k s i e c k (11, rue de Lille, Paris, 7e), Catal . genera1 .32p .
Levin and Munksgaard (Norregade, 6, Copenhagen), Iceland, Greenland, Spitsbergen, The

- 126 --

Feroe Islands, Old Northern Philology . 1563 Nos . - M. N i j
h o f f (Lange Voorhout, 9, 's Gravenhage), No . 568 : Livres
anciens et modernes . 459 Nos ; No . 565 . Histoire des Pays-Bas .
ire partie (Periodiques, Introduction, Moeurs et coutumes, Genealogie, Numismatique, Generalites) 1271 Nos ; No . 569 . His- `
toire des Pays-Bas . 2e partie . (Antiquite, Moyen Age) 1096
Maandelijksche Mededeelingen .
Nos .
M. N i j h o f f s
Nieuwe Boekhandel . Oude Boekhandel . Uitgeverij . Sept. 1930Sept . 1931 . - B . S e 1 i g b e r g, (Bayreuth) . Nachtrag zu
Kat . 333 : Namenforschung 254 Nrn . - S i m m e 1 a n d Co
(Leipzig C . 1, Rossstr. 5-7), Kat . 257 . 300 Nrn .
L . P . S k a dh a n g e (Norrevoldgade 102, Kobenhavn K), Folkeminder og
Kulturhistorie . 385 Nos . - S w o t s e n Z e i t l i n g e r
(Keizersgracht, 471, Amsterdam), List 15 . Dutch Philology and
Literature. Nos . 396-1063 . - A . d e T a v e r n i e r (Korte
Dagsteeg, 20, Gent), Le Bouquiniste gantois . Nos . 172-183 .
Nov . 1930-oct . 1931) . - A . de Tavernier (Lange Herenthalsstr .,
12, Antwerpen), Catal . de L ivres. Nos . 80-84 . Dec . 1930-sept .
1931 . - B . T a u c h n i t z (Leipzig, Dresdner Str .) The New
Catal . of the Tauchnitz Edition . Dec. 1930. 112 pp . - B . G .
T e u b n e r (Leipzig, Poststr ., 5-9), Deutsche Kultur and
Sprache . 32 S . - T h . T h o r p (St . Martin's Lane London,
W. C . 2), Cat. 143-147 . - Th Thorp (Strathfieldsay, Guildown
Rd, Guildford), Cat . 413-417 . - Versandbuchhandlung P . M .
V i l l a i n (101, rue de l'Abbe Groult, Paris, 15e), Franzosische and spanische Bucher . 44 S . - W e i d m a n n s c h e
Burchhandlung (Berlin, S W 68), Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui . 32 p .

H . L o e b e 1 1 a n d F . W e t h 1 o, Fehlerquellen bei
experimentellphonetischen Untersuchungen . Mit 27 Abb . Leipzig, Kabitzsch . 1931 . 66 S . M . 4 .50 .
J . Servotte et G . de Graeve, Nouveau Dictionnaire Commercial en 4 langues . Franc .-Neerl .-Angl .-All . Bruxelles, Bieleveld . 1931 . 491 p .
A D r e x e 1, Ursprung der Sprache . Innsbruck, Akade-

- 127 mie-Verlag . 1929 . VIII-164 S . Oesterr . Sch. 5 . (Allgem . Sprachwiss . 1 Bd . : System einer Philos . der Spr . Teil 1) .
J o s . J . G i e 1 e n, De Wandelende Jood in volkskunde
en letterkunde . Amsterdam, De Spieghel-Mechelen, Het Kompas .
1931 . X I I-255 blz .
G. S h . L a n e , Words for Clothing in the Principal IndoEuropean Languages . Baltimore, Waverley Press . 1931 . 44 pp .
(Lang. Dissertations p ubl . b y the Ling . Society of America. No
IX) .
Reisekymographion mit BerussvorrichE. W. S e l m e r
tung . Oslo, Broger . 1931 . 12 S . (Opusc . Phonetics . Fasc . IX) .
J . G e s s 1 e r , Le Livre des Mestiers de Bruges et ses derives . Quatre anciens manuels de conversation . Bruges, Consortium des Maitres Imprimeurs . 1931 . 40, 320 pp ., 100 frs . ; sur papier d'Arches 250 frs .

J . M u 1 1 e r, Untersuchungen zur rhein-moselfrankischen
Dialektgrenze . Bonn, Rohrscheid . 1931 . 148 S . M . 14 .50 (Rhein .
Archiv. 17) .
Z o e k- L i c h t, Nederlandsche Encyclopaedic voor alien
onder leiding van Dr . T. P . Sevensma . IXde Deel . Supplement .
Arnhem, Van Loghum Slaterus . 1931 . 410 biz .
L . B r o u w e r s, Het Juiste Woodd . Beteekenis-Woordenboek der Nederlandsche Taal . Turnhout, Brepols . 1931 . 1094
biz . Geb . Frs . 60 ; fl . 5 .W. d e V r e e s e, Die Eerste Bliscap van Maria . Opnieuw
uitgeg . en toegel . door - . Met een facs . 's Gravenhage, Nijhoff .
1931 . XXXII-186 biz . F1 . 4 .80.
G . W e i d e m a n i~ , Das neue Worterbuch der deutschen
Sprache . AusfOhrl . orthograph ., gramm ., stilist . Handbuch in
alphab . Anordnung mit vielen Beisp . and leichtfassl. Grammatik . XVIII-662 S . Ganzleinen M . 33 ; Halbleder M . 36.
H . K e s s 1 e r , Zur Mundart des Schanfigg . Mit bes . Berucksichtigung ihrer Diphtongierungen . Diss . Zurich . 1931 . (S .
A . aus Beitr . zur G esch, der dt. Spr, u . Liter ., 55, 81-206) .
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j. K u y p
De Gulden Poort.Bloemlezing voor middelbaar en normaalonderwijs.DeelC.Tweede geheelomgew.
druk.Antw erpen, De Sikkel. 1931.534 blz. Frs. 28.

J. K u y p e r s en T h . d e R o n d e , Beknopte Geschiedenis van de Nederl.Letterkunde voor schoolgebruik.Antwerpen, De Sikkel. 1931.342 blz.Frs.20.

R.v a n S in t-J a n , HetW estvlaamsch van G.Gezelle.
Antwerpen,De Sikkel.310 blz. Frs.45.
E b *' K r a n z m a y e r , Die Namen der W ochentage in
den M undarten von Bayern und Oesterreich.M it 1 Grundk.und
11 Pausen. W ien, Hölder-pichler-Tempsky ; M iinchen'
, Olden-

bourg. 1931. 100 S.M. 6.75 (Arb.zur bayer.-österr.Dialektgeog.Im Auftr.der W örterb.-lfomm .der Ak.d. W iss.in M iinchen und W ien hrsg.im Vereine m it F.Liiers und W .Steinhauser von A. Pfalz. Heft).
W
S e ib t, Die Dialektgeographie der hess.Bergstrasse.

Giessen,von Miinchow.1930.78 S. (Giess.Beitr.zur dt.Phi101.,XXVII).
Festgabe fiir S. S in g e r ,hrsg.von H. M a y n c unter
M itwirktlng von G.Keller und M .M arti.Tiibingen,M ohr.1930.
217 S.
I d a C. W a r d , The Phonetics of English.Cam bridge,
Heffer.1929.XI-176 pp.5 sh.net.
H. M ic k o Die M undart von W adestift im Böhmerwald.
Reichenberg, Sudetendeutscher Verlag Fr. Kraus. 1930. 135 S.

M.3 (Beitr.zur Kenntnis der sudetendt.Mundarten.5).
J.M ti1 e r-W eh in g e n Studien zur Dialektgeogr.
des Saargaues.M it 1 K.Bonn, Röhrscheid.1930. VIlI-117 S.
R h e in s c h e s W ö r t e r b u c h bearb.und her-

ausgeg.von J. M ii1le r . Lief.29. Gravör-Grutz (Bd.II.
Lief.15).Berlin-Bonn,Klopp.Sp.1377-1472.
S c h 1 e s w ig - H o 1s t e n is c h e r

W ö rte r -

b u c h (Volksausgabe) herausgeg.von 0. M e n s in g
N eumiinster,W aehholtz.1931. lV.Bd. Lief.2.Roland-salm.Sp.
129-256.

J.P e rs ijn , Studiën en Lezingen.1.Brussel,Standaard.
1931.196 blz.Frs.20. (Vlaamsche Bijdragen.Vl).

- 129 L . L e o p o 1 d, Nederl . Schrijvers en Schrijfsters . 1 ide
herziene dr . door G . S . 0 v e r d i e p en W. P i k . Groningen-Den Haag-Batavia . Wolters . 1931 . XX-850 blz . Fl . 5,25 ;
geb . 5 .90 .
C . G. N . d e V o o y s, Geschiedenis van de Nederlandsche Taal in hoofdtrekken geschetst. Groningen-Den Haag-Batavia, 1931 . 231 blz . Geb . fl . 3,90.
I . v a n G e l d e r e n met medew . van J . H . van Beckum,
Duitsch Woordenboek . 1 . Duitsch-Nederlandsch . 7de veel verb .
en verm . uitg . Groningen-Den Haag-Batavia, -Wolters . 1931 .
VIII-755 blz . Fl . 3,75 .
J . v a n G i n n e k e n, Grondbeginselen van de schrijfwijze der Nederlandsche Taal . Hilversum, Paul Brand . 1931 .
192 blz .
St . Leurs, J . van Mierlo, L .J .M . Philipp e n en A . S t e f e ns , De Begijnhoven . Antwerpen, De
Sikkel en de Vlaamsche Toeristenbond . 1931 . (Steden en Landschappen . VII) .
E. A . K o c h a n d R . M e i s s n e r, Skaldisches Lesebuch .
Teil 2 . Worterbuch . Halle, Niemeyer . 1931 . VIII-217 S . M. 10
geb . 11 .50 (Rhein . Beitr . and Hulfsbucher zur german . Philol .
18) .
J . van Ginneken en J . Endepols, DeRegenboogkleuren van Nederlands taal . 2de dr . 's Hertogenbosch,
Malmberg . 1931 . Fl . 5 .90 ; geb . 6.50 .
H . J . v a n d e W i j e r, Voor de moderne spelling
van onze Vlaamsche gemeentenamen . Brussel . Koninkl . Commissie voor Toponymie en Dialectologie . 1931 . 8 blz .
C . Borchling and Br . Claussen, Niederdeutsche Bibliographic . III . Lief . 1507-1519 : Neumunster, Wachholz . 1931 . Sp . 193-288 . M. 6 .
W . P e s s 1 e r, Kulturkreis and Kernland Niedersachen,
ihre Bedeutung and Erforschung . Berlin-Lichterfelde, Bermuhler. 1931 . 30 S . (S .-A . aus Der Erdball . 5 . Jg . 1931) .
M . M e e r t e n s, (Zr . Imelda), De Godsvrucht in de Nederlanden . II . Lij densdevoties. Brussel, Standaard ; Utrecht,
Dekker en van de Vegt . 1931 . 118 blz. Frs . 24 .

- 130 --H . P a 1 g e n , Kurze Lautlehre der Mundart von Echternach . Luxemburg, Linden and Hansen . 1931 . 56 S . (Beitr . zur
Luxemb . Sprach- and Volkskunde, Vorarbeiten zu einem wissensch . Worterb . d . Luxemb . Mundart hrsg . von der Luxemb .
Sprachgesellschaft . IV) .
K . H . d e R a a f en J . J . G r i s s, Stroomingen en
Gestalten . Geschiedenis der Nederl . Letteren . Met medew . van
N . A . Donkersloot voor de literatuur na 1914 . 2de herz . en verb .
dr . Rotterdam, Brussel . 1931 . XIX-676 blz . Geb . fl . 3,90.
X V I I I . B e r i c h t der Komm . fur die Herausg. von
Worterbuchern bayer . Mundarten . (1 . April 1931-31 . Marz
1931) . Mi nchen, Straub, 1931 . 11 S .
J . M u m b a u e r, Die deutsche Dichtung der neuesten
Zeit. I . Freiburg i . Br., Herder . 1931 . 623 S .
D . v a n C o p p e n o 1 1 e, Toponymische Studien . De
Kattestraten . Hasselt, Crollen . 1931 . 34 blz .
L . Gr .

V ERSCH EN EN : D EEL 1, Il, 111, lV, V VAN :

D E V O L L E D IG E
E R K E N V A N JO O ST
V AN D EN V O N DEL
IN 7 DEELEN
BEZORGD EN TOEGELICH T DOOR

D r. H . D . C . D IF E R E E
CONSERVATOR VAN HET VON DEL.M USEUM TE AM STERDAM

M ET EEN IN LEIDIN G van Prof.A LBERT V ERW EY
O N D ER M ED EW ERKIN G VAN JA C . J. ZEY , S.J.

Prijsperdeel:Ingenaaid 155 frs.;gebonden 190 frs.
In den loop van 1932 verschijnen verderdeel6 en 7
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PR O SP E C T U S G R A T IS O P A A N V R A A G !

U IT G E V E R IJ D E T O R E N T R A N S - Z EIST
N .V .STAN DAAR D.BO EKH AN D EL - A N TW ERPEN

VIENT DE PARAITRE :

te r,tivre 19s Xestiers''le srgjks et sùs llrivls
Quatreanciensmanuels,composésau 14e etau 15es.,pourapprendrelejrançaisaux étrangers,publiésavecuneintroduction,par
JEAN GESSLER,professeurd'histoire de la pédagogie à l'Université de Louvain.
Cette publication comporte six fascicules séparés,afin de faciliter l'étude comparative des quatre textes bilingues,à savoir le Livre des M estiers de Bruges,prototype du 14e siècle ;le Gesprâchbiichlein de Cologne ;les Dialogue'
s in French and English, impripés par W . C a x to n , le prob
totypographus anglais ;le Foccbulaer de R o la n d V a n d e n.D o r p e , réimprim é pöur
la première fois d'après l'exemplaire pnique de la Bibliothèque M azarine,à Paris.
Prix des six fascicules sous couvertures séparées, réunis dans
une farde de luxe cartonnée :
125 frs.surpapier 4 Tennyson hh;250 frs.sùrpapier 4Arches >,

à I'IMPRIMERIE SAINTE-CATHERINE,Bruges (c.ch.postaux :
69.500) ou chez tous les libraires.
Cette nouvelle publication constitue une contribution importante:

l'histoire externedu jrançais.
Om devergelijkende stpdie tevergemakkelijken,isverschenen :,

:etqrgjscik,,tivredes'estiers''egtij:iavtljigje:
Vieraloude conversatieboekjes om Fmnsch te Ieeren,uitde f4e
èn 15eeeuw,ingeleid en uitgegeven doorDr.JAN GESSLE.R,professor in de historischepœdagogiek aan de Hoogeschool te Leuven.
De hier bedoelde tweetali
geteksten zijn hetLivre des t
M estiers
van Brugge,prototype uitde 14e eeuw ;hetKeulsch Gespröchbûch-.
lein ;de Dialoguey in French and Engtish van W illia m C 'a XtO n en hetVocabulaer,v66r 1501 door R o la n d V a n d en
D o rp e teAntwerpen gedtukt,nu voorheteerstherdruktvol
gens
:

hetunicuh.derBibliotheek M azarine,te Parijs.
Deuitgavebestaatuitzesbundels,onderafzonderlijken omslag,
/

samengebrachtin een gekartonneerde luxe-farde,gedruktop 44Ar-

ches>
h (30 exemplaren à 250 fr. of 20 gld.,en op 44Tennysoh >
(600 exemplaren à 125 fr.of 10 gld.).
Allebestellingen te richten aan deSINTE KATHARINA DRUKKERIJ,Brugge (postrekening 69.500) ofaan elken boekhandel.

De Leuvensehe Bijdragen verschijnen in vier driemaande-

lijksche afleveringen .

Het Bijblad verschijnt afzonderlijk in Maart, Juni, October,

December.
De prijs per jaargang is 30 fr . Voor inlichti .ngen omtrent de
exploitatie buiten Belgie wends men zich tot de firma MARTINUS
NIJHOFF to 's-Gravenhage .
Mededeelingen voor de redactie, alsook boeken ter recensie

worden uitsluitend ingewacht bij Prof. Dr. L . GROOTAERS,

Naamsche Steenaveg, 158, Heverlee-Leuven (Belgie) . -- Postreken i ng 37662 . Tel efoon : Leuven 1056 .

Dictionnaire lie geois
PAR

JEAN HAUST

PROFESSEUR DE DIALECTOLOGIE WALLONNE A L'UNIVERSITE
DE LIEGE

-

Inventaire critique des richesses verbales du dialects wallop de Liege, cot
ouvrage s'adresse specialement aux philologues . Ii se recommande par des
definitions precises, eclairees d'exemples choisis, ou le mot est bien vivant,
et par des notes d'etymologie, hreves et souvent originales . Plusieurs centaines de figures explicatives, strictement documentaires, donneront une
valour singuliere a ce lexique : M . J . M . REMOUCHAMPS, directeur du
Muses de la Vie Walloons, s'est charge de cette partie delicate .
L'ouvrage comprendra probablement douze fascicules,
- et non une
dizaine comme on avail d'*bord prevu . - Un fascicule par trimestre . Le 5e
vient de paraitre . On pout encore souserire a l'edition ordinaire en
versant la sommo de 120 francs (stranger : 30 belgas) chez l'editeur
H VAILLANT-CARMANNE, Place St-Michel, 4, Liege (comptecheques postaux n~ 43 .274) . - L'ouvrage ne sere mis en librairie quo lorsqu'il sera acheve . - Edition de patronage : souscription de , 500 fr . minimum, donnant droll a un exemplaire de luxe et a un exemplaire ordinaire .

D er 9. Band des yyG rossen Brockhaus''
(I-Kas;784 Seiten ;in Ganzl.RM.23.40 ;beiRiickgabe eines alten Lexikons nach den festgesetzten Bedingungen M.21.15).
Unbeirrt durch die Sorgen und Nöte unserer Zeit,m it stets gleichbleibender'Piinktlichkeit und Sorgfalt fiigt der alte Leipzige'
r Lexikonverlag F.A.
Brockhaus einen Baustein des von ihm begonnenen M onumentalwerkes auf

den anderen.Nur ein Verlag der ûber eine 125jâhrige Tradition beider
Herausgabe grosser Nachschlagewerke verfiigt, und der zugleich die modernsten Hilfsmittel der Lexikographie zur Hand hat,kann dieses inhalilich

und âusserlich bestes gebende Riesenw erk so piinktlich fortfiihren und vollenden.
W ieder,wi'
e schon beider iibrigen B:nden w endet sich unsere ganze Aufm erksamkeit der hervorragenden Bebilderung zu.
@*
An Stelle der m ehr oder
: # II#
. .
w e n ig er unlebendiger
. #'# * .. . .Zeichnungen friih e rer
-.
# @ . * e
Auflagen ist die photo*@ @ @ *
graphische Aufnahme geHandbul
treten.Oft wird die LuftdesW I
@ssens@
In
* . @
QQ Ba
-*nden
@ ..
bildaufnahme zu Hilfegenomm en um den Aufbau
*
Jeizt
@* #
'
einer' Landschaft, einer
xueHa
**1:e
'voIlendet
* -*
Stadt klarzumachen, auch
unerschliessbare Gegen*
den werden auf diese
W
en
n
a
l
l
e
W
er
t
e
* * * * **
X? * **
W eise in Bild gezeigt
*
sl
nken, alle Valuten
(Karakorum, Inlandglet:.
e
.
enttausl en, derW ert
s
cher in Grönland).Vor#@ * * *
bildlich zusam mengestellt
@ @ @R * ** dieses M onumentalsind die Tafeln aus dem
- @werkes blel
btl.. .**
Gebiet von W irtschaft

@#
. ..

.
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F. .B R C K

Sonntagsblatt,
Budapest

und Technik ( Kaffee,
Kxltetechnik ) oder iiber

S .LE I

(Kakaogewinnung, Her-

Fabrikationsvorgânge

l

Derunterzeil netebittetum unverbindlilezusendung
desProbeheNesaDcrGroBeBro/hausneuvonA -Z.

stellung von Kakao und

Schokolade ). Niemand
hat treffender den Eindruck, den die bisher erschienenden Bânde auf
den Beschauer machen,

geschilderta1s der bertihmte Freund des deutschen Volkesy, S v e n H ed n , der iiber den < Grossen Brockhaus> gesagt hat :<<Es ist ein wahrer Genuss, in dieser Goldgrube des W issens zu bl:ttern und die prachtvollen Bilder und Karten zu bewundern.
Ein wunderschönes, monum entales
ë
W erk ! Es ist unglaublich, dass so etwas in einer so schwierigen Zeit wie

der jetzigen zustande gebrachtwerden kann !Diese Tatsache sprecht wirklich Folianten fûr die Kraft des <<besiegten >> D eutschland !>

