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Zitting van 18
r8 Januari 1888.
r888.

Pauw,
Zijn aanwezig de
de heeren
heeren Jhr.
Jhr. Napoleon de Pauw,
bestuurder; ; Jan
de Laet,
Laet,onderbestuurder
onder bestuurder;; Frans
Frans
bestuurder
Jan de
de
Potter, bestendige
bestendige secretaris
secretaris;;
de Potter,
Claeys, Ed.
Ed. Gailliard,
GaiIliard, P.
P. Génard,
Génard,
de heeren H. Claeys,
L.Roersch,
Roersch, E.E.Stroobant,
Stroobant,
G.
Gezelle, E.
E. Hiel,
Hiel, L.
G. Gezelle,
F. van
van der
der Haeghen,
Haeghen, P.
P. Willems,
Willems, P.
P.Alberdingk
Alberdingk
Thijm, , S.
Daems, , C.
C. Hansen
Hansen,, L.
L.Mathot,
Mathot,
Thijm
S. Daems
J. Micheels,
Micheels, J. Obrie, J.
J. van
vanDroogenbroeck,
Droogenbroeck,
Th. Coopman
Coopman, , A.
de Vos
Vos, , K.
K. Stallaert
Stallaert en
en
Th.
A. de
J.
Dodd, werkende
werkende leden
leden;;
J. Dodd,
de heeren
Delgeur , A.
A. PrayonPrayonheeren J.J. Broeckaert,
Broeckaert, L. Delgeur,
van Zuylen
Zuylen van
van Even,
Even, briefbriefvan
van Nyevelt
Nyevelt en
en E. van
wisselende leden.
leden.
wisselende
De heer
heer J. Nolet
Nolet de
de Brauwere
Brauwere laat
laat weten
weten
De
dat
hij door
door ziekte
ziekte belet
op reis
reis te
te gaan
gaan;; de
de
dat hij
beletisis op
heeren A.
A. Snieders
Snieders,, J.
J. Bols
Bols,, H. Sermon
Sermon en
en
heeren
Fr. Willems
Willems verontschuldigen
verontschuldigen zich
door
ambtszich door ambtsbezigheden verhinderd
bij te
te
bezigheden
verhinderdte tezijn
zijn de
de zitting
zitting bij
wonen.
De
bestendige secretaris
de lijst
lijst over
over der
der
De bestendige
secretaris legt
legt de
AANGEBODEN
BOEKEN :
AANGEBODEN BOEKEN
Door
het Staatsbestuur
Staatsbestuur ::
Door het

Middelnederlandsch Woordenboek,
Woordenboek, door wijlen
Middelnederlandsch
dr. VERWIJS
VERWIJS en
dr. J.
J. VERDAM.
en dr.
VERDAM. Tweede
Tweede deel,
e
I Ie
en
12
aflevering.
Ie
I 2e

-6de l'Académie
I'Académie royale des Sciences,
Sciences,
Annuaire de
des
Beaux
Arts
de
Belgique,
des
Lettres
et
des Lettres et des Beaux Arts de Belgique, 1888.
Door den
den heer Jan Bols, briefwisselend
der
briefwisselend lid der
Door
Academie ::
Over
de Welluidendheid
Over de
Welluidendheid der Nederlandsche
Taal, door JAN
JAN BOLS.
BOLS. Leuven,
Leuven, 1873.
1873.
Zwitserland,, door JAN BOLS.
Reisje in Zwitserland
Mechelen,
1876.
Mechelen, 1876.
Volksspraak en
Boeketaal, door JAN BOLS.
en Boeketaal,
Brugge,
1876.
Brugge, 1876.
Over
aanleeren van
van den
den Catechismus in
Over het aanleeren
de Moedertaal, door JAN BOLS (Redevoering, voorin het
het Jaarboek
Jaarboek van
van het
het Davidsfonds
Davidsfonds
komende in
Gent,
1880.
voor 1880).
188o). Gent, 1880.
Verschil in Uitspraak
{uivere
Uitspraak tusschen de Tuivere
en de
de gemengde e en
0, door JAN BOLS.
BOLS. Leuen o,
en
ven,
1882.
ven, 1882.
De
Taal van
van het
het godsdienstig
godsdienstig Onderwijs
Onderwijs in
De Taal
en in
in VlaamschVlaamsch-België',
Pruisisch Polen
Polen en
Pruisisch
België, door JAN
BOLS. Leuven,
Leuven, 1884.
1884.
Eenige Regeltjes
Regeltjes om den
Vlaamschen StuStuden Vlaamschen
te leeren
leer en behoorlijk
denten
hunne Moedertaal
Moedertaal te
denten hunne
schrijven en uitspreken, door JAN BOLS
BOLS en JAN
DE
RUY5SCHER. Leuven,
Leuven, 1883.
1883.
DE RUYSSCHER.
Nederduitsche Bloemle,ing,
Bloemle{ing, door JAN
BOLS
Nederduitsche
JAN BOLS
en JAKOB MUYLDERMANS. Eerste deel.
deel. Mechelen,
1886.
Door den
den heer Sermon,
briefwisselend lid
lid
Door
Sermon, briefwisselend
der Academie :
Geschiedenis van
Peeter Coutherele,
Coutherele, meier
van Peeter
SERMON.
van Leuven,
Leuven, door H.
van
H. SERMON.

_ 7 _
Ossians Fingal, uit MACPHERSONS proza,
vertaald door H. SERMON.
Door den heer dr. W. Everts, buitenlandsch
eerelid der Academie :
Die ierste ende die jonxte Paeus. Bethleem
ende Roemen. (Proeve van Middelnederlandsch.
Overdruk uit de Tijd.)

Jhr. N. de Pauw, bestuurder voor het intredende jaar, stelt voor, in het verslag over de
huidige zitting den dank der Koninklijke Vlaamsche
Academie te vermelden voor den afgetreden eersten
bestuurder, den heer P. Willems, aan wiens goede
leiding, overleg en wijsheid de bepaalde inrichting
der Academie, op hechte grondslagen, verschuldigd
is. (Toejuichingen). Hij belooft, wat hem betreft, het

voetspoor van zijnen geachten voorganger te zullen
drukken en al zijne kracht te zullen besteden tot
den bloei der instelling.
De bestendige secretaris deelt twee telegrammen mede, den 29 December ontvangen : een vanwege
den heer Beernaert, minister van financiën, en het
ander van den heer ridder de Moreau, minister van
Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken. Beide
ministers betuigen hun spijt dat dringende ambtsbezigheden hen beletten de openbare zitting en het
banket der Academie, waartoe zij uitgenoodigd zijn,
bij te wonen. — Vanwege den heer J. de Laet kwam
denzelfden dag het bericht, dat zijne gezondheid
hem niet toeliet naar Gent te komen.

-- 8 —
ONTVANGEN BRIEVEN.

Sedert de plechtige zitting der maand December
1887 hebben zich doen kennen als schrijvers van
verhandelingen, aan welke eene vereerende melding
werd toegewezen : de hoeren Prosper de Pelsmaeker, van Denderleeuw, en Theodoor Stille, van
Maastricht, beide studenten aan de Hoogeschool
van Leuven, schrijvers der verha,deling Nr 4 over
het Gotisch; de heer dr. L. Simons, leeraar aan
het Koninklijk Athenaeum te Leuven, voor de verhandeling Nr 5, over gezegd onderwerp ; en de heer
P.-H.-F. Bakker, bestuurder eener lagere school
te Haarlem, opsteller der Middelnederlandsche Biblio
graphie Nr 4.
De vraag van den heer P. H. van Moerkerken
om zijne bekroonde verhandeling te mogen omwerken tot eene beknopte syntaxis van het Gotisch, in
aansluiting aan de Gotische grammatik, wordt niet
ingewilligd : het werk zal uitgegeven worden zooals het ingezonden is.
Wat de twee bekroonde werken over de Taalzuivering betreft, beslist de Academie dat beide,
voor de uitgave, tot één versmolten zullen worden.
De heer Broeckaert verklaart, voor zijn deel, met
deze beslissing genoegen te hebben en te zullen
trachten daaromtrent met den heer Craeynest overeen te komen.
Bij brief van 15 Januari 1888 betuigt de heer
Louis D. Petit aan de Academie zijnen innigen
dank voor de hem toegekende eervolle onderschei-
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din i, en deelt
deelt mede,
mede, dat
datzijne
zij ne Bibliographie
Bibliographie ««reeds
reeds
bij de
de bekende
bekende firma
firma E.-J.
E.-J. Brill,
Brill, te Leiden,
Leiden, ter
ter
bij
perse
gelegd is
en verschijnen
verschijnen zal
zal zoo
zoospoedig
spoedig een
een
perse gelegd
is en
keurige typographische
typographische uitvoering
uitvoering en
ennauwgezette
nauwgezette
keurige
correctie
toelaten. »»
correctie zulks
zulks zullen
zullen toelaten.
Na eene
eene beraadslaging
beraadslaging over
vraag, of de
de
Na
over de
de vraag,
heer
Petit wel
wel het
het recht
re.:ht heeft
heeft zelf
zelf de
de uitgave
uitgave van
van
heer Petit
haar,
een
de Academie
Academie bekroond
een door
door de
bekroond werk,
werk, buiten haar,
doen, lost de
de vergadering
vergadering deze
deze vraag
vraag op
opininbevesbeveste doen,
dewijl de
de voorwaarden
voorwaarden van
vanden
denwedstrijd
wedstrijd
tigenden zin, dewijl
puntniet
nietduidelijk
duidelijkgenoeg
genoeg bepalen;
bepalen;de
deAcademie
Academie
dit punt
zal
het vervolg,
vervolg, zich
zich het recht
recht voorbehouvoorbehouzal echter,
echter, in het
den
de door
door haar
haar bekroonde
bekroonde stukken
stukken zelve
zelve uit
uittete
den al
al de
geven, en
ieder afdruksel
afdruksel van
van het
hetwerk
werk
geven,
en verlangt
verlangt dat ieder
des
heeren Petit, op
op den
den titel,
titel, de
demelding
meldingbevatte
bevatte
des heeren
dat het
het is
is uitgegeven
uitgegeven door
door de
de Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche
Petitzal
zalgevraagd
gevraagd worden
worden
Academie.
den heer
heer Petit
Academie. Aan den
voornemens isis te
doen ten
ten opzichte
opzichte van
van
wat hij
hij voornemens
te doen
aanmerkingen, welke
welke de
de heeren
heerenBeoordeelaars
Beoordeelaars
de aanmerkingen,
in hun
hun verslag
verslag over
overzijne
zijneBibliographie
Bibliographie gemaakt
gemaakt
hebben,
alsmede mits
mits welke
welke voorwaarden
voorwaarden hij
hij een
een
hebben, alsmede
aantal afdrukselen
afdrukselen van
van zijn
zijn werk
werk aan
aandedeAcademie
Ac'ademie
.zou
kunnen afstaan.
afstaan.
zou kunnen

Bestendige Commissie.
Commissie.
zitting der
der Bestendige
Bestendige Commissie
Commissie,, dezen
dezen
In zitting
de Academie
Academie de
de
morgen gehouden,
gehouden, is besloten
besloten aan de
morgen
uitgave
letter A, van
het Glossauitgave voor te stellen der letter
van het
-rium
Roersch, op
op de
de Alexanders
AlexandersYeesten
Yeesten
des heeren Roersch,
rium des
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van Maerlant.
Maerlant. —
- De
De Academie
Academie geeft
geeft aan
aan dit
dit voorstel
voorste}
goedkeuring.
hare goedkeuring.
Aan de
de vergadering
vergadering een
een afdruksel
afdruksel aanbiedende
aanbiedende
van
de Zevenste
Zevenste Bliscap
van Maria,
Maria, bedankt
bedankt de
de
van de
Bliscap van
heer bestuurder
bestuurder den heer K. Stallaert
Stallaert om
om de
de eerste
eerste
heer
det" Academie, in
in weinig
weinig
middelnederlandsche uitgave der
tijd en op verdienstelijke
verdienstelijke wijze,
wijze, bezorgd
bezorgd te hebben.
hebben.
tijd

Kiezingen.
De Academie
Academie gaat
kiezing van
van drie
drie
De
gaat over
over tot
tot de kiezing
Leden, die, met het bureel, de Commissie van Reken-Ledn,imthburleCoisvanRkdienst
voor het
het loopende
loopende jaar
jaar zullen
zullen uitmaken.
uitmaken.
dienst voor
\\>T
orden gekozen
gekozen : de
de heeren
heeren A.
A. de
de Vos,
Vos, J.
J. 0Obrie
brie en
en
Worden
Stroobant.
E. Stroobant.
Tot leden
leden der
het voorder Commissie,
Commissie, gelast
gelast met het
stellen van de prijsvragen voor 1889,
r889, worden gekozen
gekozen
de Potter,
Potter, G.
G. Gezelle,
GezelIe, C.
C. Hansen
Hansen,
de heeren
heeren Fr.
de
Fr. de
L. Roersch
Willems.
Roersch en
en P. Willems.
De
zitting eindigt
eindigt te
te 44 1/4
1/4 uren.
uren.
De zitting
„

-

Zitting van

11-

22

Februari.

Zijn aanwezig
aanwezig de
heeren Jhr.
Jhr. Nap.
Nap. de
de Pauw,
Pauw,
Zijn
de heeren
bestuurder; J.J. de
de Laet,
Laet, onderbestuurder
onder bestuurder ; ; Fr. de
de
bestuurder;
bestendige secretaris;
secretaris;
Potter, bestendige
Claeys, Ed.
Gailliard, E.
E. Hiel,
Hiel,
de
heeren H.
de heeren
H. Claeys,
Ed. Gailliard,
E. Stroobant,
Stroobant, F.
F. van
van der
der Haeghen,
Haeghen, P.
P.Willems,
Willems,
E.
P. Alberdingk
Alberdingk Thijm,
Hansen, L.
L. Mathot,
Mathot,
P.
Thijm, C.
C. Hansen,
J. Micheels,
Droogenbroeck, Th.
Th. Coopman,
Coopman,
J.
Micheels, J.
J. van Droogenbroeck,
Dodd;
A. de
de Vos,
Vos, K.
K. Stallaert
Stallaert en
en J.J. Dodd;
A.
de heeren
heeren J. Broeckaert,
Broeckacrt, L.
L. Delgeur,
Delgeur, A.
A. Prayon
Prayon
Zuylen-van Nyevelt,
N yevelt, H. Sermon
Sennon en
Wilvan Zuylen-van
en Fr. Willems,
briefwisselende leden.
leden.
lems, briefwisselende
Hebben zich
zich doen
doen verontschuldigen
verontschuldigen : wegens
wegens
Hebben
deBrauwere
Brauwere
ziekte, de heeren
heeren G.
G. Gezelle,
Gezelle, Nolet
Nolet de
ziekte,
van
Steeland en
en S.
S. Daems,
Daems, werkende
werkende leden,
leden, en
en
van Steeland
Flou, briefwisselend,
briefwisselend, lid;
wegens
ambtsK. de Flou,
lid ; wegens ambtsde heer
Roersch, en uit
uit hoofde
hoofde van
van
bezigheden, de
heer L. Roersch,
eene reis
het buitenland,
buitenland, de
de heer
heer J.
J. Obrie.
Obrie.
eene
reis in het
AANGEBODEN BOEKEN
BOEKEN
AANGEBODEN

Namens het Staatsbestuur ::
Oranje-Nassau, , van
de
Het Vorstenhuis
Vorstenhuis Oranje-Nassau
van de
vroegste
VORSTERMAN VAN
VAN
vroegste tijden tot heden, door
door VORSTERMAN
OVEN,
eene inleiding van Dr L.-R.
BEYNEN
OYEN, met eene
L.-R. BEYNEN
en een
een gedicht
gedicht van
van J.-J.-L.
J.-J.-L. TEN
TEN KATE.
KATE. Leiden,
1883,
in-4°.
1883, in-40.
Waldeck en
en Prrmont,
Prrmont,
Het Vorstenhuis van
van Waldeck

--
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benevens
grajelUke takken
takken van
benevens de uitgestorven en grafelijke
dit stamhuis
stamhuis,, door VORSTERMAN
VORSTERMAN VAN
VA~ OYEN.
OVEN.
dit
Utrecht,
1879,
in-40.
Utrecht, r879, in-4°.
Dictionnaire nobiliaire.
des généagénéaDictionnaire
nobiliaire. Répertoire
Répertoire des
logies et
des documents
documents généalogiques,
généalogiques, qui
qui se
se
et des
trouvent dans la Bibliothèque,
Bibliothèque, les collections
collections et
et
archives de
A.-A.
Vorsterman van
van Oyen.
Oyen.
les archives
de Mr A
.-A. Vorsterman
's-Gravenhage,
r884, in-80.
in-8°.
's-Gravenhage, 1884,
Catalogus der tentoonstelling van voorwerpen,
betrekking hebbende
hebbende op
het lJorstelUk
stamhuis
op het
vorstelijk stamhuis
Oranje-Nassau,
en op
op de
de Wapen-,
Wapen -, Geslacht- en
Oranje-Nassau, en
Zegelkunde. Ibidem, 1880,
r880, in-80.
in-8°.
Zegelkunde.
De hooge
hooge Raad van
Adel, beschouwd
De
van Adel,
beschouwd in
verband met zijne
rUne boekerij
boekerij en archief, benevens
benevens
nieuw soort
soort van belasting.
een
een woord over een nieuw
Leiden, 188o,
r880, in-8".
in-8".
Leiden,
het geslacht Beets. 's-Gravenvan het
Genealogie van
in-rz O •
hage, 1884,
r884, in-120.
hage,
Idem van
de geslachten
gesl~chten ver Huell,
Huel!, loost
Joost van
van de
Smit, van
van Barnevelt,
Barnevelt, van
van Beeftingh,
Beeftingh,
den Vondel,
Vondel, Smit,
Dumbar, Browe,
Browe, Chabot,
Chabot, Groeninx
Groeninx van
van Zoelen,
Zoelen,
Dumbar,
Meyners, Prins,
Prins, Crommelin,
Crommelin, Huyssen
Huyssen van
van CatCatMeyners,
tendijke,
Lestevenon, Stein,
Stein, Straelman,
Straelman, Hubrecht,
Hubrecht,
tendijke, Lestevenon,
SCHEFFER en
A.-A. VORSTERVORSTERTromp, door J.-H. SCHEFFER
en A.-A.
MAN
VAN OYEN.
OVEN. (Nederlands Familiearchief.)
Familiearchief.)
MAN VAN
's-Gravenhage
Rotterdam, in-12°.
in-I ZO.
's-Gravenhage en
en Rotterdam,
Redevoeringen uitgesproken op
het XVIIe
XVIle
op het
Redevoeringen
Nederlandsche Taalen
Letterkundig
Congres
te
Congres te
Taal- en
A.-A.VORSTERMAN
VORSTERMAN VAN
VAN OYEN.
OVEN.
Mechelen, door A.-A.
Levensbericht van G.-A. VORSTERMAN
VAN
VORSTERMAN VAN
Levensbericht
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13OYEN,
1884,
's-Gravenhage, 1884,
een oud-leerling. 's-Gravenhage,
'OPEN, door een
in-I 2°.
in-12°.
De Heerlijkheid
Nieuw-Lekkerland.
Heerlijkheid NieuwLekkerland. 's-Gravenhage,
1886, in-12°.
in-12°.
venhage, 1886,

Hattuarie.
De oorsprong
graven van
van
Hattuarie. De
oorsprong der
der graven
Gelre en
Cleve, door
A.-J.-C.KREMER.
KREMER. Ibidem,
en Cleve,
door A.-J.-C.
1887, in-I2°.
1887,
De voormalige heerlijkheden
heerlijkheden Reeth
en WaerWaerReeth en
borg, door JOH.-THEODOOR DE
horg,
RAEDT. Ibidem,
DE RAEDT.
1886, in-q.°.
1886,
in-4°.
Grajelijke
Commissie- of Bevelboeken
Bevelbaeken van
van
Grafelijke CommissieJ-Jertog Willem
Willem van Eeyeren.
Beyeren. 1392-1418.
Hertog
1392-1418. Rotterdam,
Rotterdam,
1883, 22 deeltjes.
Geschiedenis der abdij van Postel,
Pastel, door TH.TH.
1.GN. WELVAERTS, twee deelen in-8°.
-IGN.WELVARTS,twedlni-8°.
MORlTZ
HEYNE,
buitenVanwege den heer M
ORITZ H EYN E, buiten
landsch eerelid, te Goettingen
Goettingen ::
-landscherlid,
Beówulj, met uitvoerig
uitvoerig glossarium
glossarium door
200r hem
hem
Beówulf,
uitgegeven;; en
en Lexicon Frisicum
Frisicum (A-Feer),
compouitgegeven
(A-Feer), composuit
HALBERTSMA.
suit J ]USTUS
USTUS HALBERTSMA.

De Academie
Academie stelt,
stelt, in
in geheim
geheim comiteit,
comiteit, hare
hare
De
begrooting vast
voor het
het loopende
loopende jaar,
jaar,alsmede
alsmede
begrooting
vast voor
programma der
der
het programma

Letterkundige wedstrijden
wedstrijden voor
voor 188g.
188g.
Letterkundige
EERSTE PRIJSVRAAG.
PRIJSVRAAG.
EERSTE

Oudgermaansche Taalkunde.
Taalkunde.
Oudgermaansche

gebruik der
der naamv
naamvallen
in Notkers
NotkersBoetliius
Boethius en
en
Het gebruik
allen in
Martianus Capella.
Capella.
Martianus

-- 14
TWEEDE PRIJSVRAAG.

Middelnederlandsche Taalkunde.
Men vraagt eene nauwkeurige en volledige studie over
het gebruik van het voornaamwoord van den 2en persoon
enkelvoud (du, dijn) bij de Middelnederlandsche schrijvers,
en men vervolge die studie tot de volledige verdwijning van
dit v000rnaamwoord in de schrijftaal.
DERDE PRIJSVRAAG .

Letterkunde.
Lofrede op San-Frans- Willems, beschouwd als hoofdman en leider der Vlaamsche beweging, en als Taal- en
letterkundige.
VIERDE PRIJSVRAAG.

Men verlangt ee ri e critische verhandeling betrekkelijk de
verdiensten en de strekking der oorspronkelijke Noord- en
Zuid-Nederlandsche, Too geschiedkundige als rede- en karakterschetsende romans, sedert 1780 tot 1887 gedrukt, met
uitfondering der levende schrijvers.
VIJFDE PRIJSVRAAG.

Vaderlandsche geschiedenis.
Verhandeling over deft oorsprong der Belgische vrijheden.

Voorwaarden.
Voor de wedstrijden worden enkel handschriften en niet
te voren uitgegeven stukken aanvaard. De werken moeten
leesbaar in het Nederlandsch geschreven zijn. De schrijver
stelt zijnen naam op zijn opstel niet; hij voorziet dit slecht s
van eene kenspreuk, welke hij, met opgave van zijnen naam
en woonplaats, in een gesloten briefje herhaalt. Voldoet hij
aan de laatste bepaling niet, dan kan de prijs hem geweigerd
worden.
De schrijver van elk bekroond werk zal namens de
Academie eene belooning ontvangen van 600 francs, ofwel
eenen gedenkpenning van gelijke waarde.
De mededingende handschri ft en moeten bij den bestendigen Secretaris (Fr. de Potter, Godshuizendreef, 29) ingezonden

.

15
zijn vóór den
den i1Augustus
Augustus1889.
1889. Degene
Degene na
na den
denvoorgeschrevoorgeschre·
zijn
ven
dag ontvangen,
ontvangen, of
of zulke,
zulke, welker
welker opstellers
opstellers zich
zich op
op eenige
eenige
ven dag
worden uit
uitden
denwedstrijd
wedstrijdgesloten.
gesloten.
manier zullen doen kennen, worden
De Academie
Academie eischt
de grootste
grootste nauwkeurigheid
nauwkeurigheid in
in de
de
De
eischt de
dien hoofde,
hoofde, dat
dat de
demededingers
mededingers
aanhalingen en
aanhalingen
en vraagt
vraagt uit
uit dien
der door
doorhen
henaangehaalde
aangehaalde
de uitgaven,
uitgaven, alsook
alsook de bladzijde
bladzijde der
de
boeken, zouden
zouden aanduiden.
aanduiden. —
- Zij
Zij meent
meent den
denmededingeren
mededingeren
boeken,
haar ooroorte moeten
moeten berichten
berichten dat
dat al
al de
de handschriften,
handschriften, aan
aan haar
te
haar eigendom
eigendom in
in hare
harearchieven
archieven
deel onderworpen,
onderworpen, als
deel
als haar
bewaard blijven,
blijven, en
zij zich
zich het
het recht
rechtvoorbehoudt
voorbehoudtdeze
deze in
bewaard
en zij
druk te
te geven.
geven. Van
Van de
de niet
niet ter
teruitgave
uitgaveaangenomene
aangenomene stukken
stukken
zullen de
de mededingers,
mededingers, te
te hunnen
hunnen koste,
koste, een
eenafschrift
afschrift kunnen
kunnen
zullen
bekomen,
mits overeenkomst
overeenkomst met
met den
denbestendigen
bestendigenSecretaris.
Secretaris.
bekomen, mits

Briefwisseling.
De bestendige
bestendige Secretaris
Secretaris legt
legt twee
twee brieven
brieven over,
over,
aan de
de Academie
Academie door den
den heer
heer Minister
Minister van
van Land
LandNijverheid en Openbare Werken toegestuurd.
toegestuurd.
bouw, Nijverheid
Bij
den eersten
eersten bericht
bericht hij,
hij, dat
datzijn
zijnDepartement
Departement
Bij den
voor dehelft
de belft der
derkosten
kosten(geraamd
(geraamd op
op 400
voor
40o franken),
zal tusschenkomen
tusschenkomen in
de uitvoering
uitvoering der
der portretten
portretten
zal
in de
van
de
afgestorven
leden,
die
in
de
Jaarboeken
van de afgestorven leden, die in de Jaarboeken
der Academie
Academie zullen
zullen verschijnen,
verschijnen, op
opvoorwaarde
voorwaarde
der
dat
de keus
keus der
der met
met dedeuitvoering
uitvoering gelaste
gelaste gragradat de
veerders
voortaan
aan
de
voorafgaandelijke
goedveerders voortaan aan de voorafgaandelijke goedkeuring
het Bestuur
Bestuur van
van Schoone
Schoone Kunsten
Kunsten
keuring ven
ven het
zal moeten
moeten onderworpen
onderworpen worden.
Het tweede
tweede
zal
worden. --- Het
schrijven
laat
de
Academie
weten
dat
hare
vraag
schrijven laat de Academie weten dat hare vraag
om
de briefwisselende
briefwisselende leden
opzicht der
der
om de
leden onder
onder 't opzicht
vergoeding
reis- en
en verblijfkosten
verblijfkosten gelijk
gelijk te
te
vergoeding van
van reisstellen
met
de
associés
der
Koninklijke
Academie
Koninklijke Academie
stellen met de
van
België, niet
niet kan
kantoegestaan
toegestaan worden.
worden.
van België,

-
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Vanwege den
Petit is
is een
een
Vanwege
denheer
heer Louis
Louis D.
D. Petit
antwoord gekomen
gekomen betrekkelijk
betrekkelijk zijne
uitgave der
der
antwoord
zijne uitgave
Daarbekroonde Middelnederlandsche Bibliographie. Daaruit blijkt
blijkt, , dat
dat hij
hij niet
nietvoornemens
voornemens isiszijnen
zijnen
uit
door middel
middel der
der met
met
arbeid volledig
volledig te
maken door
arbeid
te maken
eervolle
meldi1lg onderscheidene
onderscheidene bijdragen
bijdragen,, maar
maar
eervolle melding
dat
hij dien
dien drukken
drukken zal
zal zooals
zooals hij
hij hem
hem aan
aan
dat hij
't
oordeel der
der Academie
Academie onderwierp,
onderwierp, met
metbijvoebijvoe't oordeel
ging
nochtans van
van een
een alphabetisch
alphabetisch register
register van
van
ging nochtans
naar
de
toenamen der
der schrijvers,
schrijvers, met
met verwijzing
verwijzing naar
de toenamen
doopnamen.
hunne doopnamen.
Van
zijnen kant
kant deelt
deelt de
de Uitgever,
Uitgever, de
de heer
heer
Van zijnen
E.-J. Brill,
BrilI, de
de voorwaarden
voorwaarden mede,
mede, mits
mits welke
welke hij
hij
E.-J.
een
zeker getal
getal afdruksels
afdruksels der
der Bibliographie
Bibliographie aan
aan de
de
een zeker
Academie zou
kunnen afstaah.
- De
Devergadering
vergadering
afstaan. —
Academie
zou kunnen
draagt
Bestuur den
last op,
op, over
over dit punt
punt met
met
draagt het
het Bestuur
den last
den
heer Brill
Brill nader
nader teteonderhandelen.
onderhandelen.
den heer

Lezingen.
De heer
hec!r Hiel,
Hiel, werkend
werkend lid
lidder
derAcademie,
Academie, leest
leest
De
het vervolg
vervolg van het
het gedicht
gedicht:
:

VAN MAERLANT.
MAERLANT.
H.
II.
(Aan
mijne drie
drie tonen
{onen Herman,
Herman, Willem
Wil/em en
en 5an.)
Jan.)
(Aan mijne
Komt,
jongens, komt,
gaan naar
naar Damme
Damme heen;
heen;
Komt, jongens,
komt, we
we gaan
Brugge rusten,
rusten, 't'theerlijk
heerlijkfeest
feestverdween,
verdween,
Laat Brugge
Gevierd
Vlaamsche volk,
stad en
en veld,
veld,
Gevierd door
door 't Vlaamsche
volk, in stad
eere van
van held
held Breidel,
Breidel, held
held
Aan
zee, ter eere
Aan zee,
de Coninck!
Coninck!
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't't Zonnelicht
Zonnelicht vernJst
valt
verrijst en valt
Met
goudglans op
het somber
somber reusgestalt
reus ge stalt
Met goudglans
op het
Des halletorens,
halletorens, die
die 't gezang
gezang:: «« W.1a1'
Maas
Des
Waar Maas
En Schelde
vloeien)) als
een gul
gul geraas
geraas
Schelde vloeien»
als een
kusten))
Met
Met « Vlaandrens
Vlaandrens gouden
gouden kusten
» klinglend
klingiend speelt,
de zon
zon gestreeld.
gestreeld.
Verliefd
reuzenleewerk, door de
Verliefd als
als reuzenleewerk,
Komt,
en zin,
zin, komt
komt licht
licht tete been,
been,
Komt, licht
licht van
van hart en
Komt,
jongens, komt,
gaan naar
naar Damme
Damme heen.
heen.
Komt, jongens,
komt, we gaan
't Is
Is Julimaand,
Julimaand, de
de maand
maand der
derzegepraal
zegepraal
Van
Vlaamsche volk op
op 't'tvalsche
valsche Walsch
\Valschgesmaal.
gesmaal.
Van 't Vlaamsche
West-Vlaanderland,
in zomertijd
zomertijd
West-Vlaanderland, hoe
hoe lokt in
Uw schoonheid
schoonheid mijn
mijn gemoed!
gemoed! hoe
hoe hoogverblijd
hoogverblijd
blauw uws
uws heme
hemels
drijft
Stemt
Stemt gij
gij den
den zin.
zin. In 't't blauw
l s drijft
of't
blijft
Vol
schuchterheid het
blank gewolk,
gewolk, of
Vol schuchterheid
het blank
't blijft
Vol
majesteit beweegloos,
beweegloos, heerlijk
heerlijk zacht
zacht
Vol majesteit
pracht;
Door
reinen zonneglans
zonneglans getind met
met pracht;
Door reinen
't Gelijkt
Gelijkt in
in frischheid
frischheid aan
aande
deVla'amsche
Vlaamsche maagd,
maagd,
draagt::
Die
vlekloos kleed
kleed vol
vol fier
fier verlangen
verlangen draagt
Die 't vlekloos
Geschiednis
terwijl heur
heur boezem
boezem zwelt,
zwelt,
Geschiednis leert,
leert, terwijl
daden heimlijk
heimlijk fluistrend
fluistrend meldt.
meldt.
En
En vrome daden
West-VlaanderIand, uw
is geurig
geurig groen,
groen,
West-Vlaanderland,
uw grond is
den zeewind
zeewind wiegelt,
wiegelt, malsch
malsch den
den zoen
zoen
Dat
Dat voor den
zon, die
die mild
mildhaar
haarvlammenVloed
vlammenvloed
Verkoelt der zon,
Verkoelt
stroomen laat
laat ter
ter wei,
wei, daar
daarwaar
waarverwoed,
verwoed,
Thans stroomen
eeuwen, stormen
stormen rolden
rolden ongetemd
ongetemd
Vóór eeuwen,
wilde zee
zee .....
Ter wilde
0, mijn
mijnverbeelding
verbeelding zwemt
zwemt
0,
diep verleen,
verleen, toen
toen Ragnar
RagnarLodbrog
Lodbrogkwam
kwam
In 't't diep
langs dees
dees strand
strand den
den schat
schat der
derVlamings
Vlamings nam
nam .....
En langs
Met zwaarden
zwaarden streed
streed zijn
zijn volk,
volk, het
het roode
roodezweet
zweet
Met
Van koning
wreed
Van
koningFreir
Freirdrupte
drupteinindedegolf..
golf...enenwreed
Verloor ons
ons heir het
het leven
leven in
in dien
dien strijd;
strijd;
Verloor
de maagden,
maagden, met
methun
hunklaaggekrijt,
klaaggekrijt,
Terwijl de
De raven joegen
joegen van den
den verschen
verschen buit
buit.. ...
De
later, door
door den
den aarden
aarden dam
damgestuit,
gestuit,
En later,
de zee
zee verbolgen
verbolgen deze
deze streek.
streek.
Verliet de
mistig moer
moer werd
werd land,
land, toch
toch schoon
schoon ze
ze week
week
Het mistig
Voor 's
's Vlamings
Vlamings werk en
en koen
koen beleid,
beleid, haar
haar wrok
wrok
Voor
grollen .....
Bleef grollen
Wee! daar
daar treft
treft mij
mij weer
weereen
eenschok!
schok!
Wee!

- 18 -

Ik zie ons dapper volk, met mannenmoed
Zich weeren in zijn koggen ; 'k zie in gloed
Het brandend sop, dat roodgekleurd is door
Des Vlamings bloed, terwijl het vurig spoor
Der vloot in brand, de neerlaag somber verft,
En 's Vlamings reutel in het smakkend zeeschuim sterft
Hiér won, hier won de Fransche vloot,
0 wee
Vereend met Hollands vloot
hoe snood! hoe snood !
Hoe snood! die ramp verwekt nog 't wraakgeween
Mijns herten.
Jongens, komt naar Damme heen!
Van Maerlant zong : « de schoonste bloem der aard
Is Vlaanderland, mij boven alles waard ! »
De zonne baadt in 't grensloos hemelblauw;
De leewerk schudt de peerlen morgendauw
Van hare zwingen, stijgt door stralendrang
En juicht in liefdeklank den puursten zang.
Verzwonden is zij uit ons oog, en toch
Uit 't diepste licht der heemlen groet ze ons nog.
We gaan den zandgen vaardam langs, bezoomd
Aan beide kanten met het slankst' geboomt,
Waarin de musschen tjirpen, vinkenslag
En weduwwaal ons roepen : « Goedendag!
Hoe hebben wij u lief ! » Terwijl de wind
In 't loover uzispelt : « droomend menschenkind,
Hier zijt ge in 't land des denkers, die eens zong :
« 't Uitwendig schoon verblinde u niet. Ik drong
In 's menschen lotbestemming, in de ziel

Van zijn werkdadig leven
toen hij viel
Verliet hij waarheidsmin en was zijn heil
Verbloeming! waardoor hij, voor leugen veil,
Gestremd in zijne ontwikkeling en groei,
Den leidsdraad miste, godsdienst, rein in bloei. »
De zonne klimt, heur brandgloed wekt gesteen
Komt, jongens, komt, we gaan naar Damme heen.
Daar wroet de landsman. 't Halmenwoud van graan,
Dat door zijn zweet is uit den grond ontstaan,
Bewierookt hem.
't Armzalig huisje ligt,
Met 't mossig stroodak, halfbedekt door 't dicht

19 En 't't knoestig
knoestig takgebos
takgebos eens
eens eiken
En
eiken kruin,
In 't vaal
In
vaal verschiet;
verschiet; de dunne
dunne rook,
rook, eerst
eerst bruin,
bruin,
Dan
vervliegt wildwalmend
wild walmend uit
de schouw.
schouw.
Dan blauw,
blauw, vervliegt
uit de
In 't huisje
In
huisje bidden
bidden daaglijks
daaglijks man en
en vrouw
vrouw
En 't't kind
En
kind voor
voor 't't karig
karig maal.
maal.
Van
Maerlant, gij,
grj,
Van Maerlant,
Die
dikwijls die tooneelen
tooneelen zaagt,
zaagt, zing
zing mij
mij
Die dikwijls
Des werkers lof!
Des
lof!
«« Hoog
Hoog eeren,
eeren, zal men,
men, hoog
hoog
Den
schoon arm, die
die werkt
werkt en
ennooit
nooit bedroog!
bedroog!
Den man,
man, schoon
Is zijn geslacht
geslacht niet
niet vrij, heeft
heeft hij
hij geen
geen goed,
goed,
Heeft
geen naam,
naam, en is
is hij
hij hoofsch
hoofsch en
en vroed,
vroed,
Heeft hij
hij geen
Om
even van
van welk
welk land
land hij
hij zij,
zij, vereert
vereert
Om 't even
Dien
elker steê,
steê, hij
hij is
is meer
meer weerd
weerd
Dien man
man ter
ter elker
Dan
die edel
edel is,
is, door
door naam
naam alleen!
alleen! »))
Dan hij,
hij, die
Komt,
jongens, komt,
gaan naar
naar Damme
Damme heen.
heen.
Komt, jongens,
komt, we gaan
dorpje;; ziet
ziet
Wij
naadren vol
vol aandoening
aandoening 't't dorpje
Wij naadren
Hoe
boomen, huizen
huizen in
in 't'tverschiet,
verschiet,
Hoe boven boomen,
De kerke zich
zich verheft.
Is een
een lust
lust
verheft. 't Is
Te zien
zien des
des torens
torens hoog
hoog gevaart.
gevaart. Van
Van rust
rust
En
vreè spreekt
spreekt hij,
hij, stilzwijgend,
stilzwijgend, als
als een
een droom
droom
En vreê
Die
den hemel
hemel troont,
troont, die
die ernstig
ernstig vroom
vroom
Die naar den
Het dorp bewaakt
bewaakt en
en sticht,
sticht, en
en onder
onder hem
hem
Het
kerke luistert
luistert naar
naar der
der lijders
lijders stem,
stem,
Ter kerke
Die
hert
Die klacht
klacht ten
ten hemel
hemel draagt
dan in 't't hert
draagt en
en dan
Den balsem
balsem stort
stort voor
voor diepe
diepe zielesmert.
zielesmert.
`Ve
zijn in
vVe zijn
in 't dorp
dorp ..... ach,
ach, hier
hiergetuigt
getuigt niets
niets meer
meer
Der oude
oude stad
stad!..... Wie
'Vi e brengt
brengt uw
uwgrootheid
grootheid weer
Vlaanderland'?
Lief Vlaanderland?
daar staat
staat zijn
zijn beeld
beeld
Doch ziet,
ziet, daar
Doch
Voor 't't stadhuis,
stadhuis, laat
laat ons
ons needrig
needrig naadren.
naadren. 't't Heelt
Heelt
Voor
Gemoed, diens
diens fieren
tieren Vlamings
Vlamings manlijk
manlijk woord
woord
't Gemoed,
hooren dondren
dondren als
als een
een bliksem,
bliksem, hoort
hoort : :
Te hooren
Kerstenman, de
deHeer
Heeralleen
alleen heeft
heeft 't'trecht
recht
« 00 Kerstenman,
Den mensch
mensch te straffen,
straffen, want
want de
de mensch
mensch isisknecht
knecht
Den
Van
Van niemand!
niemand! God
God alleen
alleen heeft
heeft 't't recht
recht den
den man
man
Te
Te dooden
dooden ..... God
God alleen
alleen is
is 't,
't, God
God die
die kan
kan
Het leven
leven geven
geven ..... Houdt
Houdtdus
dusheilgen
heilgen vreê
vreê
Het
Ten allen
allen kant
kant;; bouwt
bouwt scholen,
scholen, leert
leert er
ermeê
meè
Ten
De kindren
kindren van
van het
het vaderland,
vaderland, ininsteê
steè
De
Te heerschen
heerschen door
doorgeweld
gewel~ en
enbloedig
bloedig wee!
wee!
Te
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Ende omdat ic Vlaminc ben,
met goeder herte biddic hen,
die dit dietsche sullen lesen,
dat si mijns genadich wesen.»

K

Een stralenkrans golft om het beeld van steen ;
Een vooglenzwerm vliegt door den glansgloed heen,
En galmt fanfaren voor den held van 't licht,
Die eeuwig Vlaandren lieft en leert en sticht,
Die eeuwig 't herte roert en eeuwig zweeft,
In Vlaandrens geest, Too lang een Vlaming leeft!
Komt, jongens, komt, en buigt bewondrend neer,
Voor Vlaandren's roem en taal, voor Vlaandren's recht en eer!

Wij deelera hier eene strooph meé uit het Lodbrogslied. Koning Ragnar Lodbrog is een der lievelingshelden der Noordsche Saga. Wij zullen later, met
eene studie over dezen held, het gansche lied vertalen.
Hinggum vier med hiorde
Hildur vas Synt i vehste,
Adur Freyr Kongur fille,
A Flemingia lande
Nade blaer ad byta.
Blode Smelldur i gultann
Hogna -kust ad hialidre :
Hardur Bengrefill : fordum
Maer griet morgin skaern :
Morg en tafn gufst vorgum.

Wij zwaaiden de zwaarden;
De strijd steeg ten sterkste
Voor Freir, de Vorst, viel
In der Vlamingen veld
Beten de blauwerts (zwaarden)
Bloedig beplekt op der gouden
Wapenveer in de worsteling ;
Hard was de wondspeer,
Maagden beweenden
Morgensche mannenslachting,
Bloedigen buit won men voor 't wild..

De heerlijke feesten, welke verleden jaar in
de maanden Juli en Augustus gevierd werden ter
gelegenheid van de inhuldiging der standbeelden van
de vaderlandsche helden Breidel en de Coninck,
alsmede ter verheerlijking van hunnen beroemden
dichter, Hendrik Conscience, zijn nog in ieders
geheugen. Het volk, begeleid door het beiaardspel,
zong drie liederen door gansch de Nederlanden
volksgeliefd geworden, en waarvan wij, als toelichting voor het gedicht, de eerste strophe volgen laten.

2I -

i° Het lied der Vlamingen.

Getoondicht door PETER BENOIT.
Waar Maas en Schelde vloeien,
De Noordzee bruist en stormt,
Waar vrede en kunsten bloeien,
De vrijheid mannen vormt,
Waar velden, wouden, weiden,
Als gaarden rijkbeplant,
De weeld' en vreugd .verspreiden,
Daar is ons vaderland.
EMANUEL HIEL.
2')

Vlaanderen.

Getoondicht door RICHARD HOL.
Voor Vlaandrens gouden kusten
Klinke aller lofgeschal,
Daar waar ons vaadren rusten
En 't nakroost wonen zal,
Waar moeder ons eens baarde
En opleidde aan heur hand...
O dierbaarst land der aarde,
0 Vlaanderland !
TH . VAN RYSWYCK.
30

De Vlaamsche Leeuw.

Getoondicht door KAREL MIRY.
Zij zullen hem niet temmen,
Den fieren Vlaamschen leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid
Met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen,
Zoolang een Vlaming leeft,
Zoolang de leeuw kan klauwen,
Zoolang hij tanden heeft.
H. VAN PEENE.

-
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DE SCHELDE
SCHELDE VRIJ
VRIJ!! (I)
(I)
door FRANS
FRANS WILLEMS,
WILLEMS, briefwisselend
der
briefwisselend lid der
Academie.

J.
1.
SCHALDIS.

Wat
heb ik
ik lang
lang en
en droef
droefgezucht,
gezucht,
Wat heb
Bekneld
met zware
zware boeien
boeien!!
Bekneld met
Mijn
de lucht
lucht:
Mijn klaagtoon
klaagtoon trilde
trilde door de
Mijn
deed tranen
tranenvloeien
vloeien::
Mijn urn deed
drukkend tolrecht
tolrecht trof
trof mijn'
mijn' baren;
baren;
Een
Een drukkend
Geen
schip mocht
mocht vrij
vrij mijn'
mijn' vloed
vloed bevaren.
bevaren.
Geen schip
VOLK,
VOLK,

SCHALDIS.

(Samen
in koor.)
kOOI'.)
(Samen in
Doch
is mijn
mijn hoei
Doch
is die
die boei
boei geslaakt:
geslaakt:
Doch nu,
nu, nu is
boei geslaakt:
geslaakt;
Doch nu,
nu, nu is
Zeilt
aan, bevrachte
bevrachte schepen
schepen!
Zeilt aan,
!
Zeilt
bevrachte schepen
schepen!
Zeilt aan, bevrachte
!
Mijn
stroom isisvrij
vrij• gemaakt;
gemaakt;
Mijn breede stroom
De breede
breeJe stroom
stroom is
is vrij
vrij gemaakt,
De
'k Mag
Mag weer
weer uw
uwschatten
schattensleepen.
sleepen.
Mag weer onz'
onz' schatten
schatten sleepen.
sleepen.
Mag
\Vord weder
weder jong, schoon zat van dagen
dagen:: Hij
H ij wordt
wordtweer
weerjong,
jong, schoon
schoonzat
zatvan
van dage
dagl
'k Word
Snelt
aan!! 'k zal
zal uu ter
terhaven
havendragen
dragen:
En zal
zal ons
ons goed
goed ter
tCI' haven
haven dragen
dragen!
Snelt aan
!
En

(1) In
In 1863
1863 werd
\verd de
de Sclzeldetol,
Sc!u,zdt'/ol, die
die door
uoor België
nelgil~ sedert
seuert183o
1830 jaarlijks
jaarlijks
(i)
;t;tn Holland
Holland moest
moest betaald
betaaldworden,
worden,door
ooortusschenkomst
tusschcnkomst van
vanverscheidene
"èrschcident'
aan
handeldrijvende mogendheden
,vercl alsdan
alsdan
handeldrijvende
mogendhedenafgekocht.
afgekocht.Dit
Dit heuglijk
heuglijk feit
feit werd
te Antwerpen,
Antwerpen, onder
onder den
den naam
naam van
van vrijmaking
'(Irj]lllakz"ng der
der Schelde,
Sc!u'ld(', met
te
buitengewone plcchtighE'id
dC' Schelde
Schelde sedert
sedert de
de
buitengewone
plechtigheidgevierd,
gevierd,tete meer
meer daar
daar de
regcering yan keizer Karel nooit mE'er vrij ,vas bevaren geweest danreginvakzKlotmervijwasbngetd
is ongeveer
ongeYeer gedurende
gedurende dertig
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(eene vrouw) .

Wat juichtoon galmt daar om mij heen
SCHALDIS.

U schoone Maagd, kom in mijne armen !
'k Ben vrij ! 't is uit met mijn geween.
ANTWERPEN.

Den Hemel dank om zijn erbarmen !.. .
Kinders! op, ter vreugdefeest !
Siert nu markt en straten !
Op, mijn eedle kunstengeest !
Schilder pracht-ornaten;
Lever zangen, vol en rein, •
Schittervuren, groot en klein,
Dat de Maar het melde :
« Ziet, zoo viert de Rubensstad
Hare heilbron, heel heur' schat,
— Vrijheid harer Schelde ! »

II.
MATROZEN.

Wij laten vlag en wimpel zwieren,
Hoog, boven aan den mast !
Wij zullen alle touwen sieren
En Schaldis' vrijheid waardig vieren,
Lijk 't Schaldis' zonen past.
SCHALDIS.

ANTWERPEN.

(Samen.)

't Kanon brandt los
Der klokken klank
En dreunt hol domlend langs het water.
Rolt galmend over 't Scheldewater ;
De riemslag klotst
De vreugdezang
En 't bootje klieft het golfgeklater.
Vervult de lucht met blij geschater.
De zonnestraal, zoo zilverhel,
De hemel is zoo heerlijk blauw
Danst mee met elke waterwel.
Alsof hij medefeesten woi1.
Voorwaar!
Dit is mijnschoonst: dag van 't jaar!
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KOOPLIEDEN.

n Scheldestroom ! nu . rolt ge vrij uw' baren
Langsheen de kaai der oude wereldstad .
We mogen thans u onbelast bevaren ;
Thans schenkt uw vrije vloed een dubblen schat.
Wij zien alom de bonte vlaggen wapperen,
En hooren blij de blanke zeilen klapperen ;
Een bosch van masten dekt den breeden stroom;
De kaai zwelt op van duizend vreemde waren,
Hier aangevoerd, o Schelde, langs uw' baren,
Uit elke streek van gansch den wereldboom!
NERINGDOENDE VROUWEN..

WERKLIEDEN.

(Samen)

De Schelde is vrij !
Hoera ! hoera 1
Nu kan de handel bloeien!
Nu werken wij
Voor kind en gá
Steeds vroeg en spa

En zien onze inkomst groeien !
De Schelde is vrij !
Hoera! hoera!

De Schelde is vrij !
Hoera ! hoera !

Nu kan de nering bloeien
Vertieren wij
Dan zien we dra
In kist en lá
De schatten binnenvloeien !
De Schelde is vrij !
Hoera! hoera!

KUNSTENAREN.

Komt, der vreugde ons prijs gegeven !
Schaldis' banden zijn ontboeid;
En, waar werk en handel bloeit,
Ziet men de eedle kunsten leven ;
Daar, ja, eert men kleurpenseel,
Beitel, stift en schouwtooneel !
STEMMEN UIT HET VOLK.

De Schelde is vrij !

Hoera ! hoera!
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(meisjes en knapen).

Langs de breede Scheldekaaien
Zien wij vlag en wimpels waaien
Van zoo meengen reuzen boot,
Die onze oudren werk komt geven,
-- Werk, de bron van lust en leven,
Bron van heil voor klein en groot !
KNAPEN.

Laat ons lijf en geest versterken,
Dat wij spoedig medewerken
Voor 't geliefde huisgezin !
MEISJES.

Gij wilt werken, gij wilt varen ;
Vsr ij, we zullen 't leed u sparen,
Door ons zorg en zustermin.

(Samen.)
En dan zien we langs de kaaien
Steeds met vreugd de wimpels waaien
Van zoo meengen reuzenboot,
Die ons werk en brood komt geven,
-- Werk, de bron van lust en leven,
Bron van heil voor klein en groot !
STEMMEN UIT HET VOLK.

De Schelde is vrij !
Hoera ! hoera
NIJVERAARS.

Voer ons, vrije Schelde !
Langs uw breeden vloed
Al der wereld goed ;
Vruchten van den velde,
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de aarde
aarde boos
baaL!
Al wat
wat de
Uit
rijken schoot,
schoot,
Uit heur rijken
Wat
zee ontwelde
ontwelde!!
Wat der zee
Wij
bewerken 't't door
door den
den stoom,
stoom,
Wij bewerken
Geven
honderdvoudige waarde,
waarde,
Geven 't't honderdvoudige
En
verzenden 't't langs
langs uw'
uw' stroom
stroom
En verzenden
Weer
ieder oord
oord der
deraarde
aarde!
Weer tot ieder
!
STEMMEN
VOLK..
STEMMENUIT
UIT HET
HET VOLK

Heil!
Heil ! der vrije Schelde!
Schelde !

lIl.
SCHALDIS

en

ANTWERPEN.

Ha!
daar dreunen
dreunen weer
weerdedefeestkanonnen
feestkanonnen! !
Ha! daar
begonnen::
't Vreugdevuren
Vreugdevuren is
is begonnen
Zie,
schittert, vlamt
vlamtenenblaakt
blaakt!
Zie, hoe 't't schittert,
!
kraakt!
Hoor,
hoe 't't sist
sist en
enknapt
knapten
enkraakt
Hoor, hoe
!
Wat een
een pracht
pracht van
van kleuren
kleuren!
!
't Water
'"Vater glinstert
glinstert t't' allen
allen kant
kant
Als een vloed
vloed van
van diamant
diamant! I......
Als
MATROZEN.

Hui! ho!
ho!
Hui!
Anker gelicht
gelicht!! het
het schip
schip isis klaar
klaar..
't Anker
Hui! hol
hol
Hui!
Zeil nu in
in top
top!! het
het uur
uur is
is daar.
daar.
't Zeil
Wij snellen
snellen vooruit
vooruit met
met wind
wind en
en tij,
tij,
Wij
varen,
En varen,
varen, en
en varen,
En
o Schelde,
Schelde, op
op uw'
uw' baren
baren
O
Zoo lustig
lustig en
en blij
blij!!
Zoo
STEMMEN UIT
HET VOLK.
VOLK.
STEMMEN
UIT HET

Hoera!! de
de Schelde
Schelde is
is vrij
vrij!!
Hoera
SCHALDIS.
SCHALDIS.

u, fiere
fiereScheldemaagd
Scheldemaagd! !
Verheug u,
\Vat schoone
sehoone toekomst
toekomst staat
staat uuopen
open!
\Vat
!
uwoude
oudevesting
vestingsloopen,
sloopen,
Zag reeds
reeds uw
'k Zag
plaats, een
eenstad
staddie
dieheerlijk
heerlijkdaagt
daagt!
Ter plaats,
!
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'k Zag groote nieuwe dokken delven;
Ter breede kaai uw stapelplaatsen welven!
Ik zag uw moordkasteelen vallen,
En rijzen trotsche tempelhallen,
Aan wetenschap en rechtsbeleid,
Aan godsdienst, taal en kunst gewijd!
VROUWEN.

Ofschoon voorheen de dichter zong:
« Gij bleeft die schoone,
« Die frissche telg van 't Noord,
« Nog fier op haar geboort' ;
« Gij siert nog steeds de kruin met uw driedubble krone
« Van kloekheid, rijkdom e n van kunst; » (i)
Thans zijt ge meer
Dan ooit weleer
De koningin van Neerlands steden :
De alomberoemde havenstad,
Die weelde en rijkdom rond u spat
En van de volken wordt aanbeden.
SCHALDIS.

Ja, 'k zag van Oost en West
Hier in uw vest

De volken samenstroomen,
Met al hun' rijkdom, al hun' schat
Van nijverheid en kunst, en wat
Vernuft en kracht aan 't licht deed komen.
Toen ging er aan mijn strand
Een juichtoon op als nooit te voren;
En de echo droeg de vreugdekoren
Door heel 't meejuichend vaderland !
ANTWERPEN.

Ook thans, mijn kindren, moogt gij juichen :
De Hemel heeft ons beê verhoord.
Uw bloei en welvaart zullen duren,
Blijft gij getrouw aan uw' geboort'.

(1 ) LEDEGANCK

:

De drie Zustersteden.
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Ja, blijft getrouw aan 't grootsch verleden,
Aan uwer vaadren goede zeden :
Aan arbeid, eerlijkheid en trouw !
Dan zal uw handel welig tieren,
Uw wilskracht immer zegevieren
Op tegenspoed, op leed en rouw!
MANNEN.

Dit zullen wij, met Gods genade,
Die ons zoo mild heeft bijgestaan !
Dit zweren wij, om de eer der Vorsten,
Die ons met gunsten overlaan!

Allen.
(MANNEN, VROUWEN EN KINDEREN.)

Slotkoor.
Blijf, Heer, ons vorstenhuis beschermen
En onzes lands U trouw ontfermen;
Bewaar ze in eendracht, heil en vreê!
Wil onz' Bestierders zegen schenken,
En leid hen, Vader, naar uw wenken,
Dat orde heersche in dorp en steê !
Blijf, groote God, onz' stad behoeden!
Gij, die het lot der volken houdt.
Laat toch den krijg hier nimmer woeden ;
Op U is al onz' hoop gebouwd!
Gij zaagt ons rijzen uit moerassen,
Door burgervlijt gedurig wassen
Bij 't worstlen tegen storm en tij.
Gij, Heer, Gij zegent 's menschen pogen;
Dies danken wij uw Alvermogen,
En juublen luid : « De Schelde is vrij ! »

Antwerpen.

2

Zitting van
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Maart i888.

De zitting heeft plaats in het nieuw lokaal
der Academie.
Aanwezig de heeren Jhr. Nap. de Pauw ,
bestuurder ; J. de Laet, onderbestuurder; Frans
de Potter, bestendige secretaris ;
de heeren H. Claeys, Ed. Gailliard, P. Génard,
E. Hiel, L. Roersch, E. Stroobant, F. van der
Haeghen, P. Willems , P. Alberdingk Thijm ,
C. Hansen , L. Mathot , J. Micheels , J. Obrie ,
J. van Droogenbroeck, Th. Coopman, A. de Vos,
K. Stallaert, J. Dodd, werkende leden ;
de heeren J. Bols, J. Broeckaert, H. Haerynck
en H. Sermon, briefwisselende leden;
de heer Th: Arnold, buitenlandsch eerelid..
De heeren S. Daems, G. Gezelle en J. Nolet
de Brauwere van Steeland, werkende leden, en
de heer L. Delgeur, briefwisselend lid, berichten
dat zij door ongesteldheid belet zijn de zitting bij
te wonen ; de heer Fr. Willems verontschuldigt
zich uit hoofde van ambtsbezigheden.
Jhr. Napoleon de Pauw, bestuurder, leest,
vooraleer de zitting te openen, de volgende verwelkomingsrede :
GEACHTE MEDEBROEDERS,
Hoogst aangenaam is het mij, U, reeds in
het begin van mijn Bestuurjaar, in dit nieuw, ons
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eigen
mogen heeten.
heeten. Den
Den goeden
goeden
eigen lokaal
lokaal welkom
welkom te mogen
uitval
der onderhandelingen
onderhandelingen en
de spoedige
spoedige her
heruitval der
en de
stelling van dit oud heerenhuis zijn wij aan onzenstelingvadouhrszijnwaoe
ieverigen Bestendigen
Bestendigen Secretaris
Secretaris verschuldigd.
verschuldigd. Ook
Ook
ieverigen
aan
het Staats-bestuur
Staats-bestuur, , dat
dat ons
ons milddadig
milddadig de
de
aan het
middelen schonk
deze nieuwe
nieuwe kosten
kosten te
te bebemiddelen
schonk om
om deze
strijden,
hebben wij
wij onzen
onzen welgemeenden
welgemeenden dank tete
strijden, hebben
betuigen.
]Jammer
ammer genoeg
genoeg dat
het heerlijke
heerlijke voorstel
voorstel van
van
dat het
Stads
Staats-bestuur, ons
ons het
het aloude
aloude
Stads wege
wege aan
aan het Staats-bestuur,
Toreken van
de Vrijdagsmarkt,
Vrijdagsmarkt, de
ten onrechte
onrechte
van de
de ten
als definitief
definitief lokaal,
lokaal,
genoemde Collatie-rolder,
Collatie-.folder, (r)
(i) als
af tete
mits
prachtige herstelling
herstelling door
Staat, af
mits prachtige
door den
den Staat,
staan,
kon aangenomen
aangenomen worden.
worden. Doch,
Doch, gij
gij weet
weet
staan, niet kon
het, de bestuurlijke
bestuurlijke onderhandelingen
onderhandelingen gaan
gaan niet
niet rap
rap
hier te
te lande,
lande, en
en intusschen
intusschen hebben
hebben wij
wijgemeend
gemeend
hier
U voor
voor eenige
eenige jaren
jaren eene
eene huisvesting
huisvesting tete moeten
moeten
U
bezorgen, waar
vrij en
en gemakkelijk
gemakkelijk onze
onze werkwerkbezorgen,
waar wij
wij vrij
zaamheden konden
konden verrichten,
verrichten, en niet
niet te
te moeten
moeten
zaamheden
wachten op
op eene
eene beslissing
beslissing nopens
nopens het
het Toreken,
wachten
-.

(I)
Het is
is nu
nu bewezen
bewezen dat
dat dit
dit gebouw
gebouw niet
niet de
de Collacie(i) Het
maar het
het oude
oude Huidevettershuis was.
Ziet eene
eene
was. Ziet
maar
zeer belangrijke
belangrijke briefwisseling
briefwisseling die,
die. in
in Mei
Mei 1883,
1883, tijdens
tijdens den
den
gebouw door
door de
de Stad,
Stad, in
in dedeGentsche
Gentsche
aankoop van
dit gebouw
aankoop
van dit
gevoerd door
door onzen
onzen Secretaris
Secretaris FRANS
DE .
dagbladen
FRANS DE
dagbladen werd
werd gevoerd
POTTER, en
en door
door den
den gepensionneerden
gepensionneerden kapitein
kapitein F.
F. VAN
VAN DEN.
DEN.
BEMDEN, en
vooral de
de zeer
zeervolledige
volledigeontdekkingen
ontdekkingen en
en medemedeen vooral
deelingen,
deze laatste
laatste geleerde
geleerde onlangs
onlangs in
in den
den Mesdeelingen, die
die deze
des Sciences
Sciences historiques
historiques heeft
uitgegeven (jaargangen
(jaargangen
sager des
heeft uitgegeven
1883
1887).
1883 en
en 1887).

Zo/da,
Zolder,

.
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voor ons,
ons, tot
tot nu
nu toe,
toe, niet
niet een
een lokaal,
lokáal, maar een
een
dat voor
geweest.
waarachtig lókaal is geweest.
Niemand
meer dan
dan ik
ik persoonlijk
persoonlijkbetreur
betreurdeze
deze
Niemand meer
schreef ik,
teleurstelling.
Reeds over
over dertig
dertig jaar
ik,
jaar schreef
teleurstelling. Reeds
een
twintigjarige jongeling,
mijnen eersten
eersten gegeeen twintigjarige
jongeling, in
in mijnen
alwaar ik
ik den
denn.00dlottigen
n.oodlottigen helheldrukten roman,
drukten
roman, alwaar
denmoed
voorvaderen tegen
tegen den
den dwingeland
dwingeland
denmoed onzer voorvaderen
Vden
Keizer Karel den
den Vden poogde
poogde te
te schetsen
schetsen en
en tete ververKeizer
heerlijken, de
den zoogezoogeheerlijken,
de volgende
volgende regels
regels nopens
nopens den
noemden Collatie-folder
Collatie-Tolder ::
«
weinig ter zijde
zijde der Markt,
Markt, op
op den
den hoek
hoek
« Een
Een weinig
der
Kammerstl'aat, zag
zag men
men een
eenafgezonderd
afgezonderd gegeder Kammerstraat,
bouw,
dat ook
ook niet
niet weinig
weinig roem
roem ininonze
onzegeschiegeschiebouw, dat
is het
het eenigste,
eenigste, dat
dat
denis
heeft verworven.
denis heeft
verworven.Het
Het is
men
tot
hiertoe
liet
bestaan;
maar
men
heeft
men tot hiertoe liet bestaan; maar men heeft
allengskens huizen
ronde gebouwd,
gebouwd, en
en het
het
allengskens
huizeninin 't't ronde
het
schijnt
men tot
tot doelwit
doel wit genomen
genomen heeft
heeft het
schijnt dat
dat men
onder kraamkens
kraamkens te
te doen
doen verdwijnen.
verdwijnen. Een
Een kleine
kleine
onder
toren staat
den hoek,
is van
van zijne
zijne
toren
staat op
op den
hoek, doch
doch hij
hij is
hooge
spitsige naald
naald beroofd.
beroofd.Indien
Indiengij
gijvraagt
vraagt
hooge en spitsige
waar eertijds
eertijds
wat
de beroemde
beroemde zaal
zaal geworden
geworden is,
is, waar
wat de
de Collatie, of
Raad der
dervoornaamste
voornaamste Poorters,
Poorters,
of Raad
bijeenkwam, -— die
zaal met
met haar
haargewelf,
gewelf, door
door tien
tien
bijeenkwam,
die zaal
standbeelden
ondersteund, met
met hare
bare
standbeelden van
van Heiligen
Heiligen ondersteund,
breede haardsteè,
hare diepe
diepe vensternissen,
vensternissen, waar
waar
breede
haardsteè, met hare
twee menschen
menschen tegenover
tegenover elkander
elkander konden
konden zitten
zittenop
op
twee
den muur
muurwaren
warengemetseld,
gemetseld,
de steenen
steenen banken, die in den
- zal
zal men
men u welligt,
welligt, gelijk
gelijk aan
aan den
den schrijver
schrijver dezes
dezes
—
verhaals, antwoorden
antwoorden : ««Daar
Daar bestaat
bestaat niets meer
verhaals,
van; ; onlangs
Sint Pieter
Pieter met
met zijne
zijne sleutels
sleutels
van
onlangs plag
plag Sint
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daar nog te staan ; maar men heeft hem laatst
neergeworpen.
«
Het ware eene schoone taak voor eenen
Gentenaar, die de oudheid en den roem zijner
stad bemint, de huizekens weg te maken, die aan
het middeleeuwsch gebouw, gelijk rupsen aan een
fruitboom, zijn vastgekleefd; men zou dan de verscheidene kamers tot een geheel herbrengen ; men
zou de zwakke muren, die nu de vergaderplaats
der Neringen verdeeles, ommeslaan, en het gewelf der zaal met nieuwe beeldwerken onderstutten ;
men zou den trap, die in het toreken draait en
tot die groote zaal leidt, hermaken, en eene spitsige naald op den toren laten timmeren. -- Dan
ware de Collatie-Zolder wat hij eertijds was; —
dan kon een onzer bloeiende zang- of taalgenootschappen zijnen intrek nemen in het oude
Steen, en diezelfde zaal, waar eens het woord
der grootsche Gentenaren klonk, van 't welluidend
gezang of de ernsthaftige redevoering hunner zonen
doen weergalmen. n (I)
Laat ons hopen dat deze droom eens zal verwezentlijkt worden, en dat wij in het Vijf tiendeeuivsche Neeringhuis der Huidevetters zullen
mogen zetelen, waar meer dan een Lieven Bauuens,
voorvader van den grooten burger, die Gent door

(1) Studenten Almanak, Gent, 1857, blz. 15o. — Herdrukt in het Volksbelang, Gent, Januari-Maart 1872, en in
de Verdediging, Brugge, Maart 1881.
-

-- 33 -zijn genie heeft verrijkt, het vriie woord mocht
voeren en dat door den wraakgierigen Gentschen
keizer in i 540 werd verbeurd verklaard en verkocht,
na de ter dood veroordeeling van den laatsten deken
Bauwens, met de Borluuts, Vaernewijck's, en andere
gemeentehelden. Overigens, hebben wij de hand
kunnen leggen op een prachtig Heerenhuis, dat,
grooter dan het Toreken, en met een deftig voorkomen, gemakkelijk geschikt is tot al onze noodwendigheden : groote zalen voor onze vergaderingen,
secretariaat, boekenzaal, commissiezaal, magazijn,
woning van de conciergie enz.
Dit gebouw draagt, gelijk gij het zult kunnen
zien, zijn geboorteakte van het midden der X VII e
eeuw. Als ik het eerstmaal bezocht, zag ik op
de twee uiteinden der balken onzer openbare vergaderingzaal twee wapenschilden uitgesneden. Het
eene verbeeldt eene versterkte poort, het andere eene
pwemmende ;waan. Ik vroeg mij af, aan wie die
wapens, denkelijk die van de stichters des huizes,
mochten toebehoord hebben ; en ik werd welhaast
overtuigd dat het eerste hetgene was des ouden
Gentschen stams d' Amman, die de meierij van Gent
bezat, en het andere dat der aloude Brugsche
familie Lanchals, baron van Exaarde. En inderdaad, in het stamkundig boek van den vader onzes
collega's Gailliard : Bruges et le Franc (i), vond ik

(i) Deel IV (186o), blz.

I
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onder de stamouders van onze huidige eigenares,
Mevrouw van Pottelsberghe-de Kerchove, Jonkheer
Gaspar d'Amman, die van 1639 tot 1656 getrouwd
was met de achterkleindochter van den beroemden
Brugschen Raadsheer Lanchals. Ook de bouwtrant
van onzen gevel komt met dit tijdvak overeen, en zoo
komt de beeldspraak der wapenkunde onzer voorouders zelfs in onze materiëele eeuw nog te passe
om ons den juisten datum onzer tegenwoordige
huisvesting te verklaren.
Wij hopen dat onze pogingen met een welwillend oog zullen te gemoet gezien worden, en
dat de herinnering aan onze kloeke voorvaders,
die zoo zeer hunne moedertaal beminden, in dit
huis nog meer deftigheid aan onze Nederlandsche
redevoeringen zal mogen bijzetten. (Toejuichingen.)
AANGEBODEN BOEKEN.

Namens het Staatsbestuur :
Bulletin de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 1887,
I2e aflevering.
Vanwege Jhr. Nap. de Pauw, bestuurder :
Studenten Almanak voor 1855, 1856, 1857
en 1858, uitgegeven door het Taalminnend Studenten Genootschap, onder kenspreuk : 't Zal hiel
gaan. 4 deelen in-120.
Vanwege den heer Stroobant, werkend lid :
A ntzverpschen Almanak voor Nut en Vermaek
voor 1822. Antwerpen, in-12.
-
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Van den heer AM. DE Vos, werkend lid
der Academie , een afdruksel zijner brochuur :
Het Verraad- Van Hoorde. Tweede vervolg op
« Prijskamp en Academie. » Gent, 1888.
Van den heer Jan Broeckaert, briefwisselend
lid der Academie : Taal- en Letterkundige Nalatenschap van K.-L. TERNEST. Gent, 1888.
Van den heer L. DE BACKER, briefva isselend
lid der Academie : Nederlandsche Letteren in
Frankrijk. Lettre à Frédéric Mistral. (Overdruk
uit de Dietsche Warande) .
Vanwege den heer TR., priester in Limburg :
Maria, moeder van Jesus, door JAMAR.
Vierde, verbeterde uitgaaf, 1888.
Van den heer Su ffer : VerTameling der pro-

vinciale verordeningen van Oost- Vlaanderen, voorafgegaan door de Grondwet, de Gemeentewet en
de Provinciewet. 1822-1887. Gent, 1888.
Van den heer Eymael, leeraar te Amsterdam :
Gonstantyn Huygens' Hofwyck. Kulemborg, 1888
(aangeboden door den heer P. Willems, met eene
bibliografische aan teekening,welke verder gedrukt is).
Van den ongenoemden schrijver : Een Gentsche
Martelaar, Ignatius Toebast. Leuven, 1888 (aangeboden door den heer P. Willems, met eene verder
gedrukte bibliographische aanteekening).
Briefwisseling.
Den heer Mininister van Landbouw, Nijverheia
en Openbare Werken bericht dat hii, ter versiering

— 3 6 -van de vergaderzaal der Academie, een borstbeeld
van Z. M. den koning, naar Vincotte, alsmede de
gegraveerde portretten van HH. MM. den Koning
en de Koningin, beschikken zal. — De bestendige
Secretaris voegt er bij, dat de in de zaal aanwezige
borstbeelden van de Vlaamsche dichters PRUDENS
VAN DUYSE en LEDEGANCK insgelijks door het
Staatsbestuur aan de Academie geschonken zijn.
De heer P. J. Scherpenseel, algemeen consul van
de Zuid-Afrikaansche Republiek, zendt een afdruksel
van zijnen brief, gericht aan de Vertegenwoordigers
van de verschillige Staten en Regeeringen, die den
15 Maart j.l. door het Belgisch Staatsbestuur tot
eene internationale Conferentie te Brussel beroepen
waren tot het stichten van een Internationaal
Bureel der Douaantarieven. Het doel van zijn
schrijven is, bedoelde tarieven op te stellen in de
bestuurlijke taal der volkeren, die op de Conferentie
door de talrijkste groepen vertegenwoordigd waren,
en derhalve de Fransche en Hoogduitsche talen
te vervangen door het Engelsch, het Russisch, het
Nederlandsch , het Spaansch , het Italiaansch en
het Portugeesch.
-

Bibliografische Aanteekeningen.
Ik heb de eer aan de Academie, in den
naam van den heer H. J. EYMAEL, leeraar aan
de Openbare Handelsschool te Amsterdam, een
exemplaar aan te bieden van zijne uitgave van
-
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Constantijn Huygens' Hofwijck. (Kulemborg,1888).
De naam des uitgevers is reeds gunstig gekend
door zijne in 1886 verschenen Huygens-Studiën.
Nale.{ingen met critische aanteekeningen op uitgaven van C. Huygens' werken, door Dr Verwijs, prof. Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en
A .-W. Steltwagen. De beoordeelingen van bevoegde
personen in verscheidene Tijdschriften hebben te
recht gewezen op de uitgebreide en grondige kennis, welke de heer Eymael bezit van Huygens'
werken. Door deze kennis kon de geleerde uitgever den geestigen, maar soms al te gekunstelden
dichter door hem zelven uitleggen, en dit is in
het algemeen de beste weg om door eenen schrijver
te doen zeggen hetgeen hij heeft willen zeggen.
Dezelfde lof wordt in hooge mate verdiend door
het thans aangeboden werk.
Na eene korte en geleerde inleiding over het
ontwerp van Huygens' buitenverblijf « H ofwijck »
en over de latere lotgevallen van dezen eigendom,
volgt de tekst, gedrukt naar de uitgave der Korenbloemen van 1672, die door Huygens zelven bezorgd
werd.
Aanteekeningen, welke 1 o5 bladzijden beslaan,
eindigen het werk, en zijn er het voornaamste sieraad van. Ophelderingen van taalkundigen of geschiedkundigen aard , uitleggingen der realia ,
vergelijkingen van den dichter met hem zelven zijn
de bestanddeelen, welke de uitgever samensmelt
om al de moeilijke plaatsen des gedichts met dege-
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lijke notas op te luisteren, en niet alléén voor den
lezer den zin van den tekst te vergemakkelijken,
maar tevens zeer dikwijls de verkeerdheid te bewijzen van vroegere uitleggingen.
De uitgave van den heer Eymael zal derhalve
aan de studie van Huyghens den grootsten dienst

bewijzen.
Ik heb tevens de eer vanwege den ongenoemden
schrijver aan de Academie aan te bieden een
boekje, getiteld : Een Gentsche martelaar, Igna-

tius Toebast, van het Gevelschap 7erus ; rijn
leven, rijne brieven en zijne marteldood (16481684) . Leuven, 1888.
Dit kort verhaal zal met genoegen gelezen
worden. Het is sierlijk geschreven, en maakt den
lezer bekend met belangrijke bijzonderheden aangaande de verre reis van België naar Amerika en
den staat van Zuid-Amerika in de XVIIe eeuw.
Het verhaal is des te belangrijker daar het grootendeels getrokken is uit de brieven, door den
Gentschen jezuiet naar zijne familie gezonden, en
daar verscheidene dezer brieven hier voor de eerste
maal worden uitgegeven. Wat mij bijzonder getroffen heeft, is de innige gehechtheid van Pater
Toebast aan zijn Vlaanderland. Is hij in Spanje,
dan schrijft hij : « Voorwaer, Spanje heeft niets
bij Vlaenderen, en alles is hier maer vuiligheid,
zoodat ik mijnzelven niet kan inbeelden hoe dat
iemand, die eenige kennis van het land heeft, hier
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uit 't Nederland zoude kunnen komen, tenzij om
eenige zaken te verrichten. » Stevent hij over den
Oceaan naar Amerika : « Doch de spijs smaekte
mij niet, want zij koken anders dan wij in
Vlaenderen. « Van Carthagena, in Nieuw-Grenada,
roept hij uit : « Van Vlaenderen, mijn lief vaderland, 't welk ik kwalijk kan vergeten, zal mijne
missie omtrent zeven en twintig honderd mijlen
zijn. » En den 20 Maart »683 schreef hij uit SantaFé « Het is ongeloofelijk welken naem de Nederlanders hier hebben, en hoe eenieder mij, onwaerdigen, bemind heeft. » In October 1684 stierf
de moedige Gentenaar den marteldood door de
hand der wilde Karaiben.
P. WILLEMS.
Bestendige Commissie.

In de zitting der Bestendige Commissie, 's morgens gehouden, is besloten aan de Academie voor
te stellen :
De fragmenten van Malegijs, waarvan de
uitgave aan Jhr. Nap. de Pauw werd toevertrouwd,
mits goedkeuring der Academie , ter perse te
leggen ;
2° door den heer Stallaert eene volledige woordenlijst te laten opmaken voor de uitgegevene

Zevenste Bliscap van Maria.
De Academie neemt deze voorstellen aan.
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LEZING.

Anthoon van Hemert, Remigius van Eertborre
en Frans Ameiry, Nederlandsche schrijvers
uit de eerste helft der 16e eeuw, door den
heer H. Sermon, briefwisselend lid.
MIJNE HEEREN,
Bij het schrijven van de geschiedenis der beschaving eens volks is de geschiedenis zijner letterkunde de hoeksteen van het gebouw; maar nevens
de geschiedenis der letterkunde behoort ook de
geschiedenis der taal van het volk in acht genomen te worden. Inderdaad, niet zelden is de taal
het ware merk van den beschavingsgraad eens
volks : een ruw volk spreekt ruwe taal, of anders
gezegd, de taal eens volks houdt gelijken tred
met zijne beschaving. In eene eeuw van groote
beschaving wordt de taal met nieuwe woorden,
nieuwe verbindingen, nieuwe kleuren verrijkt ; in
eene eeuw van ramp, van verval, van achteruitgang kwijnt de taal; zij wordt verwaarloosd
en verbasterd. Is eene natie bloeiend, dan bloeit
hare taal ; is eene natie kwijnend, verlaten, dan
vervalt hare taal, zij sterft uit of verdwijnt voor
die des overweldigers of des nabuurs.
De taal van een volk heeft dan hare wisselvalligheden, hare lotgevallen, hare geschiedenis,
en het is om tot het opbouwen der geschiedenis
onzer moedertaal ook iets bij te dragen, dat ik
hier het woord neem.
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Ik stel mij voor te spreken over drij schrijvers
uit de eerste helft der XVIe eeuw, die onbekend
zijn aan de hedendaagsche geschiedschrijvers van
de Nederlandsche letteren, en verder over de taal dier
eerste helft, welke van het middeleeuwsch Dietsch,
wat de vormleer aangaat, al gedeeltelijk was afgeweken, zonder nog de hedendaagsche taal te wezen.
Herinnert U vooreerst, Mijne Heeren, dat
de eerste helft der XVIe eeuw de tijd was van
Keizer Karel en van Luther, van Hendrik VIII
en van Thomas More, dat het de tijd was op
welken onze medevaderlander Gerrit Gerritsen,
alias Erasmus, zijne moedertaal den rug toedraaide,
doch in het toppunt zijns letterkundigen roems
beurtelings de gast der koningen en vorsten van
Europa was ; dat het de tijd was wanneer Jan
van den Dale tooneelstukken schreef en Anna
Bijns refereinen; wanneer Marcus van Vaernewijck,
Despars, Kiliaan, van Meteren, Marnix tot de
schooljeugd behoorden en Justus Lipsius nauwelijks alleen loopen kon.
De toestand der moedertaal was toen hier te
lande nagenoeg dezelfde, die hij over eenige jaren
was : voor Fransche schrijvers had het toenmalig
hof gunsten genoeg ; voor Vlaamsche gewaardigde
het zich wel eens. de voorstellingen der rederijkers
te gaan zien.
De geschiedenis leert ons overigens dat die
tijd voor de Nederlandsche natie een tijd van
algemeen zedebederf en van verval der karakters
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was. Tot hoeverre dit aan den invloed van het
Burgondisch hof moet toegeschreven worden,
betaamt het mij hier heden niet te onderzoeken.
Slechts één punt zal ik bespreken.
Het onderwijs liet ten aanzien der moedertaal veel te wenschen ; in de middel-scholen
leerde men alleen Latijn ; wel is waar werd deze
taal door de moedertaal onderwezen ; maar een
echt onderwijs in de moedertaal bestond niet.
De werkjes van Joost Lambrecht en van Tsestich
kunnen daartegen niets inbrengen.
De drukkers waren in het algemeen voor de
Dietsche taal zeer slordig, en het vertelsel van Liesfeld,
die eene belooning uitloofde aan al wie in zijne
boeken eene drukfout vinden zou, zal wel alleen
voor het Latijn gegolden hebben ; ofwel moesten de
lezers van dien tijd over keurigheid van taal en
spelling een gansch ander gedacht hebben dan wij.
Laat mij toe, MM., U aan te halen, hoe de meest
Vlaamsche onzer vroegere vorsten zijn onderwijs
ontving.
Gelijk gij weet, was Margareta van Oostenrijk
eene Nederlandsche dichteres ; maar als het de
opvoeding baars neven, des jongen Karels, gold ,
dacht zij niet eens aan het Vlaamsch.
En inderdaad, Karels eerste leermeester was
don Juan de Vera, een Spaansch priester, die
dona Juana in de Nederlanden gevolgd was. Doch
wanneer, na den dood baars gemaals, de vorstin
in hare geestesvermogens gekrenkt, hier te lande

.._ 43 niet meer verschijnen zou, riep Ferdinand van
Arragon don Juan de Vera naar Spanje terug om
hem op den bisschopszetel van Leon te plaatsen,
en bij den jongen Karel werd hij vervangen door
Luigi Vacca, ik vermeen een Italiaan.
Toen Karel dertien jaar oud was, kwam zijn
grootvader, keizer Maximiliaan, in de Nederlanden.
Deze was een Duitsch dichter en een gezworen
vijand van Frankrijk ; het eerste dat hij vroeg was
of de prins de taal van zijn land kende en hij
bemerkte dadelijk dat de jonge vorst bijna niet één
woord Dietsch verstond. Onmiddellijk gaf hij bevel
dat men Karel zou Dietsch leeren en het werd met
goed gevolg gedaan.
Nu kwam ook de Doctor van Leuven om
Karel Latijn, en wat verder tot de opvoeding van
dien tijd behoorde, aan te leeren. Doch de groote
invloed op Karel bleef aan Croy; deze leerde den
vorst te paard stijgen en allerlei jacht- en oorlogswapens hanteeren ; maar van letteren en wetenschappen
hield Croy weinig en dat om gegronde redenen.
Gij kent allen het fabeltje van de vele talen,
die de jeugdige Karel sprak. Welnu, van dat
alles is geen woord waar. Wij hebben reeds gezien
dat Karel op zijn dertiende jaar geen Vlaamsch
kon. Toen hij op zijn zeventiende naar Spanje vertrok, kon hij nauwelijks eenige woorden Spaansch ;
dit legt genoeg het gedrag der Vlamingen in Spanje
uit; het was maar toen hij, reeds keizer geworden,
zich ten tweeden male in Spanje bevond, dat hij ern-
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den verspreid en deze hadden zijn vaderland in rep
en roer gebracht. Die toestand beperkte zich
niet tot Duitschland; Luthers zienswijzen sloegen
de grenzen over en verbreidden zich ook weldra
in de Nederlanden, waar de Augustijnen van Antwerpen en Jan Bakker, de pastoor van Woerden,
hunne hardnekkigheid weldra met den dood boetten.
Hier ook schreven de aanhangers van Luther en
verbreidden hunne schriften. Wie de vertaler des
Bijbels van Liesfeld is, weet ik niet; maar een
Gentenaar, Alexander Blanckaert, vertaalde ook
den Bijbel en gaf zijne overzetting in 1543 te Keulen
uit; doch de meeste dezer schriften werden aangeslagen en er zijn weinige van overgebleven.
Maar nevens deze nieuwsgezinden was er in
de Nederlanden eene gansche rij van schrijvers,
welke der oude kerk getrouw bleven en eene bijzondere letterkunde voor dien tijd vormen. De
meesten waren geestelijken, wereldlijke priesters en
kloosterlingen, wier taal, stijl en kennis tegen die

der rederijkers grootelijks afsteken.
Zoo leefde in de abdij van Woensel, bij Eindhoven, een kanunnik regulier, met name ANTHOON
VAN HEMERT, die daar stichtelijke werken uit het

Latijn vertaalde.
Deze vertalingen werden te Antwerpen door
Simon Cock, boekverkooper en gezworen prenter,
uitgegeven.
Dit boek of beter deze verzameling van boekjes
trok over vele jaren mijne aandacht, enkel om
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den druk. Het werk was in uiterst slechten toestand ; doch tot heden toe heb ik van deze uitgaaf geen ander exemplaar gezien, maar wel van
eene latere. Het draagt den titel :
St A ugustijns vierighe meditatien oft aendach-

ten. Ende die alleenspraken der sielen tot God.
Ende dat hantboecxken van der aenschouwinghen
Christi. Noch S. Bernardus devote aendachten.
Ende een boecxken van St Ancelmus, ghenaemt :
De strale der godlijcker lie, f den, met sommighe
van sijnen ghebeden : nu alle nyeu overgheset
door A nthonium van Hemert, Regulier. Gheprent
t' Antwerpen, bij mij Willem van Parijs. Met
keyserlijcke Previlegie van iij jaren. 1547.
SWEERTS en PAQUOT halen als werken van
Anthoon van Hemert nog aan :
Vertroostinghe in alle liden en teghenspoet.
Antwerpen, Simon Cock, 1549. Hetzelfde werk in
het Latijn.
Dat merch der sielen oft van volcomenheyt
aller Deuchden. Ghemaect door den seer geleerden Doctoor Joannes Taulerus ende overgheset wt
de Overlantsche tale in de Nederlantsche, door
heere Anthonis van Hemert, regulier buyten Eindhoven. Antwerpen, S. Cock, 1557, en Brussel,
Rutger Velpius, 1607,
Verder schrijft PAQUOT hem nog toe : de
Evangelische lantern, dat in 1 561 te Antwerpen
verscheen.
Paraclesin afl'ictae mentis
sive de Patientia
servanda, lib. VI. Antv.
.

—

—
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Speculum perfectionis e flandrice latine reddidit. Antv. 1547 (I).
SWEERTIUS voegt hier nog bij : Scripsit et
Monasticam Philosophiam, qua docet omnibus saeculis monachos caeteris fere doctiores in sacris litteris,
concionibus ac disputationibus extitisse.
De XV Psalmen van den Eerw. Vader Johan
(Fisher), bisschop van Rochester. Dit laatste werk
werd door SWEERTS opnieuw uitgegeven in 1622.
Ik ken van hem nog een werk, getiteld : van
dat kerstelijk ridderschap, overgheset uten latine.
Het boek heb ik niet te mijner beschikking gehad ;
maar het bestaat in de bibliotheek van wijlen den
heer Henri Legrelle, te Antwerpen (2).
(i) Het werk, dat VAN HEMERT uit het Vlaamsch in het
Latijn vertaalde, draagt ten titel : « Spieghel der volcomenheyt.
cc

Die exposicie der missen. De bereydinghe om salichlyc dat

« H. Sacrament te ontfangen (par Simon van Venlo). A ntiv.

« Geeraerdt Leeu, 1488, 8°, 192f.
« Die pieghel der volcomenheyt. Die exposicie des heyli« ghen dienst der missen. — Die bereydinghe om salichlic dat
« heylige sacrament, dat is dat lichaem Christi, te ontfanghen
« (par Simon de Venlo). Delf (Christ. Snellaert?) 1490, 192f. 8°.
« Idem. Buten Schoenhoven. In den hem. (les chan. réguliers du monastère de St Michel) 1499, 168f. 80.
« Spiegel der volcomenheyt. (Simon van Venlo) Expositie
« of bediedenisse der missen. Bereydinghe om dat heylighe
« sacrament te ontfangen. Leiden, Hugo Janspen van Woer« den 1499, 180 f. 8t'.
(Campbell, Annales de la typographie néerlandaise 15771580.
(2) Nog een ander zijner werken is : Van der voersichticheyt
Gods in druck, lyden oft quellinghe des duyvels), dry troostelicke boecxkens des heyligen bisschops 'oannis Chrisostomi,
van nyeu overgheset uten latine in duytsche, door Ant. van
Hemert. (Medegedeeld door F. van der Haeghen).
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weet ik alleen, dat hij, volgens PAQUOT, zou geboren zijn te Hemert, bij Heusden, in de eerste jaren
der zestiende eeuw, en dat hij een kanunnik-regulier der Augustijner orde was. Hij leefde en schreef
in de abdij van 0. L. V. op de Hage, welke
te Woensel, bij Eindhoven, tusschen de Dommel
en Ravensdonck stond.
Die abdij werd daar door de familie van
Schoonvorst gesticht in 142o, toen Jan IV hertog
van Brabant en Jan van Heynsberg bisschop van
Luik waren. Eindhoven en de abdij lagen in het
bisdom Luik.
De eerste prior van 0. L. V. op de Hage,
EGBERT, was er gekomen uit het klooster van den
Agnietenberg, bij Zwolle, waar eens Thomas van
Kempen schreef ; andere kloosterlingen kwamen
er uit de abdij van Zoest, waar Erasmus zijne
beloften uitsprak; maar er daarom niet bleef.
De vijftiende prior van 0. L. V. op de
Hage was, volgens LEROY, Joachim Hemert van
's-Hertogenbosch ; of dit onze vertaler is, kan ik
niet bevestigen; alleen is het zeker dat Joachim
HEMERT en ANTHOON VAN HEMERT omtrent
denzelfden tijd in die abdij moeten verbleven hebben.
In het jaar 1638 achtten de kanunniken zich
te Eindhoven, onder de bescherming der Staten
van Holland, niet meer in veiligheid en verhuisden naar Weert, in het graafschap Hoorne, toen in
Spaansch Gelderland en thans in Nederlandsch
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Limburg. Ik denk dat de mannelijke orde, waartoe
van Hemert behoorde, in België niet meer bestaat ;
maar wel de vrouwelijke, namelijk in Berlaymont te
Brussel.
Ik zal al de werken VAN HEMERT niet
bespreken ; maar mij bepalen bij eenige woorden
over de overzetting van Sint Augustijns Liber

Meditationum.
Dit boek, gedeeltelijk in proza en gedeeltelijk in verzen geschreven, is door den vertaler
geheel in proza weergegeven.
De inhoud doet hier niets ter zake; het komt
alleen aan op de taal en op de spraakleer des
schrijvers, den tijd waarop het boek geschreven is
en den persoon des schrijvers.
St. Augustijn vertoont zich hier een ware
woordengoochelaar ; hij speelt om te zoo te zeggen
met opsommingen (enumeraties), met tegenstellingen
(antitheses), met synoniemen enz. Ik moet het
bekennen, dit heeft VAN HEMERT niet afgeschrikt ;
voor elk Latijnsch woord heeft hij een Vlaamsch,
en een juist Vlaamsch woord.
Het werk begint met eene zegswijze, die bij
St. Augustijn soms meermaals in elk hoofdstuk
voorkomt :
« Geeft mijnre herten, dattet u begere,begerende
soecke, soeckende vinde, vindende beminne en
beminnende mijn sonden aflegge, ende die afgeleyt
hebbende, niet weder en hale. »
In eene andere dergelijke woordspeling luidt
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het : «« Stelt
Stelt toch
toch nu
numijn
mijnboosheyt
boosheyt tegen
tegen sijn
SlJn
het
goetheyt;
mijn overtredinge
overtredinge tegen
tegen sijn
sijn maticheyt
maticheyt;;
goetheyt; mijn
mijn wreetheyt
wreetheyt tegen
tegen sijn
sijn ootmoedicheyt
ootmoedicheyt;; laet
laet
mijn
toch
sijn
ootmoedicheyt
verwinnen
mijn
hooveertoch sijn ootmoedicheyt verwinnen mijn hooveerdicheyt,
sijn lijdtsamicheyt
lijdtsamicheyt mijn
mijnonverduldicheyt,
onverduldicheyt,
dicheyt, sijn
sijn
goedertierenheyd mijn
herdicheyt, sijn
sijn gehoorgehoorsijn goedertierenheyd
mijn herdicheyt,
saemheyd
mijn ongehoorsaemheyt,
ongehoorsaemheyt, sijn
sijn stilheyt
stilheyt
saemheyd mijn
mijn ongerusticheyt,
ongerusticheyt, sijn
sijn soetheyt
soetheyt mijn
mijn bitterheyt,
bitterheyt,
mijn
sijn
minnelijcheyt mijn
mijn gramschap,
gramschap, sijn
sijn liefde
liefde mijn
mijn
sijn minnelijcheyt
wreetheyt. n))
Om U
U nu
nuVAN
VAN HEMERT's
HEMERT's wijze
wijze van
van vertalen
vertalen
het algemeen
algemeen te
moet ik
ik uu eerst
eerstzeggen,
zeggen,
in het
te schetsen,
schetsen, moet
dat
vind dat
dat erervertalers
vertalers en
envertalers
vertalers zijn.
zijn.
dat ik vind
De eenen
eenen nemen
nemen een
een boek,
boek, in
in vreemde
vreemde taal
taal
De
geschreven,
hunne moedertaal
moedertaal
geschreven,en
en brengen
brengen dit
dit in hunne
over, zoodanig dat de lezer niet zeggen kan datover,zdanigtleznkadt
het
een vreemd
vreemd boek
boek isis;; zij
zij veranderen
veranderen den
den titel,
titel,
het een
de namen
namen der
der persoonaadjes,
persoonaadjes, der
der plaatsen,
plaatsen, ten
ten
de
einde het
het werk
werk geheel
geheel het
het voorkomen
voorkomen van
van een
een
einde
inlandsch
de zinnen
zinnen te
te
inlandschproduct
producttete geven.
geven. Zijn
Zijn de
of
kappen
ze
door;
zijn
de
lang,
zij
verkorten
ze
lang, zij verkorten ze of kappen ze door ; zijn de
zinnen
kort, zij
zij plakken
plakken er
er twee
twee of
of drij
drij aanaanzinnen te
te kort,
een; heeft
heeft dedeschrijver
schrijvereigenaardige
eigenaardigezegswijzen,
zegswijzen,
een;
beschouwingen
dingen en feiten
feiten zijnen
zijnen volksvolksbeschouwingen over
over dingen
aard,
zijnen lande
lande eigen,
eigen, maar
maar aan
aan het
hetpubliek
publiek
aard, zijnen
der vertalers
vertalers vreemd
vreemd of
of ongewoon
ongewoon; ; heeft
heeft de
de
der
schrijver
verhevene, wijsgeerige
wijsgeerige of
of wetenschappewetenschappeschrijver verhevene,
lijke bespiegelingen,
bespiegelingen, te
geleerd voor
voor het
het publiek
publiek
lijke
te geleerd
der
vertalers
zij
laten
dit
alles
weg
of
zij
koken
der vertalers — zij laten dit alles weg of zij koken
het af
af tot
tot het
het punt,
punt, dat
datdedemaag
maaghunner
hunnerlezers
lezers
het
de
spijs verdragen
verdragen kan.
kan.
de spijs
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Die vertalers zijn praktische mannen en hun
werk zal een groot getal lezers vinden.
Er is eene tweede soort van vertalers. Deze
nemen een vreemden schrijver, vast en denken
een nuttig werk te verrichten met het gewrocht
te vertalen. Zij bekreunen zich weinig over het
publiek : zij hebben alleen het oog op de geletterden ; de anderen verstaan hen toch niet.
Na voorafgaandelijk hunnen schrijver bestudeerd te hebben, zetten zij zich aan het werk.
Zij zijn de taal, waarin het boek geschreven is,
zoo machtig als de taal waarin zij overzetten. Zij
laten geene figuur, geenen zin, geen woord, geene
nuance in de uitdrukkingen verloren gaan. Zij
verbloemen of verblauwen niets. Zij zorgen vooral
dat de schrijver, dien zij vertalen, zijne oorspronkelijkheid, zijne eigenaardigheid in de vertataling behoudt ; zoodanig dat de eigenschappen,
welke hem bij zijne landgenooten onderscheiden,
hem ook voor den vreemdeling onderscheiden.
Kortom hun werk is zoo gelijk de schrijver het
zou geschreven hebben, hadde hij de taal des vertaiers in stede van de zijne te gebruiken gehad, en
de lezer der vertaling hoeft naar het origineel
niet te grijpen, om den schrijver in al zijne oorspronkelijke eigenaardigheid te kennen.
Zoo schijnt mij VAN HEMERT te vertalen
hij vertaalt letterlijk, woordelijk en nochtans is
zijne taal vloeiend, gekleurd, klaar en eenvoudig,
echt Nederlandsch. Laat mij U lezing geven van
het 21 hoofdstuk zijner vertaling.
;
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Hoofdstuk 21. « 0 Heere, dit leven ende dese
cattivige pelgrirnagie verdriet mij seer. Dit leven
is een arm leven, een verganckelic leven, een
onseker leven, een werckachtig leven, een onreyn
leven, een leven het welcke eene vrouwe is van
allen quaden, ende een coninginne der hoovaerdijen,
hetwelcke vol cattivicheden ende dolingen is, hetwelcke met recht geen leven, maer een doot
heeten soude, in den welcken wij alle oogenblicken
sterven door verscheyden ghebreken der veranderingen, met verscheyden manieren der dooden.
Sullen wi dan den tijt die wij hier inder werelt
leven, een leven heeten te zijn : het welcke die
vochticheden dick ende op geswollen maken, het
welcke de pine dunne maket, de hitte wt drooget, die
locht valscet, het welcke die spisen op iagen, dat
vasten mager maect, die genoechten ontbinden, die
droefheden verteyren, die sorchfuldicheyt benaut,
die onbesorchtheyt verbornet, die rijcdommen
verheffen en hoverdich maken, die armoede vernedert,
die ioncheyt oprecht, die outheyt nedervverpt, die
siecheyt breect, die anxt neder druct. Ende na
alle dese quaden comet dan ten lesten die rasende
doot, ende maect van allen den blischappen deser
allendiger werelt een so corten eynde, dat men
nauwelijc en can geweten oftse oyt gheweest
hebben. Dese levende doot, ende dit sterfelike
leven, al ist met so veel bitterheden vervult, nochtans bevanget veel menschen met sinen wellusten,
ende het bedriecht veel menschen met sinen
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valsch ende so bitter dat sijt selve ooc wel ondervinden die haer blinde liefhebbers zijn, nochtans
geeftet te drincken ende maect droncken een
ontallike groote scare der sotten, van den gulden
drincknap, diet in sijnder hant heeft. Salich zijn
si ende die selve seer weynich, die zijn vrientscap
niet ontfangen willen, ende die versmaden dese
verganckelike bliscap ende haer geselscap verwerpen,
op dat si metten verdorven bedriegersse ooc niet
en vergaen ende verloren bliven. »
Op eenige, doch zeldzame plaatsen, heeft hij
nochtans zinnen, waar men moeilijk uit wijs wordt (i );
maar men wordt daar ook niet heel wel wijs uit
het Latijn zelf; ik schrijf dit echter toe aan het
gebrekkig handschrift, dat de vertaler voor zich had.
Inderdaad, ik heb zijne vertaling vergeleken met
de uitgaaf der Benedictijnen, e Congregatione
S. Mauri (1685), en ik heb ras bemerkt, dat wanneer er onduidelijke zinnen in voorkomen er telkens in mijne gedrukte uitgaaf kantteekeningen.
staan, in welke men de varianten van verscheidene door de uitgevers gebruikte handschriften
opgeeft.
Wat zal ik nu zeggen over de woordvormingen,

(i) Want dan aldereerst gescapen is eenige vijsheyt, die
gescapen is een redelijck moet ende verstandelijc, der reynder
stad, onser moeder, die hierboven is, ende vrij is en eewich in
den hemelen.
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woordafleidingen en woordkoppelingen van VAN
HEMERT? Ja, hij heeft noch Grimm, noch Bopp,
noch de andere I ndo-Germanisten kunnen studeeren ;
hij heeft bij SCHLEICHER niet kunnen leeren, dat de
talen botanische uitspattingen zijn evenals de paddestoelen ; noch met HOVELACQUE, REGN AUD en
anderen kunnen uitroepen, dat er buiten de leer van
DARWIN voor philologie of linguistiek geene zaligheid is!
Eilaas! VAN HEMERT was van zijnen tijd, en
al die schoone dingen waren toen nog niet uitgevonden ! Hij moest woorden smeden, taalwetten en
taalvormen nakomen ; hij heeft dat eenvoudig gedaan
en hij heeft het meestal wel gedaan.
Wat zijne spelling aangaat, in hetgebruik van i
en ij eny is hij geheel en gansch willekeurig ; hij volgt
volstrekt geenen regel, zoo min als voor het inlasschen
of weglaten der c voor de k en der h achter de g.
Vele substantieven zijn bij hem van twee geslachten, b. v. hert (cor) is onz. en vrouw., wereld is man.
en vrouw., en de woorden die op heyt uitgaan, zijn
nu eens vrouwelijk, dan eens onzijdig; hij schrijft
der waerheyt, maar ook des waerheyts, enz.
Zijne verbuigingen zijn nagenoeg die der middeleeuwsche schrijvers. Hij heeft de vormen aan de
ouden wel afgezien. De vorm zelf is nooit verminkt
noch vervalscht; maar hij past hem soms slecht toe.
Al de vrouwelijke namen, die op eene toonbooze e uitgaan, zijn van de zwakke verbuiging : dat
is, zij hebben en in gen. en dat. enk.
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zelfst. naamw.
naamw. op
op eenen
eenen sisklank
sisklank uit,
uit,
Gaat het
het zelfst.
blijft het
het in
in den
den genit.
genit. meest
meestonveranderd.
onveranderd.
dan blijft
(appo~itie) staat
in den
den
De bijstelling (appositie)
staat niet immer in
naamval.
richtigen naamval.
onderwerp of
of
Hij schrijft nooit den in den nom., onderwerp
gezegde;
hetwelk
bij
ANNA
BUNS
en
in
den
Bijbel
gezegde ;
bij ANNA BIJ N S
den Bijbel
van LIESFELD op elke bladz. voorkomt.
vanLIESFDopelkbdz.vrmt
Noemen regeert den acc., gelijken den datief.
Noemen
Hij onderscheidt
onderscheidt voor
het mann.
mann. sterke
sterke en
en
Hij
voor het
zwakke verbuiging.
Naam en
en knecht
knecht worden
worden bij hem
hem steeds
steeds sterk
sterk
Naam
verbogen.
Zijne
hij ververZijne verbuigingen
verbuigingen wanken
wanken niet,
niet, d.
d. i., hij
buigt een
een woord
v;oord op
op deze
deze bladz.
bladz. niet zoo,
zoo, en
en anders
anders
op de volgende.
volgende. Men
zal bij
bij hem
hem b.
b. v.
v. niet
nietvinden,
vinden,
Men zal
gelijk in eene hedendaagsche hooggeschatte vertaling,
vertaling,
op deze
deze bl.
bI. des
des gods, des
des vriends,
vriends, et
twee bi.
bI. later
later
et twee
des goden,
des
vrienden;
neen,
hij
weet
dat
een
naam
goden, des
sterk
zwak moet
moet verbogen
verbogen worden,
dat men
men
sterk of zwak
worden, en dat
tusschen de
te kiezen
kiezen heeft.
heeft. Men
Men
tusschen
de twee
twee vormen
vormen niet te
zal
bij hem
hem ook
ook geene
geene vormen
vormen vinden
vinden als
als deze
deze : :
zal bij
den telg schoonlokkige
schoon lokkige Leto'
Leto's,
een Engelsche
s, hetgeen een
genitive maar
maar geen
Neder- of
of Hoogduitsche
Hoogduitsche
geen Nedersaxon genitive
luiden:: den
den telg schoonlokschoonlokvorm is;
is; daar moet
moet het
het luiden
hetwelk
alleen
de
echte
vorm
is en
en
kiger
Leto,
ki8er Leto, hetwelk alleen de echte vorm is
tevens dezelfde
dezelfde versvoeten
versvoeten uitmaakt
als de
de eerste
eerste
tevens
uitmaakt als
uitdrukking.
bijv. naamw.,
naamw., met
met een
een lidlid- of
of ander
ander bepalend
bepalend
Het bijv.
wordt zwak,
zwak, zonder
zonder dat,
dat, sterk
sterk verbogen.
verbogen. Heeft
Heeft
woord, wordt
het
lidw.
in
gen.
of
dat.
r,
dan
staat
de
r
achter
het
het lidw. in gen. of dat. r, dan staat de r achter het
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adj., b. v.: der goeder vrouw, der blinkender sterre,
integendeel des goeden man s .
Sculdich, gedacht'ch, weerdich regeerera den
gen.; deelachtig regeert den datief.
Dan wordt overal gebruikt, waar wij het thans
gebruiken, zelfs achter niets.
Du komt nooit voor; maar achter aan het
ww. vindt men dy, hebdy, hoordy, en dit buiten
den imperatief.
Dijns komt bijv. en zelfst. voor.
De gen. enk. der pers. voornaamw. wankt
bij onzen schrijver : nu eens vindt men den echten
vorm, mijns, dijns, Tijns, haars, dan den vorm

mijner, dijner, Tijner, harer.
Hij schrijft overal mijns Telfs, dijns Zelfs,
ijns Telfs.
Het pers. voorn. van den derden pers. meerv.
is haar, gelijk in de middeleeuwen
Zich is onbekend.
Het zelfst. ww. fijn wordt altijd met hebben
vervoegd.
In passieven vorm gebruikt hij altijd geweest
in plaats van geworden.
Menig sterk ww. wordt door hem zwak vervoegd, b. v. beweecht (bewogen), vraagde (vroeg),
Hij zet . soms ge voor den infinitief, gelijk wij
het voor het verl. deelwoord doen, b. v. gedoen,
geschuilen, geweten enz.
Vergeten komt steeds met den gen. voor.
Het regiem der voorzetsels is juist hetgeen heden

— 57 —
in het Hoogd. nog gebruikt wordt ; alleen bij de
wankende voorz. slaat hij soms den bal mis, b. v. :
Mijn hope en is niet in die kinderen der menschen neder gesonden in den kinderen der
verkiesinghe.
Hij schrijft gedurig : mijn sonden, enz.
Nu kan ik U nog eene heele reeks uitdrukkingen aanhalen, die in de hedendaagsche woordenboeken niet te vinden zijn.
Ik heb slechts de eerste bladzijden aangeteekend.
Ik zal er u maar eenige aanhalen. Ik lees ze

ad narrandum non ad probandum.
Daar VAN HEMERT een vertaler is, is men altijd
zeker van de beteekenis zijner woorden.
Zeer dikwijls lascht hij in afgeleide woorden ich
in, waar wij dit thans niet doen : b. v. mildicheyt,
ongerusticheyt, versuymelicheyt, lidsamich, enz.
Niet weder en hale (non iterare.) (i l
O mijn behoud. (Salvator leus).
Den scilt (scutum). KILIAAN geeft geen geslacht op.
Ghersticheyt des herten (animi rancorem). KIL.
rancor.
Bequame hope (spem congruam).
Stadelike liefde (caritatem continuam). In de
Teuthonista vindt men : Steedich.
Aflaten. (si quieverint). KIL. cessare.
Onstanthafticheyt (inconstantiam).
(t) Wat tusschen haakjes staat, zijn
den text.

de woorden van
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De Teuth. heeft: lopynge, vagacio.
Boerdelycheyt (scurrilitas) ; noch in KIL., noch
in VAN DER SCHUEREN te vinden.
Laster des naesten, besonder des achterdeels
(opprobria proximorum, scelera detractionum). KIL.
heeft : achterdeel van iemanden segghen : Detractare alicui. De Teuthonista kent alleen arrita
gium i arriregium, bij DUCANGE fr. arrérages.
Botheyt des moets (mentis hebetudinem) .
Scrafheyt (severitas).
Maken mi enen moet (animant vero me).
onvvijselyc staat voor dwaas.
Ghi verbeit mi als ic traech ben om te
komen (excitas torpentem) .
Bescutselen. KIL. heeft bescutsel, beschermsel,

defensio.
Toevlucht vr.
Getale, dat.
Wyl tijts, gen.
Verslaen en verslappen. Verslaan is bekoelen,
b. v. den dorst verslaan.
Hi derf (il ose). Staat ook in ANNA BYNS .
Ach laey mi ! Hoe spade come ic. (Heu mihi,
quam sero venio) .
So wat tide. Hoogd : Tu welcher Zeit .
Tuygen, subst.; dikwijls in stede van getuygen ; beide staan in KIL. ook in V. D. SCHUEREN .
Van den stoorachtigen volken (de gentibus
iracundis).
Des onstercken, ings. bij KIL.
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Dat ic medelide met den bedrukten. Medelijden is bij v. H. een onoverg. ww. Het komt
ook aldus bij KIL. voor.
Alendigen, allendigen, ook in KIL.
Hulper, in dien vorm niet in KIL. te vinden,
maar wel in de Teuth.
Bewaringe des monts ende een duere der omstandicheyt mijner lippen. (Custodiam oris et ostium
circumstantiae labiis meis).
Die aan den cruce geclommen heeft (crucis
ascendit patibulum).
Onsprekelijk (ineffabilis.) KIL. heeft het woord
ook en vertaalt inenarrabilis.
Sijn coninclike lippen ontwerpen hem (regia
pallent ora) . KIL. heeft ontwerpen; maar vertaalt
alleen delineare.
Sake passim in plaats van oorsake.
Ik ben die slach van uwer pinen (Ego enim
sum tui plaga dolori s) .
Ongoddelijkheyt (impietas). Ook bij KIL.
Tegenheyden (adversa) .
Hij schrijft droogti; id. bij KIL.
Loon is mann., gelijk in de volkspraak en
in het Hd.
De scalcheyt (nequitia) id. in de Teuthonista.
Versieren (verzinnen). KIL. vertaalt ementiri,

excogitare, assinzilare.
Cliecken ontvangen (sputa perferre). Dit is
verkeerd vertaald. Check is een onomatopee dat
slag, alapa, beteekent.
Uw handwerc (plasma).
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Ontfermherticheyt. KIL. id . misericordia.
Gansser komt overal zonder ch voor.
Een verandering daer si mede verduystert
en vercouwet mag worden ( mutabilitas, qua tenebresceret et frigesceret). KIL. heeft verkouden.
Wtbanninge. KIL. wtbannen, relegare, in

exilium ablegare.
Mi lustei (libet) .
Verbornet (coartat) . Coartare is drukken, eng
maken, rnettre des bornes.
( :allen is dicere, logui, KIL. geeft ook op
eng. to call en het gr. xoc),scv, welk laatste ook de
beteekenis heeft van aanroepen. Onze schrijver
gebruikt het voor conferre, maar nooit voor babbelen.
Sindert = sinds, sedert.
Hij schrijft overal mer in plaats van maer.
Met eenen crachtigen vloge (rapide volatio) .
Vloge staat bij KIL.
Bernen branden enz.
MM., ik acht deze aanhalingen voldoende om
te overtuigen, dat, zoo de studie der middeleeuwsche schiften voor den hedendaagschen Nederlandschen schrijver zeer nuttig is, dle der schriften uit eerste helft der zestiende eeuw niet mag
verwaarloosd worden ; want al is de taal dezer
laatste eeuw dichter bij ons, zij bevat toch eene
gansche mijn van uitdrukkingen en wendingen, die
alhoewel thans in onbruik gevallen, toch echt Nederlandsch zijn en voor welke wij thans omschrij-

-- 61 —
-61-

vingen,
barbarismen gebruiken;
inderdaad
vingen, ja,
ja, barbarismen
gebruiken ; want inderdaad
zelden
thans de
de werken,
werken, waarin
waarin men
men niet
niet een
een
zelden zijn
zijn thans
tweemaal termen
ontmoet als
als;
bestaof tweemaal
termen ontmoet
: werkelijk, besta-

tigen,
daarstelling, daadTaak,
daadraak, nelkdanig,
welkdanig, .Tulkptlktigen, daarstelling,
danig, enz.
Van
anderen kant
de taal
taal van
van VAN
Van een
een anderen
kant is
is de
HEMERT ook veel
veel zuiverder, beschaafder en
en geleerder
geleerder
dan
die van
van ANNA
ANNA BYNS;
BYNS; men
men zou
zou zeggen,
zeggen, ofofdan die
dal zijne
zijne taal
taalveel
veel ouder
ouderis,is,ofwel
ofweldat
datANNA
ANNA
wel dat
wel
BUNS
van Antwerpen
Antwerpen naschreef,
naschreef,
B
IJ N Sdede volkstaal
volkstaal van
den invloed
invloed der
der menigvuldige
menigvuldige vreemvreemwelke door den
welke
delingen, die
toen in
in dedeScheldestad
Scheldestadverbleven,
verbleven,
delingen,
die toen
grootelijks verbasterd
geworden; terwijl
terwijl deze
deze
grootelijks
verbasterdwas
was geworden;
der KemKemverbasterende lI1vloed
heiden der
verbasterende
invloed zich
zich in
in de
de heiden
pen, welke
welke VAN
VAN HEMERT
HEMERT bewoonde,
bewoonde, niet
had
pen,
niet had
kunnen
doen
voelen.
Voorzeker
verdient
hij
als
kunnen doen voelen. Voorzeker verdient hij ais
taalkenner onder de schrijvers van zijnen tijd eenetalkenrodschijvanzetd
eervolle plaats.
plaats.
eervolle
Het boek,
boek, waarvan
waarvan ik
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Den schrijver dezer werken heb ik nergens
vermeld gevonden.
Zijne taal ook is zuiver van bastaardwoorden,
maar stijver dan die van VAN HEMERT. Zijn
tred is statig en hij schijnt vast in zijne zegswijzen. Voor het overige is zijne vertaling keurig;
spraakleer en spelling zijn nagenoeg dezelfde als
die van VAN HEMERT ; alleen heeft hij dikwijls
den in den nominatief en zijne verbuigingen zijn
soms gebrekkig.
Eindelijk bevat het boek een werk van FRANSOYS AMELRY, bacularius in der Godheid en prioor

van den Carmelieten te Yperen.
SWEERTIUS noemt deze schrijver vir Pius et
eruditus en haalt van hem een latijnsch werk
aan :
Paraphrasin in Psalmurn CXIV. In exitu
Israël de Aegypto. Anti. Simon Cock 1551.
Zijn Vlaamsch werk is getiteld :
Veel schoone beweghelike ende vierighe ghebeden. Dye sornmighe dienende tot daghelijcxsche
oeffeninghe, ende die sommige sonderlinge tot
bereydinghe totten weerdigen heyligen sacramente,
met een devote meditacie op die geboorte ons
.

een kersten mensch oprechtelijck.... leven sal. sondes wedersproken te worden.... Overgheset veten latine in Duytsche,
door Remigium van Eertborre, en'. Antw. 1855. 8. (Medegedeeld door M. F. van der Haeghen) .
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Heeren yesu Christi. A ntw. Claes vanden Wouwere (voor Simon Cock) 1547. (1)
Dit is een oorspronkelijk werk, hetwelk op
elke bladzijde zien laat dat AMELRY in wijsgeerte
en godgeleerdheid een zeer geoefend man was.
Zijne taal heeft meer bastaardwoorden dan die
der twee vorige schrijvers; zijn verblijf te I J peren
zal daarvan de oorzaak geweest zijn. Zijne verbuigingen gaan dikwijls mank en hij gebruikt
reeds veel omschrijvingen. Des niettegenstaande
heeft zijne taal iets eigenaardigs, en laat mij toe
er u eene bladzijde van voor te lezen :

(1) De Bibliotheca Belgica

van F. van der Haeghen

geeft op :
10 Een vruchtbare ivtlegghinge, opdat H. Evangelie
van den rzjcke vrecke, en den armen LaTaro, Luce int
XVI cap. Wtgegeven biden gheleerden en religiose broe-

der Fransoys A melry Carmeliet Typen 80 1 544. (A ntes.
S. Cock) .
2° Een seer costelic end' wtnemende troostelic

hantboucxken, inhoudende diversche sermoenen ende bedynghen :
waerof ghy goed'lieren leser dye naemen en titelen inde
naervolgende parge vinden 'ult. Ghemaect by den seer
gheleerden Religieus, broeder Franchoys Amelry Carmeliet
binnen Ipre, Baccalaureus in der Godtheyt . Yperen. Joos
Destree 1548. (Met een portret van A melry).
30 Een Dialogus of samensprekinge de sielen, en schriftuerlijck bewijs, die siele tot kennisse van haren bruydegom
treckende. Ghemaect bij den eerweerdighen heere Broeder
Fransoys Amelrij, Bacularius inder Godheijt, Carmelita
tot Yperen. Ant . S. Cock, 1552 (1351). Dit werk is door
Anthoon van Hemert in het latijn vertaald en uitgegeven
te Antwerpen in 1552.
40 Veel schoone . — (Zie hooger) .

^..
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« 0 onvolpriselike goetheyt Gods, int over« mercken uwer ghenadiger wercken faelgeren alle
verstanden, beswijcken alle wijsheden, ende alle «
monden worden stom. Wie can u genoech
loven door die duecht ons bewesen. Armoede, c
cc ongemack, ende hartheyt hebt ghi versoren,
cc daer ghi mocht alle rijckdom deser werelt hebben.
Want u is dye aerde ende alle datter in is, c
cc maer ghi verkoost in armoede geboren te wor« den na der werelt, om alle de verwaentheyt der
cc menschen die si hebben door rijcdom, te be« scamen, Paulus seyt. Ghi weet die gracie ons
Heeren die als hi rijcke was, is voor ons arme c
gheworden, opdat zijn armoede ons rijcke soude
c^ maken. Ghi, o heere, mocht u vertoocht hebben
« vroom ende sterc ende volwassen, soe Adam van

God gemaect was, maer ghi wilde van een
vrouwe met ionghe teedere crancke ledekens «
ter «-ereli Lomen, screijende van coude, daer «
cc ghij zijt het vier dat alle ootmoedighe coude
cc herten verwarmt. Ghi mocht ter werelt gecomen
hebben laggende ende blide, so ghy die bii- c
« schap der Engelen zijt, die door u ghesichte
verbliden, so sinte Peeter seyt ; maer ghij wilde c
gheboren zijn met traenkens, screyende ghelijck «
« ander kindertrens uwe medebroederkens pleghen.
0 genadige heere, wat hebt ghi met tranen te «
<c doen, daer ghi een onnosel kindeken zijt, het
cc schijnsel des eeuwigen lichts, ende spiegel son« der smette Maer ghi en weende voor u niet,
cc

-- 65 -« maer voor ons, op dat wi niet meer en souden
« weenen, maer met u verbliden, so Esayas seyt.
« Op desen kerstnacht zijt ghetroost, mijn volck,
uwe sonden werden gheremedieert, ende ver« gheven ; voor uwe sonden sult ghi van God
« dobbele ghifte ontfanghen 0 Jherusalem en vreest
cc niet, siet hier uwen God, deze is uwen God die
« ghy verbeyt hebt, hij sal u behoeden, ghelijc
« een herder zijn schaepkens voet sal hi u voeden,
« ende zijn lammerkens dragen op zijn armen, in
zijn schoot die vermoeyde. Staet op, staet op
It Jerusalem doet aen die cleederen uwer glorien.
cc 0 Syon ; schut het zant van u. Rijst op, Jeru« salem, ontslaet dye banden van uwen halse
« ghevangen dochter van Syon, voor niet zijt ghy
« vercocht, sonder ghelt sult ghi verlost zijn. »
Zoo schreef men te I J peren Vlaamsch vóór
den jare 1547.
Maar hoe opmerkenswaardig deze schrijvers
ook zijn en hoe talrijk de uitdrukkingen en wendingen wezen, welke bij hen voorkomen en thans
der tale ontvallen zijn ; verre van mij bij hen
a priori alles goed te keuren of te willen herinvoeren, zeker neen ; want gelijk Dr. CLAEYS, in
zijne rede over Vondel, zoo wel gezegd heeft,
denk ik ook dat « 's schrijvers geest de louterkroes zijner uitdrukkingen wezen moet ; » maar
tot het vormen van dien kroes is heden zooveel
noodig ; ja, de algemeene taalwetenschap is een
onafzienbaar veld geworden. Ik heb zooeven schert-
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senderwze gezegd, wat er soms overdreven is in
de hedendaagsche stelsels van nieuwere philologie
en linguistiek ; nochtans is er in het meestendeel der
v erken, welke over deze wetenschappen handelen,
steeds iets goeds te vinden en sommige kunnen
door den taalkundige volstrekt niet voorbijgezien
worden ; want zij staan als lichtbaken te midden
van de wereldzee der taalwetenschap en het is uit
hen dat hij het criterium zijner taalkennis moet
opmaken, hetwelk zonder die studie van geener
waarde zou zijn. Inderdaad deze kennis alleen
laat toe met zekerheid over de waarde eens woords,
eener afleiding, eener woordkoppeling, eener wending te oordeelen. Daarnevens komen echter nog de

bijzondere wetten der klankverspringingen (phonetische evoluties) onzer eigene moedertaal en harer
verwante talen; want de moedertaal te bestudeeren
als bestond zij alleen op de wereld, hetgeen hier
te lande maar al te dikwijls gebeurt, is eene
groote dwaling, welke tot niets leiden kan.
Ik heb wellicht niet de beste schrijvers van
het begin der XVIe eeuw aangetroffen, anderen
zullen misschien gelukkiger zijn en betere schriften
ontdekken ; in allen gevalle is het mijn wensch,
dat door de zorgen der Koninklijke Akademie een
werk zou uitgegeven worden, hetwelk als karakteriestiek en typiek voor de eerste helft der XVIe
eeuw zou kunnen doorgaan en waarin de commentator ons de spraakleer, de syntaxis en het
woordenboek van dit tijdvak zou mededeelen.
De zitting eindigt te 4 1/4. uren.
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Zitting van den i8 April.
Aanwezig de heeren J. de Laet, onderbestuurder, Fr. de Potter, bestendige secretaris ;
de heeren H. Claeys, P. Génard. G. Gezelle,
E. Hiel, L. Roersch, A. Snieders, E. Stroobant,
F. van der Haeghen,P.Willems,P. Alberdingk Thijm,
C. Hansen, L. Mathot, J. Micheels, J. Obrie, J. van
Droogenbroeck, Th. Coopman, A. de Vos, K. Stallaert, J. Dodd, werkende leden ;
de heeren J. Broeckaert, L. Delgeur, H. Sermon
en E. van Even, briefwisselende leden ;
Jhr. Napoleon de Pauw, bestuurder, laat weten
dat hij door het overlijden zijner moeder, enkele
dagen te voren voorgevallen, in de onmogelijkheid is
de zitting bij te wonen. Doen zich nog verontschuldigen : de heer Daems, werkend lid, en de heer
Schuermans, briefwisselend lid, vc egens ongesteldheid; de heeren K. de Flou en Fr. Willems,
wegens ambtsbezigheden, en de heer Prayon-van
Zuylen uit hoofde van eenen familierouw.
De bestendige secretaris geeft mededeeling van
de titels der
AANGEBODEN BOEKEN :

Vanwege het Staatsbestuur :

Nederlandsche Dicht- en Kunsthalte. Tijdschrift gewijd aan Taal- en Letterkunde , Kunst,
Geschiedenis en Onderwijs. 10 jaargang.

— 68 -Bulletin de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux - Arts de Belgique .
1888, No 2.
Van den heer Stroobant, werkend lid :

Jaar- en Zakboekje der Kunst en Wetenschap
bevorderende Maatschappij, onder de zinspreuk :
V. W. voor 1824. (Amsterdam?)
Van den heer J. Micheels, werkend lid :

OnTe taal in ons leger.
Vanwege den bestendigen secretaris :

OnTe boeren, volgens de Middelnederlandsche
dichters.
Vanwege den heer A. Suffer :
Een afdruksel van vier en veertig taal-, letteren geschiedkundige bijdragen, verschenen in Het
Belfort, in de Dietsche Warande en in Le Magasin

littéraire et scienti fique ;
VerhuiTen. Een landgedicht in drie rangen,
door HILDA RAM. 1888.
Van den heer Crombez, uitgever te St.-Nicolaas :

3 5ojarig jubelfeest der Rederijkkamer de
Goudbloem van St.-Nikolaas , 1536-1886 , door
P.-W. BEVEL. St.-Nicolaas, 1887, in-gr. 80.
Door den bestendigen secretaris wordt mededeeling gedaan : I° van een schrijven des heeren Ministers
van Justitie, de Academie berichtende dat , ten
gevolge der wijzigingen aan de samenstelling van.
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ders. Hij heeft het borstelig kneveltje en den kleinen
sikkebaard, die iets zoo pittigs geven aan de portretten der mannen van de 17e eeuw. De hals, eenigszins ontbloot, verdwijnt in den platten witten kraag,
die vrij laag op borst en schouders neerhangt, en
vierkant met een breed borduursel is omzoomd.
Het hoofd van den Rederijker helt een weinig
naar de rechterzij over, 't geen ietwat aan eene
gemaakte houding denken doet. De trekken zijn
niet fijn, het aangezicht vleezig, zonder dat de
vormen echter verloren gaan. De kaaksbeenen steken
vooruit ; de neus is breed gevleugeld en de oogen
hebben veeleer iets lafs dan tintelends. Over geheel
dat wezen ligt, zoo komt het ons voor, een zinnelijke trek, gepaard met iets ruws, hoe getemperd
dit ook wezen moge.
Wellicht is dit laatste slechts inbeelding; wij
oordeelen het uiterlijke misschien te veel naar hetgeen de dichter ons te oordeelen achterliet.
Alleen den inwendiger mensch kan men, bij
het schiften eener dichterlijke nalatenschap en na
grondige critische beschouwingen, voor den naneef
doen herleven. Men kan uit stijl, denkbeelden, neiging
en streving, het karakter van den schrijver ontleden ;
te weten komen, of hij, gelijk zoovele dichters, zich
enkel onbedachtzaam, zonder nadenken, op den
stroom der klanken liet drijven, of dat hij, met boos
opzet, elk woord door eene bijbedoeling vergiftigde :
kortom, of hij een onnadenkend kind, of een booze
geest is geweest.
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Doch de gemoedstoestand van den een-en-twintigjarigen dichter moet ons voor het oogenblik bezighouden.
Willem Ogier, de Antwerpsche jongen, uit den
geringen burgerstand gesproten, had het geluk niet
zijne natuurlijke gaven : een vluggen, scherpen geest,
eene heldere opvatting, een eigenaardig begrip, een
uitspattend, vroolijk gemoed -- door eene regelmatige opleiding hier te ontwikkelen, daar te beschaven, ginds te temperen.
Uit de armoedige wieg in de straat gesprongen,
moeten vele kwade eigenschappen dezer laatste in
hem vergroeid zijn. Viel er een vonk van den gouden
zonnestraal in zijn gemoed, dan ook kleefden de
slijkspatten op hem ; deze verhardden, versteenden en
vormden zijn gansch leven één lichaam met hem.
Natuurkind in den vollen zin des woords, rijmde
Willem Ogier zeer gebrekkig zijn lied. Hij zong dat
lied in de taal, die in de straat weerklonk : ruw,
wild, eigenaardig, zonder regel, zonder teugel ; zonder te denken dat er gevoelens zijn, die een onbegrensden eerbied van den dichter vergen ; beelden,
die nooit ontheiligd of geschonden, ooren, die
nooit gekwetst mogen worden. Zijn lied klonk in
overeenstemming met de lage en morsige puntgevels der achterbuurten, en 't kwam nooit in Ogier's
geest op, dat lied te doen opwaarts schieten, zooals het steenen dichtwerk, de prachtige toren, die
zijne geboortestad overheerscht !
Nochtans was de dichter later overtuigd, dat
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hem in zijne jongelingsjaren een leidsman ontbroken had. Of zegt hij niet zeer naief, in eene
berijmde voorrede, geplaatst vóór zijn tooneelspel
« de Gulsigheydt » en waarin hij de « Gheschiedenisse » verhaalt « met dit werck gehadt
te hebben, » — dat hij van zijn 17e tot zijn 21 e jaar
geen « van die Const-beminde-Vrienden » vond,
niemand die hem « conde prysen, noch ghebreken
onderwysen? » Hij was dus, in zijne ontluikende jongelingsjaren, verlangend naar lof een bewijs, dat
hij zichzelf bewust werd, te meer daar hij iemand
zocht, die hem zijnen wildzang leerde regelen, aangezien de zelfstandige ontwikkeling zich niet opdeed.
Opmerkelijk is het echter, dat Willem Ogier
later blijken geeft in geringe mate zich om den
gevraagden leidsman te hebben bekommerd : hij
is, gansch zijn leven, een wildzang gebleven.
Met Benen glimp van droefgeestigheid zegt hij
in dezelfde voorrede : « 't Scheen dat alles voor
my sliep. » Doch terzelfder tijd meldt de jonge
dichter blijde, dat het uur der ontwaking geslagen
was. Grenzeloos gelukkig was Ogier, toen hij in
de « loffelijke Camer van d'Olyftack » als lid
werd aangenomen, waar hij door c, Droncken-Heyn »,
een der personaadjes in zijn tooneelspel de Gulsigheydt, wilde bewijzen, waardig te zijn plaats te
nemen « by des Camers wyse mannen. »
De voorlezing van zijn stuk bracht echter de
wreede ontgoocheling teweeg, waarover wij bij den
aanvang dezer critische beschouwingen spreken ;
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want de schrijver zegt : « Maer dees klucht die
wert ghebannen », omdat de maker ervan geene
maat kende « naer der Rethorycken Reghel
gebannen van het tooneel, al beweerde de dichter
dan ook dat a die nauwe peghel » gemaakt was
voor hem, die zulks verstond.
Twee beoordeelaars, die ter kamer niet aanwezig waren toen het stuk werd voorgelezen, vereenigden zich niet onvoorwaardelijk met het genomen
besluit en gaven den wensch te kennen, op hunne
beurt, eene lezing van « Droncken-Heyn » te hooren.
Het oordeel werd gewijzigd; een « poëet » Joan
Jansens (Jansens van Grunderbeeck, die in 1648
Ogier's dochter, Barbara, ten doop hield) « eenen
man seer ervaeren a, die door den ouderdom « in
de Const niet en verkoude » en nog als een
Rhetorijk orakel beschouwd werd — Joan Jansens
riep uit, na, in eene « groote stilt, » naar de lezing
te hebben geluisterd :
Ach! ons Gamer loopt in't wilt.
Want men kenter gheen beleydt,
Noch de Aerdigheydt van schicken :
Dat het spelen uyt doet blicken :
Anders, woorden, niet gheseyt.

De tweede vriend, Van den Bosch, stemde het
oordeel van den ouden kunstrechter bij, en den
18 October van gemeld jaar, ten half 4 ure, verscheen het stuk ten tooneele : « En het spelen
dat gingh aen, a zegt Ogier.
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natuurlijkheid afwon. Het stuk erlangde een ongehoorden bijval; want, volgens den dichter : « Onse
Stadt scheen noyt versaedt in het sien en in ` het
hooren. » Honderd malen opgevoerd, was de bijval
nog altijd even groot.
« Of het sulckx verdient oft niet, » laat de
schrijver aan den lezer oordeelen ; maar veertig
jaren lang, voegt hij er bij : « is my
deerdaer
van geschiet. »
Het was op het keerpunt der jaren, of, beter
gezegd, reeds in den levenswinter, dat Ogier die
regelen schreef. Hij laat er op volgen, dat er nu
bij zijne dalende zonne een ander licht opvonkelt,
en terwijl hij in zijnen jongelingstijd klaagde :
« 't Scheen dat alles voor my sliep, » en het gemis
van dichterenlof betreurde, zegt hij nu
's Weireldts Eer sijn ydel straelen
Mistmen t'Eeuwelyck gesicht.

Omtrent dien tijd heeft hij in dit tooneelwerk
Benige regelen veranderd en het veranderde met sterrekens aangeteekend, « laetende nochtans den in-houdt
in sijnen eersten standt. » Hij heeft dus enkel
den vorm gewijzigd en de bewoording in al hare
onbeschofte ruwheid behouden . Trouwens, in
bewoording is er niets te wijzigen, tenzij de Seven
Hooft-ronden in haar geheel te schrappen.
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Hoe wij oordeelen over Willem Ogier's werken ?
Met een 19e eeuwsch oog beschouwd, zou het
oordeel uiterst streng behooren te zijn. Wij hebben,
en dit strekt onzer beschaving tot eer, een hooger
denkbeeld van wat poëzie is en wezen moet, en
denken niet tot de 17e eeuw te moeten terugkeeren
om ons te hertemperen, zooals onze schilderschool
zich eens hertemperde in den gloed en het karakter
der Van Eycken .
Eene platte klucht, zooals de Gulsigheydt is,
zou in onze dagen op het tooneel niet geduld
worden, zelfs niet door hen, die beweren dat
het naturalism het « ideaal » der kunst is, als
ik het woord « ideaal » hier bezigen mag ; want
men vindt niet vele Fransche schijvers van onzen
tijd, die het in ruwheid van woorden en toestanden van Willem Ogier afwinnen.
Al de onderwerpen van dien 17e eeuwer zijn
zoo laag mogelijk, zijn in het modder der samenleving gegrepen ; de taal springt alle grenzen van
betamelijkheid en eerbaarheid te buiten; de personen, die zich in den kring dezer tafereelen
bewegen, zelfs de vrouwen, missen alle kieschheid,
alle eergevoel, alle zedelijke ingetogenheid. De
vrouwen hebben , kortom, niets meer van het hemelsche waas, dat de christene vrouw als met eene
aureool omgeeft. Alles woelt, kruipt en spartelt
in een wijden poel van dierlijkheid.
Wanneer men bij eenige dezer tooneelen vertoefd heeft, dringt als het ware de vraag naar
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boven, of er dan geene andere laag in de samenleving der J re eeuw bestond, dan die van dat
galgenaas, bij voorkeur 's nachts omdolend, gelijk
de vleermuizen en de motten ? Men vertoeft dan
ook met eene zekere opbeuring in die, welke de
geestige Pater Poirters ons voorstelt, al ontmoet
het ontleedmes weldra, onder de levendige kleuren
en het tintelende klatergoud , den pestbuil, die
destijds de geheele samenleving doorkankerde.
Al de werken, die den Antwerpschen tooneelschrijver bezighielden van 1639 tot 1678, van zijn
2 T e tot zijn 60e jaar, dragen denzelfden hierboven
aangegeven stempel. Dit stuk heeft geen hooger
peil dan dat, ofschoon de laatste van Ogier's tooneelspelen, ontegensprekelijk, scherper en rijker opmerkingsgave aan den dag leggen dan de eerste. Allen
zijn de weerspiegeling van het volk dat, in eene
bachantenroes voorbijstormt : met al zijne gebreken,
met geene zijner uitblinkende hoedanigheden ; met
al zijne gespierdheid in vuist en tong, in lach en
kreet.
Doch wat ligt er staal in het taaleigen, in
de zeggingskracht, in de beeldspraak — alles moge
dan ook hard, hoekig, scherpkantig, hortend en
stootend voor ons zijn. Ogier bezigt overal de
zegswijzen, den vorm van het Antwerpsche volk,
en opmerkelijk is het wel dat, met geringe uitzonderingen, een en ander, na ruim twee-en-eenhalve eeuw, bij dat volk voortleeft.
Wat de zeden betreft, die Willem Ogier schildert,
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standen bewijzen dat Willem Ogier, in zijne ruwheid, niet buiten de toen bestaande grenzen trad.
Waren er nu ook vrouwen, uit de deftige
kringen, in de vertooningen van den Olijftak en
de Violieren aanwezig? Vrouwen, die de taal, welke
in de Seven Hooft-sonden gebezigd wordt, zonder
blozen kunnen hooren; die toestanden als in deze
voorkomen, bijwonen, zonder in het diepste diep
van hare waardigheid gekrenkt te zijn, zouden wij
in onze gezelschappen niet dulden. Men is dan
ook geneigd, die vertooningen te beschouwen als
« onder-onsjes » van mannen, die altijd meer met
de ruwheid des tijds vereenzelvigd zijn.
Of ik die meening echter historisch kan goedmaken? Dit zal ik niet bevestigen. Laat ons aannemen, ter eere van het schoone geslacht, dat er
in die voorstellingen uitzonderingen op den regel
waren.
In de 17e eeuw was de hoffelijke omgang van
vrouwen met mannen, niet zeer druk in de noordelijke Nederlanden (I). De vrouwen uit den burgerstand onderscheidden zich, onder zedelijk opzicht,
zeer gunstig van den hoogeren stand (2). « De vrouwen, « zegt een ander schrijver, « werden destijds
niet hoog geteld (3) — en van die geringe mate

( 1) HALLER .
(2) ÍI RUIN.
(3)

BUSKEN HUET

— 8o -van eerbied, geeft Willem Ogier op elke bladzijde
blijken. Een tijdgenoot -- vergeeft mij het hier
volgend niet zeer Academisch woord -- spreekt
van « de varkensvreugde op de bruiloften (i) » en
op deze moeten de vrouwen toch zeker wel aanwezig zijn geweest! Kortom, men leefde grootendeels in eene wereld van volslagen verstoffelijking.
De zeden en gewoonten, zegt een ander schrijver, verschilden in het Noorden niet veel van die
van Brabant en Vlaanderen (2), In zekeren zin kan
dit zóó zijn ; doch het Zuiderdeel der Nederlanden
was oneindig minder verstoffelijkt. Onze roemvolle
kunstontwikkeling kan dit getuigen, en het gemis
eener onbeperkte weelde, zooals in het Noor den,
treedt hier te onzen gunste op.
Hoe het zij, niettegenstaande al dat zinnelijke
van Gargantua, het bederf aan het Hof in het
Noorden (3), en het ruw ombolsterde der volksklas
in het Zuiden, bestond er altijd eene klas in de
samenleving, wier zeden, in het Noorden door een
uit den vreemde overgeërfd puritanism, in het Zuiden door het oude strenge geloof binnen zekere
palen werd gehouden.
In het Zuiden wordt ons deze stelling aangegeven door de schriften van Ogier's tijdgenoot,

(1)

HOOFT.

(2) Dr
(3)

JONCKBLOET

BUSKEN HUET.
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Pater Poirters, die als zeden- en gewoontenschetser
hoogst merkwaardig is, en beter dan Ogier licht
en schaduw heeft aangeteekend. Deze laatste schijnt
het bestaan van eene meer ontwikkelde klas dan
die zijns oorsprongs, niet te kennen. Hij zoekt er
zijne beelden niet, en als hij in de Traegheydt
het bestaan dezer klas aanwijst, dan is het om ze
te vernederen.
« Maeyke, » de meid, trotsch en laatdunkend,
zet, om zoo te zeggen, haar bemorsten voetzool
op « juffer Claer, » de dochter van den gevallen
koopman. Er ligt zelfs haat, voor 't minst eene
hartelooze spotternij in het scherp geteekend karakter
van « Maeyke, » die het hoofd heeft gebogen voor
het koopmansgezin, zoolang dit in weelde verkeerde; maar nu zij hare meesteres berooid ziet,
haar oproerig doet gevoelen dat zij niets meer is,
minder dan zij.
Willem Ogier schilderde dus eene bepaalde
klas der samenleving, de klas in welke hij zijnen
oorsprong vond. Hij bleef er altijd het schurftige
van behouden. Noch zijn stand — al zou deze
ook niet hoog in aanzien zijn geweest — noch zijn
omgang met meerderen, noch de invloed der beeldende kunsten, hebben hem veredeld, eene hoogere
roeping aan zijn kunstgevoel gegeven ; doch hierin
hebben de heerschende zeden aandeel en schuld
en Ogier was een kind zijns tijds.
Wij gelooven niet dat er bij den dichter eene
moedwillig onzedelijke bedoeling bestaat. De factor,
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zooals blijkt uit de later bijgevoegde voorrede —
toen zijn oordeel meer gerijpt was en de opmerkingen niet waren uitgebleven — dacht wel degelijk
te moraliseeren en op het tooneel te schandvlekken,
wat op den predikstoel niet openlijk genoeg kon
geschandvlekt worden, « want die stoel de suyverheyt betaemt » zegt hij. Hij schreef voor zijn
stuk de Onkuyscheyt eene « Waerschouwinghe aen
de goetwillighe toe-hoorders over dese uyt-beldinghe » en ging uit van de stelling, dat aan het
tooneel eene ruime maat van vrijheid mocht
worden toegekend : eene lichte verontschuldiging.
Toch een Thooneel meer ruym en vryheyt toe-gegeven
Daer de Poëten met de pennen vryer leven
Dat spreeckt wat ruymer : en het schijnt hun toegestaen
Als Weireldts synde met de Weireidt om te gaen.
Wij comen niet alleen met woordén, maer verthoonen
En vol' gheschiedenis van veel-der-leyd' persoonen
Heel schandigh als een walgh van deughdelycke lien
Om dat men sou verschil van quaedt en deuchde sien.

Ten slotte : dergelijke toestanden als hier voorkomen, vooral de ruwheid in taal, waren dus in
zekeren zin aangenomen. Willem Ogier wilde lachend
waarheden zeggen, ofschoon hij onder den lach
weleens den ernstigen rimpel doet opmerken. Of zegt
hij niet in een waarlijk aangrijpenden regel, ter
gelegenheid van zijn tooneelspel de Onkuysheidt :
Dies oordeelt redelyck want soo ghy't wel bevat,
Gheen droever thoon als dit heeft treur-spel noyt gehadt.

Over « Goddelyck saecke te spreken, » zegt hij
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leeringh soude konnen dienen, te vreden wesende
myne gedachten te voldoen, ende met geene
gheraepte Vreught van andere Dichters my te
bemoeyen, want ick soude niet geirne met eenen
Mantel vol lappen voor den dagh komen, ende
noch seer fraey meynen te wesen als ick my
onder soo vele goede Oordeelders soude moeten
verthoonen. »
Ogier wilde dus buiten de bestaande wetten
en regels draven, vrij van den mythologischen
slenter, los van de destijds in zwang zijnde
nabootsingen der Ouden. Hij wilde geen vreemden
lappenmantel omhangen ; hij koos liever den
armoedigen lappenmantel van zijn volk ! Hij heeft
geput in zijn eigen, in het Antwerpsche volk,
zonder dit echter te verbeteren, 't geen de ware
roeping des dichters is. Die roeping lag buiten
zijn bewustzijn.
Deze schuld draagt hij : het volk, gelooven
wij, was beter dan hij het afmaalde ; toen, gelijk
nu, tintelden er soms edele gevoelens uit de ruwe
volksharten op.
Is Willem Ogier dichter in den waren zin
des woords? Neen ; hij heeft grepen die dichterlijke neigingen doen blijken. Bij eene critische
beschouvc ing moet hij de vlag strijken voor zijnen
tijdgenoot, Pater Poirters, die juweeltjes schreef
als taal, vorm en gedachte; maar doorgaans niet,
zoo min als Cats, in zijne doedelzakkige Alexandrijnen. De fabel is bij Ogier niet kloek uit één
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stuk gesneden : 't is wel degelijk een lappenmantel. De tafereelen zijn bijeen geschoven en
missen dikwijls verrassende belangstelling.
Aan geestigheid ontbreekt het den tooneelschrijver niet ; de geestigheid, in zijne tooneelen,
rust echter meest altijd op een qui pro quo. De
tooneeleffecten zijn alledaagsch ; de behandelde stof
stemt niet altijd met den titel zijner stukken
overeen ; doch de samenspraken zijn uiterst levendig
en gekleurd. Eenige regelen schilderen gebruiken
en gewoonten, maar niet zoo overvloedig als bij
Pater Poirters. In de Seven Hooft-sonden is echter
meer dan één type aanwezig en onder deze zal
Francisco, de « proncker Cale-joncker, Benen
rattighen man à la Moden » eene geestig geteekende figuur in onze letterkunde blijven, zoo als
de tooneelen van loos, Dingene en het steurtebier,
nevens de geestigste teekeningen van Bredero,
Rotgans, Asselyn en Langendyk plaats nemen.
Willem Ogier heeft geene school gevormd.
Het woord « school » onderstelt een uitgangspunt tot ontwikkeling geschikt, terwijl men in
ruwheid en platheid niet verder gaan kon dan de
Antwerpsche tooneelschrijver deed. Hij plaatste
inderdaad den mijlpaal, van den beginne af, op
de uiterste grens en liet voor hen, die na hem
kwamen, geen anderen weg over dan den terugweg.
Het naturalism, of hoe men het heeten wil,
was in de 17e eeuw een kind des tijds, dat, ten
gevolge der reactie, des te vinniger opschoot,
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doch niettemin onherroepelijk veroordeeld was
om onder de klimmende beschaving te verdwijnen,
ten slotte iets achterlatende, wat het inderdaad
goeds in zich had : de natuur, die immer een
edelen zin behouden moet !
Vandaag is het naturalism, in een naburig
land opgerakeld, uit eene ongezonde gisting der
hartstochten geboren ; het is een bastaard, die
den wettigen zoon van den huize wil verdringen ;
doch die ook weer verdwijnen zal, na eenigen
tijd als een iloot gebachanaald te hebben voor de
oogen der kinderen van Sparta!

Redevoering uitgesproken bij het graf van
Dr Renier Snieders, namens de Koninklijke
Vlaamsche Academie, door den heer H.
SERMON, briefwisselend lid.

« Mijne heeren, in naam der Koninklijke
Vlaamsche Academie van België, waarvan Dr Renier
Snieders buitenlandsch eerelid was, kom ik een laatste
vaarwel uitspreken op het graf van ons hoog begaafd
medelid en uw hooggeachten medeburger.
« Groot is het verlies dat de jonge Academie
nogmaals treft, door het afsterven van een onder het
Vlaamsche volk zoo te recht befaamd romanschrijver
als Dr Renier Snieders.
« Anderen zullen u zijne levensbaan schetsen ; ik
zal u enkel spreken over zijne letterkundige waarde,
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welke hem tot het lidmaatschap der Vlaamsche
Academie deed uitroepen. Onder de voorname
schrijvers van Nederland kon zijn naam niet voorbijgezien worden.
« Het was in de eerste uitgaaf van de maatschappij Met Tijd en Vlijt,te Leuven, waar Dr Snieders
destijds student was, dat hij zich door drie dichtstukken vooreerst deed opmerken. Toen hij reeds
hier te Turnhout gevestigd was, verscheen : Proeven
va,: romantische verhalen, en in 1852 las hij hier in
de maatschappij de Dageraad zijn werk : Het kind
met den Helm voor, hetwelk eenige maanden later
werd uitgegeven. De Vlaamsche lezer bemerkte reeds
in dit werk een groot gemak van schrijven, gepaard
met veel natuur en opmerkingsgeest ; daarbij ademde
door dit gewrocht, en nog meer door zijne latere
schriften , een zekere humor. Het boek werd veel
gelezen en overal geroemd.
« Hierop volgden in 1854 de Dorpsverhalen en
de Hut van Wartje Nulph; in 1885 de Meesterknecht
en Amanda; in 1858 Doctor Marcus, in 1860 de Lelie
van het gehucht, Op de GrenTen, enz. enz., bijna
van jaar tot jaar, tot op den dag dat de onverbiddelijke dood hem ons ontrukte. Door die werken werd
Dr Snieders een der meest geliefde schrijvers van het
Vlaamsche volk.
« Ook vlocht hij hier en daar in zijne verhalen opgaven uit de volksgeneeskunde en uit de
gerechtelijke geneeskunde; hij verspreidde hierdoor
veel goeden raad en menig nuttig voorschrift.
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Mijne heeren, was het getal dergenen, welke zich om
Vlaamsche letterkunde en om Vlaamsch leven bekreunden, nog zeer klein. Veel, ja zeer veel is sedert toen
veranderd; want overal, van den jongeling nog op de
schoolbanken gezeten, tot bij den grijsaard reeds ten
grave gebukt, van de laagste tot in de hoogste rangen
der maatschappij, overal tintelt Vlaamsch leven ;
onze natie heeft hierdoor nieuwe bezieling, nieuwe
levenskracht en voor den vreemdeling een gansch
nieuw uitzicht gekregen. Europa, dat vroeger onzes
bestaans onbewust was, ziet thans van alle kanten
naar Vlaamsch-België op, als naar het land van een
zelfstandig, vooruitstrevend volk, dat met de
beschaafdste gelijken tred houdt.
« Welnu, Mijne heeren, hoe menigen hier te lande
hebben in de aanlokkelijke werken van ons afgestorven
medelid de kiemen hunner herleving gevonden ; hoe
menigen hebben bij de lezing dier tafereelen, te midden
van ons geschetst, met den dichter niet uitgeroepen :
Geen rijker kroon, dan eigen schoon

en zich in de gelederen dier Vlaamsche beweging
geschaard, die in tegenoverstelling van hetgeen hier
ten tijde van Justus Lipsius gebeurde, België aan
zichzelven heeft weergegeven.
« En dan, wie heeft het Kempische volk, die
afstammelingen der aloude Eburonen, zoo eenvoudig,
zoo onbedorven, doch tevens zoo rechtschapen en
fier in zijne handelwijzen, beter, trouwer dan
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natuur gesnedene persoonaadjes, het eenvoudige,
bekoorlijke leven zijner Kempische boeren waargenomen ; gij hebt wellicht uwe dorpen, uwe bosschen, uwe heiden met het boek in de hand bezocht om
te zien wat de meester daar gezien had en hoe hij op
het gedacht van zijn verhaal was gekomen ; gij hebt
met zijn gehoor naar het gezang uwer vogelen, naar
het krieken der heikrekels, naar het bruisen des
winds in de bosschen geluisterd; in een woord, gij
hebt gevoeld wat hij voelde toen hij schreef.
« Hij schilderde u geene helden uit vroegere dagen;
zelfs niet eens uwen Boerenkrijg ; neen, hij vond
onderwerpen in uw midden, in het alledaagsche
leven. Gij drongt met hem in de hut van Wartje
Nulph en luisterdet naar de lotgevallen van den
Meesterknecht, niet onderscheiden van dengene, welken
gij alle dagen ontmoettet, maar die onder zijne pen
aantrekkelijk schoon en dichterlijk werden. Niets
was hem te klein, alles boezemde hem belang in.
Soms verwijlde hij zelfs te lang en de lezer wilde
vooruit ; maar hij had nog vele dingen te zien, nog
veel te overwegen en neér te schrijven. Maar hij ook
kende den mensch : het lichaam zeker; doch niet
alleen het lichaam kon zijn scalpel ontleden, maar
ook het hart, het gemoed, de ziel.
« Laat Londen vrij zijnen Dickens roemen, omdat
hij er het licht in al de duistere hoeken heeft doen
schijnen ; omdat hij lijden en troost in die overgroote
stad met meesterhand heeft geschetst; laat de bewoners
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van het Zwarte Woud op hunnen Auerbach roemen,
omdat hij zoo gemoedelijk hun eigen dorpsleven
heeft geschilderd welnu, waarom zou de Kempen
haren zoon, haren dichter, haren uitlegger, haren
vereerder ook niet roemen ?
« Maar hoe meer ik zeg, Mijne hoeren, hoe meer
voel ik hoe hard en smartelijk de slag is, die ons
allen, zijne bloedverwanten, de Koninklijke Academie,
zijne vrienden, kennissen en vereerders heeft getroffen; een troost blijft : zoolang . er een Vlaamsch
België bestaan zal, waar nog de Vlaamsche tale
klinkt, zoolang zal de naam van Dr Renier Snieders
leven !
« Nog iets mag ik niet vergeten. Nooit, neen
nooit zette Dr Snieders de pen op het papier of het
was met het hoogere doel zijnen evenmensch te
verzedelij ken , te beschaven , te veredelen ; zijne
werken wasemen uit elke bladzijde deugd en diepen
godsdienstzin. Dat God, die thans zijne ziele heeft,
het hem loone !
« En nu, Dr Snieders, tot weêrzien, tot in het
betere leven ! »

Zitting van 18 Januari 1888.
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Zitting van 16 Mei 1888.
Aanwezig de heeren Jhr. Napoleon de Pauw,
bestuurder, Fr. de Potter, bestendige secretaris ;
de heeren H. Claeys, P. Génard, G. Gezelle,
E. Hiel, L. Roersch, A. Snieders, E. Stroobant,
F. van der Haeghen, P. Willems, P. Alberdingk
Thijm, S. Daems, C. Hansen, L. Mathot, J. Micheels,
J. Obrie, J. van Droogenbroeck, Th. Coopman,
A. de Vos, K. Stallaert, G. Dodd, werkende leden ;
de heeren K. de Flou, L. Delgeur, A. Prayonvan Zuylen en Fr. Willems, briefwisselende leden.
De heeren J. de Laet, onderbestuurder, J. Broeckaert, L. Schuermans en H. Sermon, briefwisselende leden, doen zich verontschuldigen de zitting
niet te kunnen bijwonen.

De bestendige secretaris legt de lijst over der
AANGEBODEN BOEKEN :

Vanwege het Staatsbestuur :
Relations politiques des Pays-Bas et de rA n gleterre sous le refine de Philippe II publiées par
M. le Baron KERVYN DE LETTENHOVE, Tome VI.
Gouvernement du Duc d'Albe. Seconde partie
Octobre 1570 - 29 Novembre 1573.)
,

Door den heer S. DAEMS, werkend lid :

Wie « spoken » rag. (Overgedrukt uit Het
Belfort 0888.)
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Door den heer JOHAN
JOHAN WINKLER, buitenlandsch
eerelid ::

Oud Nederland.
Door
den heer
heer FRANS
WILLEMS, briefwisseDoor den
FRANS WILLEMS,
lend
lend lid
lid ::
en Dorothea.
Dorothea. Gedicht
GOETHE'S Herman
Herman en
Gedicht in
negen
zangen. 1868.
1868.
negen zangen.
Nederlandsche
eene gansch
gansch
Nederlandsche Spraakleer, naar
naar eene
nieuwe
methode
bewerkt.
nieuwe methode bewerkt.

Stijl en
en Letterkunde.
Letterkunde. Practisch
Practisch handboek
handboek ter
ter
beoefening
letteren. Eerste deel.
deel.
beoefening der
der Nederlandsche letteren.
Proza,
1881.
Proza, 1881.
Bijdragen over opvoeding
opvoeding en
Bijdragen
en onderwijs,
onderrijs, door
P.-A. DE
DE VOS
VOS enenFRANS
FRANS WILLEMS,
WILLEMS, 1887.
1887.
Door den heer H. SERMON,
SERMON, briefwisselend
briefwisselend lid ::

en de
de Staat in
het tegenwoordig
tegenwoordig
Vlaming en
De Vlaming
in het
België, door H.
H.VAN
VANWALRAVE,
WALRAYE, 1857.
,857,
België,
La question
question flamande devant
devant la
la Chambre.
Chambre. La
La
SUl' les
les débats
débats du 33 et 4 Décembre 186
vérité sur
186 [[,,
,862.
par H. REDE, 1862.
Door den
den heer
heer baron
baron J.
J. BETHUNE
BETH UN E ::
Door
Vlaamsche
Vlaamsche letterkunde
letterkunde in
in de
de laatste
laatste tien
tien jaren.
jaren.
den heer P.-H.
P.-H. VAN MOERKERKEN
MOER KERKEN ::
Door den
Warenar (overgedrukt
(overgedrukt uit
uit het Taalkundig
TUdschrift, 1888.)
Tijdschrift,
Door den
heer j.
J. VAN
VAN HOORDE
HOORDE :
Door
den heer
Dr A
Amand
de
Vos
ontmaskerd.
mand de Vos ontmaskerd.

3—
Briefwisseling.
De heer Bestuurder deelt mede dat hij van
den heer E. Gailliard brieven heeft ontvangen, meldende dat hij, gedurende de zes weken
welke hij ten kasteele van Weeze voor de Academie werkzaam is, reeds 20,000 verzen heeft
afgeschreven van de 41,000, waar MAERLANT'S
onuitgegeven werk , de Historie .van Troyen ,
uit bestaat. Het achtbaar lid hoopt in een tweede
tijdperk van zes weken het kopiewerk ten einde
te zullen kunnen brengen. Daar zijn eerste verblijf
te Weeze op vier weken was bepaald, is er aan
het Staatsbestuur oorlof gevraagd om het te
mogen verlengen tot drie maanden, ten einde
den heer Gailliard in staat te stellen het werk
ineens te verrichten. De heer Beernaert 1 minister
van Finantiën, in de afwezigheid des heeren de
Moreau, minister van Landbouw, Nijverheid en
Openbare Werken, heeft deze vraag, mits vermeerdering van hulpgeld ter bestrijding van het bedoelde
werk, gereedelijk ingewilligd. — Het voorstel des
heeren Gailliard, strekkende om twee bladzijden van
het Hs. des middelnederlandschen gedichts te laten

photographiëeren, wordt door de Academie aangenomen.
De bestendige secretaris geeft lezing van twee
brieven, den eersten vanwege Jhr. Nap. de Pauw, den
tweeden van den heer Max Bausart-Snieders, hunnen
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dank
betuigende voor
het blijk
blijk van
v.andeelneming,
deelneming,
dank betuigende
voor het
door
de Academie
Academie betoond
betoond in
in den
denfamilierouw,
familierouw ,
door de
welke
hen getroffen
getroffen heeft.
welke lien

.

De
Academie beslist
beslist ::
De Academie
door
de bekroonde
bekroonde lijst
lijst der
der bastaardwoorden,
bastaardwoorden, door
de
de heeren Broeckaert
Broeckaerten
en Craeynest,
Craeynest, tetelaten
latenvolledigen
volledigen
en
bijwerken door deze
deze schrijvers
schrijvers en
en door
door den
den heer
heer
en bijwerken
G. Gezelle,
Gezelle, en
en deze
deze lijst,
lijst, alsmede
alsmede het
het bekroonde
bekroonde
P. - H. van
van
werk over
over het
het Gotisch
Gotisch door
door den
den heer
heer P.-H.
werk
Moerkerken, zonder
zonder vertoef
vertoef ter
ter perse
perseteteleggen
leggen;;
Moerkerken,
Staatsbestuur intrekking
intrekking te
te verzoeken
verzoeken van
van
het Staatsbestuur
zijn
besluit,
volgens
hetwelk
de
afkondiging
van
zijn besluit, volgens hetwelk de afkondiging van
de
Verslagen der
der Koninklijke
Koninklijke Academiën
Academiën en
en der
der
de Verslagen
Koninklijke Commissie
Geschiedenis, in het
het
Koninklijke
Commissie van
van Geschiedenis,
Staatsblad,
wordt gestaakt
gestaakt;;
Staatsblad, wordt
Landbouw, Nijverheid
Nijverheid
den
heer Minister
Minister van
van Landbouw,
den heer
en
Openbare werken
werken teteverzoeken,
verzoeken, de
deKoninklijke
Koninklijke
en Openbare
Vlaamsche
Academie door
koninklijk besluit
besluit in
in
Vlaamsche Academie
door een koninklijk
bezit te stellen van het recht tot voordraging derbezitslnvahrcotdgine
dubbele
van kandidaten,
kandidaten, uit
uit welke
\velke het
het StaatsStaatsdubbele lijst
lijst van
bestuur de keurraden
keurraden benoemt
benoemt voor
voor de
dewedstrijden
wedstrijden
bestuur
van tooneelletterkunde,
tooneelletterkunde, van
van dichtkunde
dichtkunde en
en van
van den
den
van
vijfjaarlijkschen prijs
prijs voor Nederlandsche
N ederlandsche letterkunde
letterkunde;
vijfjaarlijkschen
;
ook zoo,
zoo, in voorkomend
voorkomend geval,
geval, den
den heer
heer Minister
Minister
ook
binnenlandsche Zaken
Zaken voor
voor de wedstrijden
wedstrijde:1 met
met
van binnenlandsche
betrekking
tot
het
openbaar
onderwijs,
in
welke
betrekking tot het openbaar onderwijs, in welke
onze
betrokken is.
is.
onze taal betrokken
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Door het bestuur der Academie zal worden
onderzocht, of het niet wenschelijk ware bij den
heer Minister van Binnenlandsche Zaken aan te
dringen om voor alle vraagstukken betrekkelijk het
openbaar onderwijs, in verband met de Nederlandsche taal, het oordeel der Academie in te roepen.
LEZING.

De Taalstrijd in het land van Wallis,
door Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN, briefwisselend lid.

J. R. GREEN (hoogleeraar te Oxfordj, A Short
History of the English People, 26e uitgave, Londen, 1875.
- ELYSÉE RECLUS, Nouvelle Géographie Universelle,
4e deel, Parijs, 1879. — Dr. HEINRICH BERGHAUS, Physikalischer Hand-Atlas, Vorbemerkungen . ur achten
Abtheilung (Ethnographie), Gotha, 1852. — RICHARD
ANDREE, Allgemeiner Hand-Atlas in 86 Karten mit
erlauterndem Text, Leipzig, 1881. — GEORGE OSBORNE
MORGAN (Parlementslid voor East-Denbighshire), Welsh
Nationality (in the Contemporary Review), Londen, 1888.
Verslagen en mededeelingen in de nieuwsbladen Times
(unionistisch), Daily News (liberaal), Pal! Mall GaTette
(radicaal), Globe (conservatief), jaargangen 1886-1888,

Bronnen :

—

enz. enz.

In het Britsche Rijk is het niet meer Ierland
alleen, dat met de tegenwoordige inrichting van
den staat geenen vrede heeft : ook het kleine Wallis
goor neglected Wales -- begint zijne klagende
stem luide te verheffen en de volksbeweging, welke
zich daar ontwikkelt, is van aard om ernstige
verwikkelingen te doen voorzien.
Voor ons, Vlamingen, die ons leven aan het
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wedereischen der rechten van onze taal en van
onzen stam hebben toegewijd, levert die alhier
weinig gekende Welsche Beweging een ongemeen
belang op.
Immers tusschen het streven der Ieren en dat
der Welschen bestaat er een beduidend verschil.
Beide streken zijn door Kelten bewoond en
wat er aldaar geschiedt, de zucht van de inwoners om zonder vreemde inmenging hunne eigene aangelegenheden zelven te mogen regelen, dient, over
't algemeen, als eene terugwerking van het Keltisch
bestanddeel der bevolking tegen de n invloed van
het Germanendom te worden beschouwd.
Maar in Ierland wordt de strijd op zuiver
staatkundig en economisch gebied gevoerd : tegen
de taal van den Saksischen veroveraar wordt geen
verzet meer aangeteekend. Zeven eeuwen niets ontziende dwinglandij hebben het doodvonnis der
Keltische landtaal, het Ersisch, bezegeld. Zij is ja
nog niet geheel uitgeroeid, doch minstens de vijf
zesden van het Iersche volk hebben opgehouden
zich er van te bedienen en zij, die ze nog kennen,
zijn meestal ook het Engelsch machtig, zoodat het
getal der niets dan Ersisch sprekende Ieren heden
hoogstens op drie t. h. der gezamenlijke bevolking van het eiland wordt geraamd (1) . En er is
(i) In 1851 waren er i,5oo,000 Ersischsprekende leren,
dus 23 t. h. der totale bevolking. In 1871 heeft men er
nog 19 t. h. gevonden, maar tien jaren later waren er maar
ongeveer 800,000 (met inbegrip der tweetaligen) of 15 t. h

— 97 —
geene hoop dat er in dien treurigen toestand
eenige verandering zal komen. Het Ersisch is
niet langer eene letterkundig beoefende taal ; het
is gezonken tot eenen ruwen en gebrekkigen boerentongval en schijnt gedoemd om eerlang, evenals
het Cornwallis-Welsch, te verdwijnen.
In het land van Wallis is ook Home Rule
het eigenlijke doelwit der nationale beweging. Maar
tevens -- wij zouden zelfs moeten zeggen : eerst
vooral wordt er voor het behoud der moedertaal gestreden : de Welsche Beweging, evenals de
onze, is hoofdzakelijk een taalstrijd. En die taalstrijd wordt onder omstandigheden gevoerd, welke
in vele opzichten met onze toestanden kunnen
worden vergeleken.
Om zich eene juiste gedachte te vormen van
hetgeen er in Wallis gebeurt dient er een vluchtige blik op 's lands geschiedenis geworpen te
worden.
Men weet dat de Romeinen onder Keizer
CLAUDIUS en zijne opvolgers zich meester maakten
van het grootste gedeelte van Groot-Brittanje.
Slechts het noorden van het tegenwoordige Schotland, door de woeste Picten bewoond, ontsnapte
aan het juk, dank aan de ontoegankelijke wouden,
bergen en moerassen , die daar als in Germanië de inboorlingen tegen de vreemde veroveraars beschutten.
De Romeinen zagen er spoedig van af de
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een einde te stellen aan de strooptochten van die
wilde stammen, welke zich niet zelden tot in het
hart van Brittanje waagden, werden er tusschen
de mondingen van Clyde en Forth en van Tyne
en Solway twee stevige wallen opgeworpen, wier
overblijfselen heden nog bestaan, en waar eene
talrijke bezetting gedurig werd onderhouden.
De Romeinsche heerschappij, hoe drukkend
ook, was toch ten slotte eene beschavende. Een
aantal steden werden gesticht, waaronder de hoofdstad Eboracum (York) en Londinium (Londen),
toen reeds eene belangrijke haven, op de eereplaats
schitterden. Handel en nijverheid, land- en bergbouw verheugden zich in eene snelle ontwikkeling
en, evenals elders, verspreidde zich de Latijnsche
taal met de Latijnsche beschaving. Het schijnt
nochtans dat buiten de steden de vreemde spraak
weinig veld won en dat de plattelandsbewoners
bij voortduring hunne Keltische tongvallen bleven
gebruiken.
Zoo was Brittanje wanneer, in 411, de aanval
der Gothen in Italië den keizer dwong zijne
legioenen uit dat afgelegen eiland ter bescherming
van de hoofdstad des Rijks terug te roepen en de
inwoners der provincie aan hun lot over te laten.
Dadelijk werd deze van alle kanten aangetast.
De Picten broken door de verlatene grenswallen;
de Ieren teisterden de westkust, terwijl zich in
de Noordzee Saksische vrijbuiters vertoonden.
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Gedurende een veertigtal jaren deden de door
inwendige twisten en veeten diep verdeelde Britten
hun best om de vreemde aanvallers te verdrijven,
totdat zij in hunne wanhoop geen ander middel
vonden dan een verbond met de Saksische zeeschuimers.
Dank aan de tusschenkomst van die Germaansche hulpbenden werden de Picten voorgoed
verslagen en in hunne bergen teruggedreven. Maar
schier onmiddellijk daarna brak de oorlog tusschen
de bondgenooten los. De Saksers verlieten het
eiland Thanet (op de Kentische kust), dat men
hun als woonplaats had toegewezen, en behaalden
op de Britten te Aylesford eene beslissende
zegepraal, die de indringers in het bezit van het
zuid-oosten des lands stelde.
Dit was het begin van eenen vernielingsoorlog
waarvan men in de geschiedenis der Germaansche veroveringstochten geene wedergade vindt.
De Gothen, Burgundiërs, Wandalen, Franken,
enz., die zich in Italië, Gallië en Hispanië
vestigden, waren geene ongepolijste Barbaren meer.
Den invloed der Romeinsche beschaving hadden
zij min of meer ondergaan en reeds sedert eenigen
tijd het Christendom, hetzij in den orthodoxen
of in den Ariaanschen vorm, aangenomen. Ook in
de gewesten, die zij overweldigden, lieten zij aan
het overwonnen ras het leven en zelfs binnen zekere
palen de vrijheid en het bezit van zijne goederen,
terwijl zij zich met de staatkundige macht en een
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gedeelte van den grond tevreden hielden. Van daar
het natuurlijk gevolg dat de betrekkelijk weinig
talrijke Barbaren zich spoedig in de oorspronkelijke
bevolking oplosten, hare taal en hare zeden aannamen, zoodat er na verloop van een paar eeuwen
feitelijk geen noemenswaard verschil meer tusschen
de twee stammen bestond.
Niet zóó in Brittanje. De Saksers en de
Angelen waren woeste heidenen, de wreedste en
meest gevreesde der Germanen. Waar zij de
overwinning behaalden werd het land platgebrand
en de bevolking tot den laatsten man omgebracht,
zoodat er in de door hen veroverde streken van
het eiland geen spoor overbleef van Romeinsche
beschaving, noch zelfs van de vroegere bewoners.
De strijd duurde lang, want de Britten weerden
zich met den moed van mannen, die weten dat
er voor hen geene uitkomst bestaat. Doch eindelijk
moesten zij het onderspit delven.
Eene zegepraal der Britten te Mount-Badon
in 520 stelde voor eenige jaren paal en perk
aan de vorderingen der Angelsaksers, die reeds
de oostelijke helft van het eiland hadden ingepalmd. Maar, te rekenen van 547, zijn deze het
weer, die de overhand krijgen, totdat de val van
Chester in 607 de Britsche landen in drie brokken
verdeelde : Cornwallis, Wallis en Strathclyde.
Cornwallis en Strathclyde hielden nog eenen
ruimen tijd stand, doch moesten zich ten slotte
onderwerpen. Intusschen echter waren de Angel-
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zij aan hunne overburen zouden kunnen ontrukken.
De twee eeuwen, die daarop volgden, waren eene
onophoudende afwisseling van strooptochten langs
beide kanten van de grens. Maar de Welschen,
die intusschen tot den laagsten graad van beschaving waren gedaald en in verscheidene elkander
uiterst vijandige stammen bleven verdeeld, konden
nie beletten dat er telkens breede strepen van hun
grondgebied werden losgescheurd en door het bouwen
van sterke kasteelen tegen hunne aanvallen verzekerd, totdat eindelijk koning EDWARD I in 1283
den laatsten vorst van Wallis, LLEWELYN AP GRUFFYD, overwon en door het inlijven van gansch het
land aan het onafhankelijk bestaan van den Keltischen staat een einde stelde.
Van dien stond af werd er niets gespaard om
het veroverde land te verengelschen. Het grondgebied werd onder Engelsche edelen verdeeld, de
Welsche priesters uit hunne kerken verdreven en
door Engelschen vervangen, eindelijk de oude wetten en gebruiken afgeschaft en door instellingen
op Engelschen leest geschoeid vervangen.
Dat alles hielp niet. Het Welsche volk dacht
er niet meer aan zijne zelfstandigheid gewapender
hand te herkrijgen, maar niettegenstaande de aanhoudende pogingen van bestuur, landadel en
geestelijkheid, bleef de Welsche spraak zegevierend
hare stelling behouden en is heden nog de gebruikelijke omgangstaal van omtrent 8o t. h. der
inwoners van Wallis, eene verhouding die alles-
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tenaars en zich zelfs niet gewaardigden de taal van
hunne kudde te spreken.
Zoo lang echter de Kerk door den wereldlijken arm werd beschut moesten de Welschen het
hoofd bukken, doch .als de steeds dieper dringende
gedachten van verdraagzaamheid en toegevendheid
in zaken van godsdienst aan de Anglikaansche geestelijkheid niet langer toelieten hare toevlucht tot
geweld te nemen om hare Welsche schapen bijeen
te houden, zag men aldaar in den loop der
XVIIIe eeuw minstens de vier vijfden der bevolking de Staatskerk verlaten en zich bij deze of
gene afgescheidene gemeente voegen. Tegenwoordig
zijn in Wallis alleen de grondbezitters en hunne
onmiddellijke omgeving Anglikanen : de boeren,
neringdoende burgers en ambachtslieden zijn Dis-

senters.
Maar, zooals wij het daareven zeiden, het was
vooral op taalgebied dat de Welschen blijken gaven
van eene taaiheid en van eenen nationaliteitszin,
die de andere Keltische stammen over 't algemeen
niet kenmerkten.
Het Welsch, zegt de Heer ELYSÉE RECLUS,
is eene welluidende taal, alhoewel de keelklanken
er niet ontbreken. gene merkwaardige eigenaardigheid ervan is de verwisseling van zekere mede.
klinkers bij het begin der woorden. Wat ook nog al
vreemd schijnt is dat het Welsch nauwer verwant
is met het Neder-Bretonsch dan wel met het Ersisch
en het Gadelisch, die in Ierland en in Schotland,
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dus in de onmiddellijke nabijheid, worden gesproken.
Van al de Keltische talen is het Welsch de
eenige, welke eene ordentelijke letterkunde bezit.
Die letterkunde is zelfs nog al rijk en roemt op
een aantal middeneeuwsche legenden en verhalen,
die op het gebied der folklore een ongemeen belang
opleveren en alleszins verdienen meer en meer opgezocht en bestudeerd te worden. Men weet immers
dat de Tafelronde cyclus, dat is de grondslag van.
vele onzer ridderromans. van Welsche afkomst is.
In de latere tijden zijn het vooral godsdienstige
uitgaven, die in de Welsche letteren het leeuwenaandeel nemen. De Heer RECLUS doet het te recht
opmerken : aan den ijver der predikanten is het
grootendeels te danken dat het Welsch zich letterkundig heeft ontwikkeld en geen ongelikt dialect,
gelijk het Ersisch, is geworden.
Heden, met de uitbreiding van het stemrecht,
hetwelk in Engeland tegenwoordig bijna aan alle
meerderjarige burgers, ter uitzondering van dienstboden en bedelaars, wordt toegekend, is het Welsch
een krachtig propagandamiddel op het gebied der
strijdende politiek geworden. Talrijk zijn ook de
Welsche nieuwsbladen en tijdschriften , die zich
hetzij met godsdienstige belangen of met staatkunde
bezig houden.
De Welschen overigens hechten aan hunne taal
eenen ongemeenen prijs. Zij beoefenen haar met
eene liefde, die aan geestdrift grenst en zelfs wanneer
zij voorgoed hun land verlaten doen zij toch hun
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best om bij elkander te blijven en hunne moedertaal
niet te vergeten. Tot in Patagonië, waar in 1865 eene
kleine Welsche volksplanting werd gesticht op de
oevers van den Rio Chuput, door de uitwijkelingen
Afon Lu'yd of GrijTe Rivier herdoopt, klinkt heden
nog de taal der oude Britten.
Het is vooral bij de Eisteddfodau of toonen letterkundige plechtige bijeenkomsten dat de taalijver der Welschen zich lucht geeft. Die bijeenkomsten,
welke in vele opzichten met onze oude Landjuweelen
kunnen vergeleken worden, grijpen alle jaren plaats
in . eene der Welsche steden of dorpen en niet
zelden worden er ook Eisteddfodau buiten de grenzen van het vorstendom en zelfs in Amerika gehouden. Het karakter ervan is eenigszins mystisch
gebleven, want barden en driiieden bestaan in Wallis
nog en spelen bij zulke gelegenheden eene voorname
rol. Verder zijn de Eisteddfodau hoofdzakelijk muzikale en literarische kampstrijden, waar prijzen worden uitgeloofd voor dichters, zangers en toonkundigen
en bepaaldelijk voor hen, die het nationaal snaartuig,
de telyn of Welsche harp, bespelen. Dat de toeloop
van volk uit alle hoeken van het land telkens bij
duizenden en duizenden kan geraamd worden, hoeft
nauwelijks aangestipt te worden.
Het duurde lang eer de Welsche Beweging
het gebied der zuivere letterkunde verliet om zich
op dat der politiek te wagen. Doch het voorbeeld
der onverschrokken I ersche vaderlanders werkte te
gelijk als eene les en eene aanmoediging, terwijl
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de uitbreiding van het stemrecht de middelen schonk
om aan den invloed van landadel en Anglikaansche
geestelijkheid zegevierend weerstand te bieden (i).
't Zou ons te ver drijven de bemoeiingen der
Welsche leiders in het staatkundig strijdperk hier
uitvoerig mede te deelen. Eene korte opgave van
den tegenwoordigen toestand zal volstaan.
Ofschoon de Welsche afgevaardigden feitelijk
eene vereeniging vormen en zich bij alle gewichtige gelegenheden onderling verstaan, is er in het
Engelsche Parlement geene eigenlijke Welsche partij.
De Welsche nationalisten, ten getale van 26 op
33 vertegenwoordigers van het land van Wallis,
(met inbegrip van Monmouthshire) (2), in het Huis
der Gemeenten, hebben zich onder het vaandel der
Gladstoniaansche liberalen geschaard, maar er dient

(i) De Heer OSBORNE MORGAN doet te recht opmerken
dat in Wallis de regeerende standen, the upper crust, Of Engelsch
Of geheel verengelscht zijn, de landtaal als een ongemak of eenera
struikelblok beschouwen, derhalve het gebruik ervan tegenwerken
en afraden, en in de eerste plaats aan hunne zonen in Engelsche
scholen en Universiteiten eene uitsluitend Engelsche opvoeding
laten geven, <: met den oenigen en betreurenswaardigen uitslag, »
besluit de Heer MORGAN, < dat de kloof, welke godsdienstige
twisten tusschen de verschillige klassen der Welsche maatschappij
hadden gegraven, nu beduidend dieper is geworden. » --- Juist
als bij ons in Vlaanderen !
(2) Van de zeven anderen zijn er vijf Tories en twee afgescheidene liberalen. Hier ook heeft de scheuring der liberale
partij, door het lersche vraagstuk te wege gebracht, een tijdelijk achteruitgang voor gevolg gehad, want in het Parlemen
van 1885 waren er op 33 Welsche leden, 3o liberalen a
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niet uit het oog te worden verloren dat de doorluchtige grijsaard en zijne volgelingen de gegrondheid
der Welsche grieven even onbewimpeld erkennen
als de noodzakelijkheid om aan de Iersche eischen
te voldoen.
De voornaamste grief der Welschen is het
behoud der Anglikaansche Kerk als Staatskerk van
het land van Wallis. Zij vinden het dwaas en
onrechtvaardig dat zij eene geestelijkheid in weelde
moeten onderhouden, waarmede de overgroote meerderheid der inwoners niets te maken heeft noch
hebben wil. En het is juist op dat gedeelte der bevolking, namelijk op de landbouwers, dat de last vooral
drukt, want het zal misschien menigeen verwonderen
dat de tienden, welke op het Vasteland een soort
van zeer verouderd spook zijn geworden, dat men
nauwelijks in kiezingstijd durft laten verschijnen, in
het vrije Engeland bloeien en groeien.. En wanneer,
zooals het sedert eenige maanden • het geval is, de
niet-Anglikaansche boeren weigeren dien middeneeuvvschen tol aan de staatspriesters te betalen, dan
treedt spoedig de Vereeniging tot bescherming van
de geestelijkheid (Clergy Defence Association) te
voorschijn. Vervolgingen worden ingespannen, vonnissen verkregen en maim inilitari onder bescherming van politie en soldaten uitgevoerd. Ernstige
botsingen hebben reeds plaats gegrepen en de
opgewondenheid ten top doen stijgen.
De Welschen vragen dus eerst vooral het afschaffen van de Staatskerk en het besteden van
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de gelden, door de tiendon opgebracht, aan het
onderwijs of aan andere doelwitten van algemeen
belang.
Ten tweede klagen de Welschen dat de lagere
rechtbanken derwijze zijn ingericht dat de bediening der justitie in Wallis onmogelijk verlicht
en onpartijdig kan wezen. Het ambt van vrederechter wordt, zooals het uit leerrijke statistieken
blijkt, die in de Daily News zijn verschenen,
bijna uitsluitend aan personen toevertrouwd, die
tot de Staatskerk behooren en meestal zelfs geen
Welsch verstaan. (I) En als men aan de hoogst
gewichtige bevoegdheid van die rechters denkt,
eene bevoegdheid die veel verder gaat dan die
van onze vrederechters en zich zoo wel op het
bestuurlijk als op het rechterlijk gebied uitstrekt,
kan men zich voorstellen hoe het in Wallis
moet gelegen zijn. Geen wonder dus dat men
aldaar den wensch uitdrukke dat er voortaan bij
de benoeming der justices of the peace meer
onpartijdigheid aan den dag worde gelegd en
vooral dat men geene personen meer aanstelle,
die de justitiabelen niet verstaan.
Ten derde eischee de Welschen eene hervorming van het onderwijs en vooral van het
middelbaar onderwijs en het inruimen van eene
behoorlijke plaats aan de studie van hunne taal
(t) Als bijlage wordt eene dier statistieken in 't kort
gegeven.
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in de gestichten van ïederen graad, terwijl zij
verder het inrichten van eene Welsche Hoogeschool
verlangen en het grondbeginsel stellen dat het
Welsch de voertaal van het onderwijs in alle
vakken dient te worden, zoowel op de Universiteit,
als in de lagere en middelbare scholen. (i)
Eindelijk, zonder juist zoo ver te gaan als de
Ieren, vragen toch de Welschen dat er aan den
centralisatiegeest paal en perk worde gesteld en
dat uitsluitend Welsche aangelegenheden door de
Welschen zelven zouden worden geregeld.
Ziedaar in zijne hoofdlijnen het programma
der Welsche nationalisten, dat in het Parlement
door eene schaar uitmuntende redenaars wordt
behartigd ; aan het hoofd waarvan men mannen
aantreft als de Heeren L. L. DILLWYN, G. 0.
MORGAN en T. E. ELLIS, die in de Kamer
een onbetwistbaar gezag bezitten. Laatstgenoemde,
dien men reeds den Welschen PARNELL heeft
genoemd, is de verpersoonlijking van het Welsch
nationalisme. Als hij zich in 1886 voor de eerste
maal aan de kiezers van Merionethshire voorstelde,
(I) In een hoofdartikel aan dc handelingen gewijd van de
C oJ ference on Welslh Education, die onlangs te Shrewsbury

een aantal geleerden van naam en gekende vakmannen vereenigde,
herinnert de Daily Neros hoe de opzichters van het onderwijs
in Wallis, de eerre na den andere, hebben vastgesteld dat de
uitsluiting van het Welsch uit de lagere scholen en de vervanving ervan door het Engelsch overal den noodlottigsten invloed
op den bloei van de scholen en op de vorderingen der leerlingen uitoefenden. — Nog eens, precies als bij ons!
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Ongetwijfeld is het moeielijk met zekerheid te
voorspellen hoe de Welsche beweging zal afloopen.
Edoch, het talent van hare leiders en de voorbeeldige
standvastigheid van het volk laten ons toe te voorzien
dat het beoogde doel vroeg of laat zal bereikt
worden. Een bewijs van de stemming, die hieromtrent in Wallis heerscht, geeft ons de uitslag van
de kiezing die onlangs in West-Glamorgan voor
eene opengevallene plaats geschiedde. Men had eerst
eenen algemeenen geachten liberaal voorgesteld, rijk,
van goeden huize, kortom eenen voortreffelijken
candidaat. Doch het bleek spoedig dat die candidaat
geen Welsch sprak en, wat de eigenlijke nationalistische strekkingen aangaat, weinig te betrouwen
was. Dit volstond. Een schier onbekende nationalist,
de Heer RANDELL stelde onmiddellijk zijne candidatuur en zijn naam kwam zegevierend uit de
stemb.s.
Wat er van zij, wij herhalen het, de taalstrijd

die in Wallis wordt gevoerd, verdient door ons
Vlamingen met oprechte belangstelling gevolgd te
worden, en he t is met het oog op die omstandigheid dat wij ons veroorloofd hebben de aandacht van
ons publiek er op te roepen.
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Bijlage.
Wij willen hier den zakelijken inhoud mededeelen van eenen der brieven, geteekend ARDFYF'R,
die in het begin van het loopende jaar in de
Daily Nezvs verschenen en zooveel opgang maakten.
Niemand overigens waagde het de aangegeven
cijfers te betwisten.
Ter opheldering woede hier herinnerd dat er
in ieder Engelsch graafschap (shire) een LordLuitenant is, die nagenoeg dezelfde rol speelt als
onze gouverneurs, ofschoon zijn werkkring veel
beperkter is. Een voornaam recht van den Lordb
Luitenant is het keuren der personen, die, op zijn
voorstel, door den kanselier van Engeland• als
plaatselijke magistraten van den lag-eren graad
worden benoemd.
Wij geven hieronder de statistiek van ieder
graafschap van Wallis en ook Van Monmouthshire,
dat wel buiten de grenzen van het eigenlijke
vorstendom gelegen is, doch welks bevolking in
meerderheid uit Welschen is samengesteld en de
Welsche taal spreekt.
Glamorgan. — Bevolking 511,672. Lord-Luitenant, C. R. M. TALBOT, een Anglikaan, maar
een liberaal. De groote meerderheid der 3oo
magistraten is Anglikaan en Tory (conservatief),
maar de liberalen en Dissenters zijn hier beter
vertegenwoordigd dan elders. De meeste magistraten
kennen geen Welsch.
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Brecon. -- Bevolking 57,735. Lord- Luitenant,
Sir JOSEPH BAILEY, een Anglikaan en een Tory
Op 140 plattelands magistraten, meestal conservatieven, zijn er 138 Anglikanen, waaronder 9 priesters; op 11 stedelijke magistraten zijn er slechts
5 Dissenters. De meeste magistraten spreken geen
Welsch.
Montgomery.— Bevolking 65,798. Lord-Luitenant, de Graaf van Powis, een Anglikaan en een
Tory. Op 75 magistraten zijn er 6 of 7 Dissenters en hoogstens een derde liberalen. De meesten
spreken geen Welsch.
Radnor. -- Bevolking 25,539. Drie vierden
der magistraten zijn Tories en allen Anglikanen.
Niemand is het Welsch machtig.
Cardigan.
Bevolking 70,226. Lord-Luitenant, E. L. PRYSE, een Anglikaan, maar een
liberal Op 147 magistraten zijn er 133 Anglikanen, waaronder 1 1 priesters, en slechts 14 onlangs
aangestelde Dissenters. Drie vierden der magistraten
zijn Tories en aan de meerderheid is het Welsch
onbekend.
Carmarthen. — Bevolking 124, 861. Lord-Luitenant, de Graaf van CAWDOR, een Anglikaan en
een Tory. Op 13o magistraten zijn er too Tories
en 129 Anglikanen. De meesten spreken geen Welsch.
Pembroke. -- Bevolking 91,808. Lord-Luitenant, Lord KENSINGTON, een Anglikaan, maar een
liberaal. 140 magistraten zijn Anglikanen en 15
(onlangs benoemd) Dissenters. Men telt er drie
—
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Tories tegen eenera liberaal en de meerderheid kent
geen Welsch.
Haverford-West. --- Die stad vormt een graafschap op zich zelf. Bevolking 6,000. Lord-Luite
nant, C. E. G. PHILLIPS, een Anglikaan en een
Tory. Op 47 magistraten zijn er noch liberalen
noch Welschsprekenden, en slechts 3 Dissenters.
A nglesea.
Bevolking 50,964. Lord-Luitenant, RICHARD DAVIES, een liberaal en een Dissenter. Op 56 magistraten zijn er 44 Anglikanen.
De helft der magistraten spreekt geen Welsch en
de twee derden zijn Tories.
Merioneth. -- Bevolking 54,993. Geene bijzonderheden worden medegedeeld, behalve dat Kerk
en landeigendom daar ook den staf zwaaien.
Flint. — Bevolking 80,373. Een grensgebied,
waar een derde der bevolking Welsch spreekt, een
derde Engelsch en het overige derde beide talen.
Lord-Luitenant, H. R. HUGHES RINMEL, een
Anglikaan en een Tory. Op 88 magistraten zijn
er slechts 8 die Welsch verstaan, 75 Tories en
13 liberalen, waaronder zeven twijfelachtig, alsook
84 Anglikanen en 4 Roomsch-katholieken, dus
geen enkele afgescheiden Protestant, alhoewel twee
derden der bevolking Dissenters zijn.
Denbigh. — Bevolking 108,931. Lord-Luitenant, W. CORNWALLIS WEST, een Anglikaan en
een afgescheiden liberaal. 121 magistraten zijn
Anglikanen, 7 Dissenters. Men heeft er vier Tories
tegen éénen liberaal en slechts eenigen spreken
Welsch.
.
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Carnarvon. -- Bevolking 119,195. Lord-Luitenant, J. E. GREAVES, een Anglikaan en een twijfelachtig liberaal. Op 98 magistraten zijn er 86
Anglikanen 7: Tories. De meesten spreken
geen Welsch.
Monmouth. — Bevolking 116,141. Lord-Luiten,ant, de Hertog van BEAUFORT, een Anglikaan
en een Tory Op 187 magistraten zijn er slechts
3o liberalen; bijna alien zijn Anglikanen en met
moeite zou men er éénen ontdekken, die het
Welsch kent.
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Bulletin de l'Acadérnie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 1888,
nummers 3 en 4.
Compte-rendu de la Commission royale d'Histoire, ou recueil de ses Bulletins. 1887. nr 3 en
4. 1888. nr I .
Van den heer NAP. DE PAU« :

Welkomgroet aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie bij hare intrede in haar nieuw lokaal
1888.
Van den heer CLAEYS, werkend lid :

O, ferus. Legende.
VerhuiTen, door HILDA RAM (beoordeeling).
Van den heer SCHUERMANS, briefwisselend lid :
BETS. Belegering, dappere verdediging en

wonderbare verlossing der stad Loven, in Juni
en Juli 1635, getrokken uit den : Veldtocht der
Franschen en der Hollanders in België in 1635,
uit het Fransch door L.-W. SCHUERMANS, Leuven,
1885.
Catechismus der Vlamingen van alle standen
en geTindheden, uitgegeven door den « Vlaamschen
Bond » met kenspreuk : Verleden en heden. Leuven,
gebr. Van Linthout, 1888.
De Klaroen. Vlugschrift voor de Vlamingen
van alle standen. Leuven, K. Fonteyn, 1888, in-i6.
Eenige Bemerkingen als antwoord op de critiek van Dr. .7. Nolet de Brauwere van Steeland
over « het Menschdom verlost ». Brugge, 1885.
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Van den heer EUG. LEEN

Twintig gerichten van Brussel, vergeTeld van
eene beschrijving. Brussel, 1888.
Van de Société d'Einulation pour l'étude de
l'histoire et des antiquités de la Flandre :
het 36c deel harer Annales, 1886.
Briefwisseling.
In antwoord op den brief van 18 Mei jongstleden laat de heer Minister van Justitie, bij brief
gedagteekend den 6 Juni, weten, dat hij teruggekomen is op zijn vorig besluit en bevel gegeven
heeft om voortaan in het Staatsblad de verslagen
der Academiën opnieuw mede te deelen. -- De
Academie zal den heer Minister haren dank voor
dit besluit betuigen.
Bestendige commissie.
De bestendige Commissie stelt voor :
z De door den heer K. STALLAERT vervaardigde Woordenlijst op de Sevende Bliscap
van Maria ter perse te leggen;
2° Het staatsbestuur mededeeling t° verzoeken
van zekere handschriften, onlangs door den heer
Ruelens, namens de Belgische regeering, te Londen
aangekocht.
Beide voorstellen worden door de Academie
aangenomen.
In de zitting der bestendige Commissie, des
morgens gehouden, gaf de heer Stallaert een
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kort bericht aangaande een onuitgegeven esthetisch
werk uit de XIV ' eeuw, geschreven door eenen
Kartuizermonnik te Zeelhem, bij Diest.
LEZINGEN.

De bestendige secretaris geeft, in eigen naam
en in dien van den heer Th. Coopman, lezing
van het volgende
Ontwerp van werkzaamheden
voor de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Artikel I van het koninklijk besluit van 8 Juli
1886 stelt vast, dat de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor doel heeft de « studie en de beoefening
der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. « Bij
artikel i van de wetten dier instelling wordt bepaald
dat hare werkzaamheden « al de vakken der Nederlandsche Taal- en Letterkunde » omvatten.
Het veld, dat aldus aan de Koninklijke Vlaamsche Academie ter bearbeiding werd toevertrouwd,
is onmetelijk ruim, daar het zich uitstrekt over
het wezen en leven der taal, van hare wording
en vorming tot den dag van heden.
Daaruit volgt dat de studie van het verleden
moet gepaard gaan met de studie van de huidige
toestanden en behoeften, hoofdzakelijk met het oog
op de toekomst die wij allen, voor onze moedertaal, voor Vlaanderen's volk, voor den algemeenen
Dietschen stam, zoo veel belovend en kracht , zoo
.

:

glansrijk mogelijk wenschen en willen.
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uitgave te gemoet van nog hier en daar in oude
boekenkasten verborgen handschriften -- nagalm
van de denkbeelden, spiegel van de zeden en gebruiken der middeleeuwen.
Doch, hoe nuttig, wij zullen zeggen hoe onontbeerlijk de studie der oude Dietsche letterkunde
te achten zij, geen onzer zal betwisten dat de
vruchten, op dat gebied te winnen, slechts zullen
gesmaakt worden door een zeer beperkt aantal
letteroefenaren, en dat er andere vakken zijn,
welke de Academie tot voorwerp harer studie zal
behoeven te maken, wil zij waarlijk hare roeping
beantwoorden, de verwachtingen van het Vlaamsche volk ten volle verwezenlijken.
Wij mogen niet vergeten dat zelfs de titel
onzer instelling, door de Regeering gegeven, eene
breede, onbeperkte bemoeiing aanduidt op het
uitgestrekt gebied onzer taal- en letterkunde, terwijl de benoeming der Leden niet alleen degene
door de Regeering, maar ook deze door de
Academie zelve gedaan -- klaar bewijst dat het
aller gedacht is zelfs buiten het zuiver literarische,
ja ook op historisch en oudheidkundig gebied,
werkzaam te zijn.
Tien leden der Academie zijn gekozen to t
vorming der bestendige commissie, « gelast » —
luidens art. 14 der wetten -- « met het bevorderen
van de studie der oudg rmaansche en middelnederlandsche talen » ; met het uitgeven van middelnederlandsche werken en met het bevorderen van
.
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de studie der gewestspraken. » Maar nevens deze
tien zijn er nog vijftien, die verlangen hunnen
titel van « werkend » lid goed te maken....
Wij vergeten het niet -- in de Koninklijke
Vlaamsche Academie, gelijk in andere instellingen
van denzelfden aard bestaat de gewoonte in
de maandelijksche vergaderingen, bij beurt, een
meer of min beknopt opstel, weleens een gedicht,
voor te lezen, en tot heden werd in deze Academie dit loffelijk gebruik met veel regelmatigheid
gevolgd. Maar zulke lezing die, in het algemeen
beschouwd, — waarom het verzwegen? -- even
goed in welk letterkundig tijdschrift als in de Verslagen en Mededeelingen der Academie zou kunnen
opgenomen worden, voldoet niet aan den werklust
der meeste leden, en kan, onzes inziens, niet het
eenige doel onzer vergaderingen zijn.
Ons overtuigd houdende dat al onze geachte
Medeleden, zonder onderscheid, in dit ons gevoelen
deelende, verlangen onze zienswijze o m trent de werkzaamheden der Academie te vernemen, meenen wij
reeds het woord uit hunnen mond te hooren :
« Wat heeft de Academie eigenlijk te doen? »
Wij willen, vc at ons betreft, trachten deze vraag
te beantwoorden, en onderwerpen het antwoord,
samengevat in eenige voorstellen, aan het oordeel
der Academie, die ze, hopen wij, zal gelieven
grondig te onderzoeken.

-
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EERSTE VOORSTEL.

Studie der tongvallen of gouwspraken.
De bestendige commissie kon tot heden deze
hoogst gewichtige studie niet aanvangen, en zij
schijnt vooralsnog enkel bekommerd met de uitgave
van middelnederlandsche schriften. Zou er in haren
schoot niet eene tweede commissie tot stand kunnen
gebracht worden, b. v. samengesteld uit éen lid
van elk onzer Dietschsprekende gewesten , om
de schatten der volkstaal, de goede volksuitdrukkingen op te sporen, welke niet in de gewone
woordenboeken te vinden zijn? Of zouden al de
Leden, zonder onderscheid, gezamenlijk en in
overeenstemming met de bestendige Commissie,
dit werk niet kunnen tot stand brengen ?
De uitslag van zulk onderzoek is gemakkelijk
e
voorzien
: voor weinige jaren, dank aan vertschillige, reeds bestaande en enkel nog aan te
vullen en te herziene Idioticons, zou de Koninklijke Vlaamsche Academie een Algemeen ZuidNederlandsch Idioticon kunnen uitgeven, duizende
woorden bevattende die, ofschoon niet of uiterst
zelden geboekt, verdienen niet alleen in den
mond des volks, maar in de boeken bewaard
te blijven. Dat zulk allerbelangrijkst, allernuttigst
werk niet weinig zou bijdragen om den roem der
Academie te vestigen -- wie zou het betwijfelen ?
Voorstel I luidt bijgevolg aldus :
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staan eener Vlaamsche letterkunde loochenen —
wij drukken op het woord Vlaamsche -- bepaald
tot zwijgen brengen.
Wij zijn overtuigd dat al onze achtbare Medeleden het hunne zouden willen bijdragen tot
oprichting van den eeretempel, hunnen voorgangers
toegedacht.

VIERDE VOO RSTEL.
In eene verhandeling over den tegenwoordi0 en toestand onzer taal in de Vlaamsche gewesten
schreef (1 Juli 1885) een onzer :
« Wel is waar leven nog heden, in den Vlaamschen volksmond, honderden eigenaardige uitdru kkingen, die men te vergeefs zoekt in XIXe eeuwsche
woordenboeken en idioticons, doch, zoo men in
aanmerking neemt dat, te huidigen dage, de wetenschappen de hoofdbron zijn, waaruit elke taal, hoe
ook genaamd, nieuwe frischheid en levenskracht
putten moet, dan mogen wij, zonder aarzelen, voor
onze moedertaal het woord verarming neerschrijven ;
want, wie in Vlaanderen spreekt van wetenschappelijk onderricht, bedoelt natuurlijk Fransch onder-

richt...
En, zou dat Fransch onderricht, bij de algemeene toepassing van nieuwe uitvindingen op ieder
gebied, sedert 183o op onze taal niet hebben ingegrepen van hoog tot laag, tot in de nederigste klasse
onzer bevolking?

-
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Wie twijfelt daaraan (i)? »
In dat opstel lezen wij nog :

« Spoorwegen en Telegrafen, met de uitbreiding
van het Postwezen, hebben het aanzijn der wereld
veranderd, en overal elders het leven geschonken aan
eene onmetelijke technologische literatuur (Bedrijfsliteratuur). In België, waar het spoorwegnet het
dichtste is van de geheele aarde, heeft de Fransche
taal ruimschoots haar aandeel genoten in dien steeds
verrijkenden woordenschat ; de taal der Vlamingen
kreeg geen kruimel, tenzij Fransche bastaardwoorden.
Zij moest verstoken blijven van Vlaamsche werken
over spoorwegkunde, spoorweggeschiedenis, spoorwegtechniek, spoorwegrecht, spoorwegeconomie enz.,
en, daar de inrichting, alsook de uitvoering van die
bedoelde belangrijke diensten slechts in het Fransch
geschiedden, hoogere en lagere beambten en werklieden geene andere dan Fransche benamingen leerden kennen, bleef voor onze geschrevene en gesprokene
taal eene wereld van schilderachtige en beelderige
woorden... onbarmhartig gesloten ; de uitdrukkingen,
die in den mond van volk en burgerij overgingen,
waren Fransche. »
Van denzelfden schrijver halen (2) wij aan :
« Waar is de openbare dienst, in stad of dorp,
om het even waar, de kleinste, de minst ingewikkelde,

(i) De Taalstrijd hier en elders, II, bl. 26 en 27.
(2) Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, ioe jaargang,
ie en 2" aflev. Mei 1887.
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die nog iets bijbrengt om onze taal te helpen verrijken
in woord en schrift
Geen enkele heeft een eigen leven ; de nietigste
is een draad op ons centraliseerend Fransch bestuursgetouw.
Waar zijn onze ingenieurs van wegen- en bruggen-, vaart- en scheeps- en werktuigenbouw die,
zonder aarzelen, kunnen vooruitkomen met eenen
voorraad Nederlandsche uitdrukkingen, al werden er
slechts 10oo, neen, 5oo, zegge 100 gevergd ?
Wij kennen, in 't Vlaamsche land, 3 of 4 schei- en
natuurkundigen, een zestal hof- en landbouwkundigen
die dadelijk, in Noord-Nederland, met eere zouden
optreden ; maar hoevelen wel op het gebied van
rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte; van staat , aardrijks- en volkenkunde ; godsdienst- en zedeleer ; handels-, krijgs- en nijverheidswetenschappen ; genees- ,
heel- en vroedkunde enz?
In elk vak mag het Vlaamsch-België van 183o
met fierheid wijzen op vele mannen van erkende
verdienste, zelfs, naar het oordeel van den vreemde,
op uitstekende vernuften.
Maar, wat heeft onze taalschat, wat heeft ons
volk aan al die kennis, aan al dien... roem?
Breed golft heden de stroom der beschaving.
't Is alles omwenteling in 't maatschappelijk leven.
Nieuwe denkbeelden rijzen met nieuwe gevoelens,
met nieuwe behoeften, waarin de onuitputtelijke
kracht van den menschelijken geest tracht te voorzien door nieuwe uitvindingen en toepassingen.
?

-
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En al dat nieuwere, tot in de kleinste bijzonderheden, heeft zijnen naam, zijn onderscheidend
beeldend woord.
En ons Vlaamsche volk, in 't Fransch bestuurd,
in 't Fransch onderwezen, hoort en leert slechts
vreemde woorden in raads- en gerechtszaal, op markt
en kaai, in spoorweg- en postkantoor, in werk- of
bedrijfplaats. Voorwaar, onmetelijk zijn de verwoestingen, hier op den akker onzer volkstaal aangericht
door het uitheemsche onkruid : de tallooze Fransche
bastaardwoorden.
Wie, die zijn volk en zijne taal lief heeft,
voorziet daarbij niet dat, binnen weinige jaren,
een heele schat echt Vlaamsche woorden dood en
begraven zal zijn, door de toenemende verdeeling
van den arbeid, door de opslorping van den
kleineren , Vlaamschen handwerkersbaas in de
groote nijverheid die, in Vlaamsch-België Fransch
is, omdat zij gedreven en beheerd wordt door
ingenieurs, bazen en meestergasten die hun technisch
onderricht uitsluitend in 't Fransch ontvingen.
Onmogelijk kan er uit die Fransche hoogte
iets afdalen tot bevruchting en voeding van het
ruime veld onzer taal.
Is 't niet te vergeefs gevraagd dat de honderden
eigenaardige uitdrukkingen verbonden aan onze
uitgestorvene of uitstervende nijverheidstakken, als
b. v. de handweverij, de molenarij, de olieslagerij
enz., overgeplant worden in het machtige rijk
van den stoom ?

,._.
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bestekken moeten overlaten aan onredzame vertalers,
die op dat labeurwerk losgaan in KRAMERS'
gezelschap !
Wij willen beknopt zijn en stippen dus alleenlijk aan dat wij werkhuizen hebben bezocht ,
waarin honderden Vlamingen arbeiden, Vlaarnsche
menschen die het Fransch niet machtig zijn en
echter volstrekt de Vlaamsche vakwoorden van
hun bedrijf niet kennen. Vlij vragen slechts of
die toestand beteren zal nu dat men er overal
op bedacht schijnt handwerkscholen te stichten,
die, natuurlijk ! meest op Franschen voet zullen
ingericht worden?
Gelukkiglijk zijn er velen in den lande, die
hunne hoop gevestigd hebben op de Koninklijke
Vlaamsche Academie.
Deze, wij zijn er van overtuigd, zal die verwachtingen niet teleurstellen.
Immers, verscheidene harer Leden sloegen reeds
de hand aan het werk. Zoo begon de heer GUIDO
GEZELLE, met eenige vrienden, eene lijst van
bestuurs- en vakwoorden gebruikt in het Belgisch,
Nederlandsch, Duitsch en Deensch postwezen ; de
heer GAILLIARD verzamelde in den laatsten tijd
West-Vlaamsche vakwoorden omtrent de korenmolens ; de heer KAREL DE FLOU teekende, in
een onlangs verschenen opstel, menig ongehoekt
vak- en kunstwoord aan; voor de bouwkunst
kunnen andere achtbare Medeleden, archivarissen,
wijzen op eenen voorraad echt Vlaamsche bena-
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mingen afgeschreven uit oude stadsrekeningen en
oorkonden ; de heer J. OBRIE ievert sedert lang
voor de taalzuivering op rechtsgebied ; het standaartwerk van K. STALLAERT, dat thans in
afleveringen verschijnt, kwam te goeder ure, evenals de nieuwe uitgaaf van wijlen DE Bo's Kruidboek en meer andere werken van kleineren omvang,
die onlangs het licht zagen. Ook `vil een medelid
de belofte afleggen — in zoo"erre het den mensch
toegelaten is te beschikken over den dag van
morgen --- elk jaar aan de bespreking en beslissing der keurraden of commissiën, welke door de
Academie mogelijks zullen aangesteld worden voor de
vak- en kunstwoorden, eenige honderden termen te
onderwerpen. Voor de spoorwegen, posterijen,
telegrafen en zeewezen mag hij, vooralsnu en op
zijn allerminst genomen, het aantal op ruim
3 o, 000 schatten.
Aan Noord-Nederland zal de Dietsche stam
het Woordenboek der Nederlandsche taal dan-

ken; aan Zuid-Nederland, aan de Koninklijke Vlaamsche Academie vallen de plicht en de eer te beurt
het Algemeen Nederlandsch Vak en Kuunstu-'oordenboek voor te bereiden en te bewerken ; het, al
ware 't dan ook in eene min of meer verwijderde toekomst, zoo volledig doenlijk uit te geven
en daarna geregeld bij te houden.
Die arbeid is een reuzenarbeid en wellicht
zal geen van de thans levenden en werkenden
de algeheele voltooiing daarvan mogen begroeten.
Doch wat geeft het?...
-
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De jeugdige Vlaamsche Academie beseft de
gewichtigheid van hare taak : zij werkt niet
alleen voor het heden, maar ook voor de toekomst,
in welke zij gelooft en betrouwt, en welker grondslagen zij, in de mare harer vermogens, zoo diep
en breed mogelijk wil helpen uitmeten, zoo stevig
bevestigen als 't maar zijn kan.
Met het oog op die toekomst, beschouwen
wij de werkzaamheden en de roeping der Vlaamsche
Academie van een hooger standpunt en meenen
te mogen vooruitzien dat de nakomelingen, die
opvolgenlijk in haren schoot zullen zitting nemen,
in menig geval niet zoo zeer vragen zullen :
« Wat is het groote werk, door onze eerste
voorgangers voltooid? » maar wel : Wat hebben
zij gedurfd en beproefd? — Wat wilden zij? —
Welke banen hebben zij ons aangewezen en
geopend?
Welke eischen stelden zij zich in
een tijd van miskenning, in een tijd dat het
Vlaamsche volk lijden moest en strijden voor
het behoud zijner eigene taal en zijner zelfstandigheid? »
Dienvolgens stellen wij voor :
De Koninklijke Vlaamsche Academie besluit •
10 Zich te belasten met de uitgaaf van het
Algemeen Nederlandsch Vak- en Kunstwoordenboek;
20 Ter bereiking van het doel -- en voor
zooverre hare geldmiddelen het toelaten —,
a) Bene of meer commissiën te benoemen,
—

—
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belast met de voorbereiding en bewerking van
bepaalde Woordenlijsten
b) prijsvragen uit te schrijven, of aanmoedigingen of onderscheidingen te verleenen aan
personen die, buiten haren schoot, in dien zin
werkzaam zijn ;
3° De door haar goedgekeurde Woordenlijsten
uit te geven onder den titel van : BIJDRAGEN

tot het Algemeen Nederlandsch Vak- en Kunstnfoordenboelr (t).
VIJFDE VOORSTEL.
Tegenwoordig bezitten de meeste landen, waar
letterkunde en wetenschap in eer zijn, een monument dat getuigt van den vooruitgang der beschaving, van den bloei der studiën, van den rijkdom
der literatuur ; dat wijst naar al de stemmen die
op haar eigen taalgebied en voor zoo verre als
kan opgespoord worden, geklonken hebben.
Aan de Noord-Nederlandsche bibliographic heb-

ben BEYERS en CAMPBELL, NIJHOFF en TIELE,
MULLER en anderen meer, gewaardeerde diensten
bewezen.

De pogingen van BRINCKMAN, om telkeu

(i) De voorstellers meenee in de eerste plaats te moeten
aanbevelen de uitgave van 1,Voordenlijsten, die meer of
min in betrekking staan tot het gebruik onzer taal in het
gerechtswezen, in de openbare besturen, het middelbaar
onderwijs en het leger, om, dusdoende, de uitvoeren: der
taalwetten daaromtrent, te vergemakkelijken en te bevorderen.
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jare de pennevruchten van eigen bodem bekend te
maken en ze, om de tien jaren, goed gerangschikt in een lijvig boekdeel, bijeen te brengen;
deze van de wakkere opstellers der Bibliotheca belgica, — de heeren F. VAN DER HAEGHEN,
TH. ARNOLD en R. VAN DEN BERGHE — die ons
breedvoerig inlichten over de oude Nederlandsche
boeken en schrijvers, verdienen lof en dank ; • maar
wat kennen wij van de Vlaamsche schriften sedert
183o in t licht gekomen'?
Zeker, het Willens Fonds heeft op dat gebied
veel beproefd en ontegenzeggelijk zich ten hoogste
nuttig gemaakt. Deze vereeniging gaf namelijk uit :
-

1851. Vlaamsche bibliographic of lijst der Nederduitsche boeken in België sedert 183o uitgegeven. (Bezorgd door
F.-A . SNELLAERT.) (1 )
1857.

Vlaamsche bibliographic, idem van 183o tot 1855.

(Ook bewerkt door SNELLAERT). (2)
1867. Vlaamsche bibliographic, idem 183o-1855. Tweede deel
(vollediging van SNELLAERT 's bewerking) door FR. DE POTTER.

1868. Vlaamsche bibliographic id. 1856-1867. 3e deel
(Mede bezorgd door FR. DE POTTER). (3)
1868. Vlaamsche bibliographic, id. over 1877. — En
verder, jaar voor jaar, de lijst van Nederlandsche boeken,
tijdschriften enz. in België verschenen van 1878 tot 1886.

Ten slotte zal het licht zien ----- want het Wil-

(1) Sedert vele jaren uitgeput.
(2) idem.
(3) Idem.
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lerns Fonds heeft zijnen bibliographischen arbeid, die
erkenning vergt, moeten staken (1) — eene alphabetische en methodische lijst der Vlaasnsche bibliographie over het tienjarig tijdvak 1877-1886.
Uit het verslag van het Algemeen Bestuur
der gemelde vereeniging, over het bestuurjaar 1887,
blijkt dat zij ook heeft moeten afzien van het
aanvullen der Vlaamsche bibliographie voor de
ontbrekende jaren 1868-1876, uit hoofde van de
groote kosten, die daaraan verbonden zouden zijn.
Hoe nuttig de bibliographische uitgaven van
het 117illems Fonds ook geweest zijn, toch mag men
in waarheid zeggen dat zij niet meer voldoen.
Meer dan éene reden pleit voor de heruitgave
van hetgeen die vereeniging ons leverde.
Hoeven wij te wijzen op de moeilijkheid, die
het zoeken naar een of ander schrift, van hetwelk
men 't jaar der uitgave niet kent en dit gebeurt
allicht ! -- in dertien verschillige boekjes oplevert
Bovendien, de meeste der vorengenoemde uitgaven
zijn enkel als proeven van bibliographie, niet als een
blijvend werk te beschouwen; geene bladzijde er van,
of zij kan merkelijk aangevuld, zeer vele kunnen verbeterd worden... Dit verwondere niet. Dc opstellers
beschikten slechts over zeer beperkte middelen ;
schrijvers, uitgevers en drukkers, het nut niet beseffende dat aan eene uitgave van dien aard verbonden
is, boden den bewerkers luttel ondersteuning; voorts,
-

-

(i)

jaarboek valli het Willems -Fonds, 1887, bl. 143.

-
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schrijvers gedaan, zeer weinig beantwoord was
geworden, en zonder de medewerking van enkele welwillende mannen (onder welke twee leden der Koninklijke Vlaamsche Academie, de heeren L. SCHUERMANS en C. HANSEN) zou het boek vele bladzijden
minder geteld hebben (1).
Wat de uitgegevene proeven van Bibliographie
al missen, is verbazend ; dit kan slechts gekend
.zijn door degenen, die ze nu en dan raadplegen
moeten, alsmede door hen, die ze, gelijk een onzer,
tot eigen inlichting en gebruik, sedert een twintigtal
jaren, voor zooveel mogelijk was, heeft bijgewerkt.
In 't kort, indien, meer dan twaalf jaren geleden, HUBERTS en andere leden van het XII je
Nederlandsch. Taal- en Letterkundig Congres op
het vervaardigen eener volledige Nederlandsche
bibliographie aandrongen, wij, wat ons betreft,
hebben volle recht te herhalen dat inzonderheid de
Vlaamsche taal en letteren nog steeds wachten op
.gene algemeene Vlaamsche Bibliographie, vooral
sedert 183o.
Zulke arbeid behoort tot de bevoegdheid der
Academie ; hij wordt verwacht, gevergd door allen,
die zich oefenen in de fraaie letteren en in de
wetenschappen. Zal hij, van den eenen kant, de
maatstaf zijn van onze armoede, van den anderen
kant zal hij het peil toonen tot hetwelk de Vlaamsche

( i)

Vlaamschc bibliographic', 1 867, hi. Xi.
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opzoeking doen naar schriften over de door hen
beoefende vakken, schriften welke zij, bij gemis
aan eene algemeene Vlaamsche Bibliographie, niet
kunnen vinden ; --- ja zij vermoeden niet eens he t
bestaan van een groot getal boeken over het
voorwerp hunner studie, dewijl — de boekhandel
ten onzent nog in de leerjaren zijnde — menig
schrift onbekend gebleven is buiten de stad of -het
gewest, waar het ter perse kwam.
Wij durven hopen dat de Koninklijke Vlaamsche
Academie zich de verdienste zal willen toeeigenen
een zoo nuttig werk tot stand te brengen, en stellen
derhalve voor :
i° De bewerking en uitgave der algemeene
Vlaamsche Bibliographie (vooral van 183o tot
den dag van heden);
20 De'e bibliographie, voor de toekomst, ofwel
ieder jaar, ofwel om de tien jaren bij te houden
en uit te geven.
Ziedaar, geachte Medeleden, de voorstellen
welke wij U meenen te moeten doen in het
belang der Koninklijke Vlaamsche Academie, als
mede in dat van onze taal, onze letterkunde, .ons
volk, onzen taalstrijd... Wij onderwerpen ze u, in
het volle 'vertrouwen dat gij ze met ernst zult
gelieven te onderzoeken en er het voorwerp van
maken eener grondige beraadslaging ».
Op voorstel van Mr. Prayon-van Zuylen beslist
de Academie, dat deze voorstellen in het verslag

.
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over de huidige zitting zullen opgenomen en in de
eerstkomende maandelijksche vergadering in beraadslaging zullen gelegd worden .

Over de geographische benamingen, door den
heer Dr LODEWIJK DELGEUR, briefwisselend lid.
In alle talen vindt men reeksen van woorden,
bij zekere klassen van personen hoofdzakelijk in
gebruik en welke dan ook meestal eene vaste en
bepaalde beteekenis hebben, terwijl de ware beteekenis der andere woorden dikwerf min of meer
zwankt en veelal van het oogpunt des sprekers
afhangt.
Eene dier klassen van woorden zijn wij voornemens hier met u te bestudeeren ; te weten, die
woorden en namen, welke in de aardrijkskunde
gebezigd worden. Wellicht zullen sommige der
wenken, hier vluchtig op het papier gebracht,
kunnen nuttig zijn aan die geleerden, welke zich
onledig houden met die schoone wetenschap
waaraan ik van kindsbeen af mijne studiën heb
toegewijd.
De woorden die, wij hier te behandelen hebben, vallen natuurlijk in drie afdeelingen :
De eerste bevat de algemeene benamingen,
waarmede de voornaamste verdeelingen van land
en water worden aangeduid ; de tweede begrijpt
de namen der plaatsen — landen, steden, dorpen,
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enz. --- door menschen bewoond, en de derde leert
ons de namen kennen, aan de inwoners dier
verscheidene streken geven.

I
Over de algemeene benamingen kunnen wij
kort zijn. Die soort van woorden zijn « gemeene
naamwoorden n (nomina communia), deels nog in
levend gebruik, deels langzamerhand tot eigennamen gestremd en deels in onbruik geraakt. De
natuurlijke gesteltenis van den grond, dien men
bewoonde heeft het getal dier uitdrukkingen verminderd of vermeerderd naarmate men op de
nadere bijzonderheden beter gade sloeg. Zoo hebben
de bergvolkeren verschillende woorden om aan te
duiden of de bergtop spits of rond is, steil of
zachthellend, alsook om de betrekkelijke hoogte
der verhevene vlakten (plateaux) aan te geven.
Verder heeft men ook bepaalde namen voor de
sneeuw- en ijsmassa's, die de bergen bekronen. De
romaansche Zwitsers noemen deze massa's glaciers.
Dit woord is thans, dank aan de navorschingen
van AGASSIZ, wereldbekend, doch heeft -- schoon
van oudsher in Zwitserland in gebruik -- eerst
in lateren tijd in de Fransche taal het burgerrecht
bekomen. TRÉVOUx (1752) kent bet woord nog
niet en wij zouden niet durven verzekeren dat
de Dictionnaire de l'Academie het in hare uitgave
van 1761 reeds heeft opgenomen ; wij gelooven
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het echter niet, want het eerste deel van SAussU RE'S baanbrekend werk over de berglanden,
(Voyage dans les Alpes), verscheen eerst in 1780.
Het woord staat in de Dictionnaire de l'Academie
van 1 798 met de volgende definitie : « Subst. plur.
masc. Amas de montagnes de glace qui se trouvent
en quelques endroits de la Suisse, de la Savoie
et du Dauphiné au sommet des montagnes. »
In de uitgaven van 1835 en 1878 wordt die
definitie aldus gewijzigd : « Grand amas de glace
qui couvre le sommet dune haute montagne. »
Zooals men ziet, het woord heeft eene algemeene
beteekenis gekregen en blijft niet meer tot zekere
landstreken beperkt.
De Duitsche Zwitsers namen al vroeg dit
romaansche woord over, behandelden het als hun
eigen en spraken het uit alsof het een Duitsch
woord geweest ware : Glacier, (met c = ts, dus zoo
iets als G16-tsi-ër), hetwelk in de spreektaal behoorlijk afgerond, de schrijving Gletscher voortbracht.
In dezen vorm werd het woord in de Hoogduitsche
spraak opgenomen en ging later, zooals vele
andere Hoogduitsche woorden, in het Hollandsch
over.
Bij de bewoners der vlakke streken van laag
België -- niet bij die van het meer berg- en
heuvelachtige Walenland — heeft men weinig
uitdrukkingen om de verscheidene soorten van
hoogten aan te duiden ; maar zoo veel te meer
kent men er voor moerasgronden en bosschen
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die, in vroeger tijd geheel het land overdekten.
Zoo, om slechts eenige namen te noemen,
geven ons de boschstreken : bosch, woud, wald,
hout, w aver, vorst en andere. Dit zijn alle
algemeene benamingen, waarbij wij die der bijzondere
houtsoorten nog voegen kunnen, die in stads- en
dorpsnamen voortleven, als daar zijn : Hulst, Esschen,
Zeveneeken enz. Verder hebben wij, voor waterloopen : behalve vloed en rivier : aa, ei, ij, beek, delft,
lede, lei, laat, voer, stroom, weel, wiel, wieling ;
voor natte en vochtige gronden : dries, broek,
brogel, breugel, veen, beemd, bemd, bampd, weier,
moer, moeras, meersch, peel ; is er meer water
in : meer, plas, poel ; wordt het water uitgesloten
en de grond droog gemaakt : waard, weerd, polder.
Al die woorden hebben eene eigene beteekenis, of om beter te zeggen, hadden er eene,
die bij vele in den loop der tijden is verloren
gegaan . Sommige zijn eigennamen geworden ,
b. v. het IJ, bij Amsterdam, de Peel, in NoordBrabant en de Moeren in West-Vlaanderen :
Waver is de naam van verscheidene dorpen en
van een stadje in Waalsch Brabant gebleven.
Eene der merkwaardigste zinsvera nderingen heeft
het woord Lei ondergaan : eigentlijk is het een waterloop. KILIAAN en PLANTIJN vertalen het Aquaeductus, Aquagium, en ieder weet dat het de naam
van eene der voornaamste rivieren van Vlaanderen
is. Welnu, om het begin der XVIe eeuw, legde de
heer Van Immerseel, markgraaf van Antwerpen,
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langs eene der bijzonderste leien, die het water
uit de binnenlanden naar de Schelde voerden.
eene wandeling aan. Deze viel in de smaak des
-volks, dat weldra beide woorden, lei en wandeling,
als synoniem begon te gebruiken. PLANTIJN —
niet KI LAAN
heeft nevens de oude en echte
beteekenis van lei de nieuwere aangestipt, en deze
heeft langzamerhand de eerste te Antwerpen verdrongen ; ook is zij thans, zoo ik wel meen, nog
de eenige die er voortleeft.
--

II.
De meeste volkeren hebben eene benaming,
die zij aan zich zelven geven, terwijl zij er van
hunne naburen vaak eene andere erlangen. Zoo leert
ons CAESAR van de inwoners van Gallië dat zij
« ipsorum lingua Celtae, postra Galli adpellantur.
Somtijds nam men — om welke redenen dan
ook — een anderen naam aan ; men kent de
veel besprokene plaats van TACITUS over den naam
der Germanen : « Vocabulum recens et nuper
additum... primum a victore ob metum mox
seipso invento nomine. n
In onzen tijd tracht men de geographische
benamingen op gelijken leest te schoeien, en zoo
veel mogelijk eender en gelijk te maken in
spelling, bewoordingen en uitspraak.
Oudtijds gaf men weinig of geen acht op de
spelling der eigennamen en menigmaal wordt in
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dezelfde wettige acte dezelfde naam op drie of
vierderlei wijze geschreven zonder dat de opsteller
er aan schijnt te denken dat zulk een verschil
van spelling de minste zwarigheid baren kan. Met
de geographische namen ging het natuurlijk niet
beter; zoo vindt men Roeselaer, Rousselaer en
Rosselaer ; Ghendt en Gendt, Brussel en Bruessel,
Antwerpen en Handtwerpen en honderde anderen.
Werden de inlandsche plaatsen zoo stiefmoederlijk behandeld, dan zal het niemand verwonderen zoo het met de uitlandsche er niet veel
beter uitzag. Destijds schreef men veel in 't Latijn ;
opdat alles te beter zoude harmoniëeren werden
de persoonsnamen met eenen Latijnschen staart versierd en gedeclineerd ; de hedendaagsche plaatsnamen
ruimden — waar mogelijk — plaats in voor die
van de Oudheid, en de Luikenaars werden Eburonen,
de Antwerpenaars Ambivariten.
Een geleerde meende gevonden te hebben dat
de Grudiërs, die eene enkele maal bij CAESAR

vermeld worden, de omstreken van Leuven zouden
bewoond hebben, en weldra zochten eenigen het
Lovanium, dat door zijne universiteit wereldbekend
was, in Urbs Grudiorum om te scheppen; dit ging
evenwel niet door, ofschoon de rechtsgeleerde N ICoLAUS EVERHARDI, de jongere, die ook Latijnsche
verzen heeft uitgegeven en die te Leuven geboren
was, alleen onder den naam van GRUDIUS bekend is.
Waar de hedendaagsche naam min of meer
op eenen naam uit de oudheid geleek, werd hij er
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rrede vereenzelvigd ; zoo vond men in Holland de
Grieksche Apollo-stad ., 1)elphi in Delft weder; zoo
werd Ninove in Ninive Flandrorum omgeschapen
en werd de taalleeraar DESPAUTERIUS een stadsgenoot van koning Sardanapalus. Dikwijls werd
de naam vertaald en gat 's-Gravenhage, HagComitis, s-Hertogenbosch Sylva Ducis, Bergen in
Henegouw Montes Hannoniae en Scherpenheuvel
Aspricollis. Verder had men den Latijnschen
vorm, zooals die in de middeleeuwsche stukken
voorkwam, en deze werd wel het meest gebruikt,
terwijl de humanisten aan de namen der oudheid de
voorkeur gaven. Dezelfde regels als voor het Latijn
golden voor het overbrengen in en uit andere spraken ; de namen werden of vertaald, of min of meer
nauwkeurig nageschreven : zoo zeggen de Fransche
schrijvers altijd 1'Ecluse, voor Sluis, en de Vlamingen Bergen in Pevele voor Mons en Puelle.
Het Stedeke Herk, eene der vier er twintig
goede steden van het graafschap Loon, wordt in
de Waalsche stukken van de Luiksche Kanselarij
Hertic la ville, maar blijft natuurlijk onveranderd
in de Dietsche stukken, die op verre na de talrijkste
zijn ( I).

(i) Hedendaags schrijft men veelal Herk de stad, Bene
plompe oververtaling uit het reeds vertaalde Fransch en —
minstens voor Benige jaren nog — in Limburg ongehoord.
Waarom de oude benaming, die iedereen kende en verstond,
willen veranderen?
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Somtijds wordt het vertaalde woord eenigszins
gewijzigd, zooals : Grammont van Geeraardsbergen en Fauquemont van Valkenburg ; in het laatste
woord is burg met berg verward, wat ook nog
wel elders voorkomt. Daar ons oud woord muide
met het Engelsche mouth nagenoeg in vorm en
gansch in beteekenis gelijk is, zoude ik genegen
zijn te gelooven dat de stadsnamen Plijmuiden, Valmuiden en anderen van dien aard, welke tot in de
zeventiende eeuw bij onze geschiedschrijvers voorkomen, geene vertaling zijn van Plijmouth, Falmouth enz., maer eenvoudig eene overschrijving
dier namen. — Nu is de Nederduitsche vorm dier
stedenamen gansch uit het gebruik en de Engelsche
alleen overgebleven.
Al de namen te vertalen ware echter dikwerf
moeilijk, zoo niet onmogelijk geweest, ook vergenoegde men zich meestal met ze over te schrijven,
wat dan natuurlijk in de spelling van den tijd
gebeurde, hiervandaan dat men vaak in den vreemde •
de oude spelling der namen behoudt, wanneer zij
in het land zelf al lang vergeten is. Als voorbeeld
hiervan kunnen wij het woord Bourdeaux fijn
aanhalen, dat men, in Holland, nog dagelijks met
ou geschreven ziet.
Zoo blijft nog steeds bij vele vreemdelingen en
ook bij KRAMERS, Coblence voor de echte Fran-

sche spelling van den naam der stad Coblentz
doorgaan, ofschoon in Frankrijk zelf, reeds in
het begin der XVIIIC eeuw, de spelling Coblents
en Coblentz algemeen in gebruik was.
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De overschrijving der namen geeft soms al
heel aardige woordvormen, zooals b. v. Rijsel
uit Lille; hoe wonder dit ook moge voorkomen
het is onbetwijfelbaar, en is geschied juist cp
i het
7&i T r
dezelfde manier als het Grieksche
Turksche Stamboel heeft voortgebracht. De hoofdstad van Fransch Vlaanderen is gebouwd te midden
van moerassige gronden --- thans uitgedroogd —
en vormde een waar eiland, waar de plaats haren
naam aan ontleende, die dan ook l'Isle, dat is
het eiland, genoemd werd; die Fransche benaming
werd door ieder, ook door de Vlaamsch sprekende
naburen, gebruikt, die gewoon waren te zeggen :
« Ik ga naar Issel, wij zijn ter Issel geweest. »
enz. Allengskens versmolt de slot-r van het voorzetsel met de vokaal van 't hoofdwoord en Rissel
ontstond ; dat, toen later de lange Wesivlaamsche i
in de andere Nederduitsche dialecten tot ij verhardde,
Rijsel geworden is.
Al de overschrijvingen van vreemde namen,
waarvan wij tot nu toe gesproken hebben, dagteekenen van de middeleeuwen ; eenige zijn verouderd en in onbruik geraakt, doch cp verre na
de mees\te hebben tot heden toe voctgeleefd en
zijn, om zoo te zeggen, woorden van de taal
geworden, in welke men ze bezigt. Onder de verouderde namen wil ik er twee of drie aanstippen :
De Engelsche havensteden, waarvan wij boven gewaagden; Bern voor Verona, dat reeds in de
Nibelungen voorkomt en nog bij KILIAAN gevon-
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den wordt;
wordt: de
de twee
tweeoude
oudeBononia's,
Bononia's, dedeBene
ecne inin
den
I talie, de
de andere
andere in
in Picardie,
Picardie, die
diebeide
beideBoenen
Boenen
Italic,
(Beunen), doch ook
ook wel
welBolonië
Boloniëgenoemd
genoemdwerden
werden
(Beunen),
en
thans
enkel
nog
bekend
zijn
onder
haren
Itaen thans enkel nog bekend zijn onder haren Italiaanschenen
vorm:
Bolognaen
Boulogne;
liaanschen
en Franschen
Franschen vorm
: Bologna
en Boulogne;
of Ments, de oude keurvorststad aan den Rijn, heeftofMents,dukrvandeRij,hft
moeten plaats
plaats maken
makenvoor
voordedeHoogduitsche
Hoogduitscheschrijfschrijfmoeten
wijze Maintz,
Maintz, weten
wij niet
niet:: toen
toen ik
ik school
school ging
ging
wijze
weten wij
---- er zijn
zijn sedert
sedert dien
dien at
al ettelijke
ettelijke Meimanden
Meimanden ververloop en -leerden
leerden
Mentsschrijven
schrijvenen
enmaakte
maakte
loopen
wijwij
Ments
men ons
ons opmerkzaam
opmerkzaam op
op het
het weinig
\veinig verschil
verschil dat
dat
men
tusschen Ments
Ments en
en Mets
Mets bestaat
bestaat en,
en, om
om ons
ons
er tusschen
een· herinneringspunt
herinneringspunt tete geven
geven ten
ten einde
einde beide
beide
eeri
namen niet
niet te
te verwarren,
venvarren , wees
wees men
men ons
ons hier
hier op
op
namen
aan dat
dat Ments
Ivlents aan
aan den
den Rijn
Rijn ligt
ligt en
en Mets
Mets aan
aan den
den
aan
Moetel, in
woorden geene
geene n
de
voorkomt. In de
12 voorkomt.
MoeTel,
in welke woorden
laatste jaren
jaren heb
heb ik
ik in
in dedeHollansahe
Hollansche couranten
couranten
laatste
nooit
meer Ments,
Ments, maar
maar overal
overal Maintz
Maintz gelezen.
gelezen.
nooit meer
De
naam Gibraltar
Gibraltar is
is een
een verloopen
verloop en vorm
vorm uit
uit
De naam
Abdallah el
ibn Abdallah
el
het
Arabisch. In 717
717 stak
stak Tarik
Tarik ibn
het Arabisch.
Zenaty
met een
een troep
troep Berbers
Berbers de
deMiddelandsche
.\liddelandschezee
zee
Zenaty met
uit Afrika
Spanje over,
over, bemachtigde
bemachtigde den
den berg
berg
Afrika naar Spanje
Calpé,
bevestigde de
plaats en
en nam
nam er
erzijn
zijn verblijf.
verblijf.
de plaats
Calpé, bevestigde
Hiervandaan
werd Calpé
Calpé Tariks
Tanks berg,
berg, Djebel
Djebe! Tarik,
Tàrik,
Hiervandaan werd
Djebel
genoemd, en
deze naam
naam werd
werd
Djebelelel Tàrik,
Tarik, genoemd,
en deze
algemeen
aangenomen
en
vervormde
zich
langalgemeen aangenomen en vervormde zich langzamerhand
Gibraltar. 111
Antwerpen echter
echter bleef,
bleef,
In Antwerpen
zamerhand tot Gibraltar.
zooals
men het
het uit WAGHE:\iAER
oudere
leert, de oudere
WAGHENAER leert,
zooals men
benaming
op het
het einde
einde
benaming Gibeltèr
Gibeltêr voortbestaan
voortbestaantot
tot op
der
zelf~ tot
lOL in
in onzen
0l1Zl:l1 tij.J.
tijg.
eeuw, en
en zelfs
der zestiende
• zestien(lè eeuw,

-153-Tot over zoo wat dertig jaar was er te A ntwer
pen, tusschen de Kathelijnevest en de Minderbroedersrui, eene nauwe straat, officieël de Engte van
Gibraltar geheeten, maar die altijd in den mond
des volks het Gat van Gibbelter bleef genoemd
worden.
Er is zelfs eene soort van omen aan die straat
verbonden gebleven : velen waren, ik weet niet om
welke redenen, van meening dat al wie aan de
verbreeding der Engte van Gibraltar de hand zoude
slaan, het zuur zou moeten bekoopen. Zoo vertelde men dat Keizer Jozef II die straat veel te
nauw gevonden en van hare verbreeding gesproken had -- en kort daarna zou de Brabantsche
omwenteling uitgebroken zijn. Napoleon had het
plan opgevat de Meir aan de Schelde te verbinden bij middel eener breede straat, die de richting
der Kathelijnevest nemen zou en noodzakelijk
onze Engte moest verbreeden; maar voor dat plan
uit te voeren wilde hij Rusland eerst aan teugel
leggen, en men weet wat daar gebeurde. Dat het
heele plan in duigen viel en het Gat van Gibbeltêr
niet verbreed werd, hoeft niet gezeid.
In 't jaar negen en twintig en dertig was er
wederom spraak van verbreeding; ook viel de
toenmalige burgemeester te gelijker tijd met het
Hollandsche gouvernement. Daar echter de verbreeding jaar op jaar meer en meer nodig werd
begon burgemeester Le Grelle er ernstig over na te
denken ; maar hij ook viel voor dat hij de uitvoering
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van
zijn plan
plan konde
konde beginnen.
beginnen, Burgemeester
Burgemeester Frans
Frans
van zijn
Loos
en zie,
zie, de
de
Loos eindelijk
eindelijk verbreedde
verbreeddededestraat,
straat, en
laatste
van de
de afbraak
afbraaksleepte
sleepteen
enburgemeester
burgemeester
laatste steen
steen van
zijnen val
val mede.
mede,
en
stedelijken raad
en stedelijken
raad in
in zijnen
Tanta:
Tantes molis
molis eratfretlllll
Brat fretrtinHerculis
Herculis amplificare
ainpl jcare!!
Het
getal der
dergeographische
geographische benamingen,
benamingen, die
die
Het getal
111
verschillende
talen
eenc
bijzondere
lezing
in verschillende talen eene bijzondere lezing
erlangen,
zeer gering,
gering, hoogstens
hoogstens bij
bij iedere
iedere natie
natie
erlangen, is zeer
een
paar honderd,
honderd, welke
in hun
hun nieuw
nieuw
een paar
welke dan
dan ook
ook in
vaderland
sedert eeuwen
eeuwen het
het burgerrecht
burgerrechtgekregen
gekregen
vaderland sedert
hebben,
Men voege
voege hierbij
hierbij dat,
dat, ofschoon
of~choon een
een en
en
hebben. Men
dezelfde
vaak meermaals
meermaals voorkomt,
voorkomt, men
men zich
zich
dezelfde naam
naam vaak
vertaling of
ofverschrijving
verschrijvingvan
vaneengin
een en
gewoonlijk bij de vertaling
dier
namen bepaald
bepaald heeft.
heeft. Zoo
Zoo hebben
hebben wij
wij in
dier namen
België verscheidene Mechelen's enenNll\-lachelc:n's
achelen's ----- Belgiëvrschdn
dat
hetzelfde \voord
één alleen
alleen is,
is, in
in het
hd
dat hetzelfde
woord isis -— en
en één
Fransch,
geworden; ;zoo
onze taltalFransch, Malines
Malines geworden
zoo hebben
hebben onze
rijke oude
oude bosschen
bosschen aan
aan twee
twee gemeenten
gemeenten en
en
rijke
naam `Torst
Vorst of
of Voorst
Voorst
menigvuldige gehuchten
menigvuldige
gehuchten den
den naam
achtergelaten, en
nochtans is
is het
hd alleen
alleen Vorst,
Vorst, bij
bij
achtergelaten,
en nochtans
Fransche benaming
benaming Forest
FOl'est bij
bij den
den
Brussel, dat
Brussel,
dat de
de Fransche
zijnen gevoegd
gevoegd ziet.
ziet.
zijnen
alles niet
niet te
te loochenen
loochenen is,
is, zijn
zijn er
er
Ofschoon dit
Ofschoon
dit alles
1n
de laatste
laatste jaren
jaren sommige
sommige geleerden
geleerden - en
en wel
wel
in de
voornamelijk 111
Frankrijk — opgestaan,
opgestaan, die
die
voornamelijk
in Frankrijk
om de
degeographische
geographische kennissen
kennissen doen
docn
beweren dat
beweren
dat om
gaan, het
het noodig
nood;g zij
zij alle
alle namen
namen van
yan
vooruit te
vooruit
te gaan,
steden en
rivieren juist
schrijven en
uit tete
steden
en rivieren
juist zoo
zoo te schrijven
en uit
spreken als
volk doet
doet van
van het
het land,
land, vaar
waar in
in
spreken
als het
het volk
de plaatsen
plaatsen gelegen
gelegen zijn,
zijn. minstens
minstens wanneer
wanneer dat
dat
de
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volk
het Latijnsche
Latijnschc ABC
ABC gebruikt;
gebruikt; en
om niet
niet te
te
volk het
en om
missen
te trachten
trachten van
van
missen zoude
zoude men
men wel
wel doen
doen om
om te
iedere
regeering de
de officiëele
ofTIciëele spelling
spelling dier
dier namen
namen
iedere regeering
te
bekomen. Wij
\Vij komen
kom.::n op
op de
de uitspraak
uitspraak terug,
terug,
te bekomen.
zeggen
woord over
over de
de spelling.
spelling.
zeggen wij
wij eerst
eerst een
een woord
Volgens
zienswijze dezer
dezer geleerden
geleerden moeten
moeten
Volgens de zienswijze
al
de geographische
geographische eigennamen
eigennamen altijd
alti;d en
en overal
overal
al de
juist
eender gespeld
gespeld en
en geschreven
geschreven worden,
worden, namen
namen
juist eender
als
Ecosse, Mayence,
Mayence, La
La Have,
Haye, Venise
Venise enz.
enz. moet
moet
als Ecosse,
hunne plaats
plaats
men
genadeloos verwerpen
men genadeloos
verwerpenen
en in
in hunne
Scotland,
Maintz, 's-Gravenhage,
's-Gravenhage, Venezia,
Venezia, enz.
enz.
Scotland, Maintz,
schrijven. Wat
Watmet
metdedenamen
namenBruxelles,
Bruxelles, Anvers,
Anvers,
Louvain,
doen is,
is, en
en of
of men
men
Louvain, Courtrai
Courtrai enz.
enz. te
te doen
hier ook Brussel,
BrusseL Antwerpen,
Antwerpen, Leuven,
Leuven, Kortrijk
Kortrijk enz.
enz.
te schrijven
schrijven heeft,
heeft, wordt
wordt niet
niet gezeid
gezeid:: waarschijnlijk
waarschijnlijk is
is
hier
het antwoord
antwoord:: neen...
neen ... iedereen
iedert:en weet
toch dat
dat
hier het
weet toch
België niets
anders is
is als
als Ct:lle
afgescheidene
België
niets anders
eelie
ce ne soort
soort van
van
provincie van
groote Republiek,
Republiek, eene
provincie
van de groote
Provincia irredenta,
irredenta, zooal5
Italianen zeggen
zeggen
Provincia
zooals de
de Italianen
zouden.
Van Finland
Finland wordt
wordt niet
niet gesproken;
gesproken; moesten
moesten
Van
de Finsche
stedenamen, die heel
heel Europa
Europa door
doorin
in een
een
de
Finsche stedenamen,
Finsch pakje
pakje
Zweedsch hulsel
gekleed zijn,
geen Finsch
Zweedsch
hulsel gekleed
zijn, geen
aankrijgen, nu
niets meer
meer met
met Zweden
Z\veden
aankrijgen,
nu dat
dat Finland
Finland niets
om b.
b. v.v.
te maken
maken heeft,
heeft, ware
ware het
het niet
niet noodig
lloodig om
te
in plaats
plaats van
van Helsingfers
HdsingLrs en
en Abo,
Abo, Helsinga
Helsinga en
en
in
Turkll te
te schrijven
schrijven?? Geen
Geen mensch
mensch zou
zou weten
weten wat
wat
Turku
die namen
namen beteekenen
beteekenen ;; edoch
edoch het
hetgrondbeginsel
grondbeginsel
-die
ware gered.
gered.
ware
Nog iets,
iets, maar
maar dit
dit isiseene
eenenetelige
netelige vraag
\Taag
Nog
,
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waarover ik slechts huiverende spreken durf : hoe
zal men zekere plaatsnamen schrijven moeten :
Muhlhausen of Mulhouse, Diedenhofen of Thion
ville? Maar zwijgen wij liefst hierover, men zou
ons wellicht verwijten politiek, in eene eenvoudige spellingsquaestie, te mengen.
't Systeem van maar overal door te hakken en
oude van oudsher ingeburgerde woorden brutaal aan
de deur te zetten, scheen velen wat al te radikaal.
Ook werd het door de Maatschappijen van Londen
en Parijs aan kant geschoven; zij beslisten dat de
steden en plaatsen hunne oude benamingen moesten
behouden, hoe verschillend zij ook wezen mochten
van die, in het land zelf gebruikt. Voor het overige
werden eenige algemeene regels vastgesteld •en door
de Londensche Societeit den Engelschen geographen
aanbevolen voortaan de vocalen naar de Italiaansche
uitspraak weer te geven : dus Ashanti en niet
Ashantee, Rajaput en niet Rajapoot. De Parijsche
Societeit slaat voor in de vreemde woorden de on
door zc te vervangen, die in alle (?) de Europeesche
talen den oe-klank heeft ; de woorden der talen,
die het Latijnsch AB gebruiken, na te schrijven,
en voor die een ander alphabet volgen of zelfs geen
geschrift hebben, de woorden zoo goed mogelijk
het gehoor te volgen, en dan ze zoo goed mogelijk
trachten weer te geven natuurlijk naar de
Fransche orthographic.
Veel schijnen de meesten er aan te houden om
de uitspraak weder te geven ; ik houd zulks voor

-

157

-

onnoodig, zoo niet voor onmogelijk, en meen dat,
waar eene taal het Latijnsch alphabet gebruikt, wij
hare spelling zoo juist mogelijk volgen moeten. Zij,
die noodig hebben die talen te loeren spreken, zullen
al gauw de uitspraak kennen. Op de landkaart en
in den atlas leert men die namen met ze te Men,
zelden of nooit zal men ze naar den regel hooren
uitspreken ; de meeste volken toch geven aan wat
wij als denzelfden klank beschouwen dikwijls schakeeringen en nuances, die andere moeilijk vatten,
en niet alleen niet kunnen weêrgeven, maar zelfs
niet hooren. Zoo onderscheiden b. v. de Georgiërs,
in den Caucasus, vijf of zes keelklanken die voor
een west Europeesch oor geen het minste verschil
opleveren. Doch waarom naar de uitsterste grens
van Europa gaan ? nemen wij eenvoudig het woord
God, en zien wij hoe Engelschen, Duitschers en
Vlamingen het uitspreken : Onze g is scherper dan
die der beide andere volken, die de zachte k der
Turken is; onze slot-d luidt hard als de slot-tt van
het Hoogduitsch, terwijl de Engelsche slot-d zacht
klinkt, zoo dat men in een en hetzelfde woord,
nagenoeg eender geschreven, drieërlei uitspraak heeft.
De sisklank is voorheerschend bij de Slavische
volken en hun langdurig ver blij fin Opper-Duitschland
heeft een gevoeligen invloed op de taal der Germanen
dier landstreken gehad. De keelklank heeft de overhand bij de Arabieren en Semieten ; hij heeft in
Spanje de jota en misschien ook wel onzen g-klank
achtergelaten, terwijl het in de keel spreken,
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menigen Amsterdammer eigen, aan den invloed
der menigvuldige Joden dier stad door velen wordt
toegeschreven.
Bijna al de Europeesche volkeren bedienen
zich van het Latijnsche alphabet, waarvan sommige
zekere letters met accenten en andere teekens
verrijken om bijzondere klanken uit te drukken ;
wat men gewoonlijk Gotisch of Duitsch schrift
noemt, is de schrijfwijze der latere middeleeuwen,
waarin de eerste boeken gedrukt werden en die,
wel voornamelijk dank aan de drukpers, tot op
onzen tijd is blijven voortleven. De Grieken hebben hun oud geschrift behouden, terwijl de Russen
en de orthodoxe Slavische volken hun eigen letter
schrijven; de geunieerde hebben meest allen het
Latijnsche alphabet aangenomen. De Turken schrijven met Arabische letters, en de Joden gebruiken
het Hebreeuwsch alphabet niet alleen in hunne

taal, maar ook in Europeesche talen, zooals
Hoogduitsch en Poolsch ; ook vindt men in het
Jodenkwartier te Amsterdam verscheidene uithangborden met Hollandschen tekst in Hebreeuwsche
letter. Zoo heb ik er over eenige jaren, in de
J oden-Breestraat, boven den kelder van een wateren vuurvrouw, het volgende opschrift in Hebreeuwsche letters gelezen : Hier zet men kaffi, thee en
bloedzuigerswater en fier te koop.
De H. Cyrillus, apostel der Slaven, gaf aan
zijne bekeerlingen een alphabet dat hij aan het
Grieksche ontleende ; om de klanken aan de
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Slavoonsche talen eigen uit te drukken vond hij
eenige nieuwe letterteekens uit en bekwam aldus
48 letters. Daar vele dier letters nooit in het
Russisch voorkomen, vond Peter de Groote het goed
een nieuw AB voor zijn volk samen te stellen.
Met hulp van eenen Amsterdamschen schoolmeester
en een' lettergieter werd het Cyrillische alphabet
omgewerkt, gemoderniseerd en tot 35 letters verminderd. Het werd op hooger bevel in Rusland
ingevoerd en, op lijfstraffe en geldboete, na een
zeker getal jaren verplichtend verklaard ; de oude
Cyrillische letter werd afgeschaft en alleen in
kerkelijke boeken behouden.
De Russen hebben, evenals alle andere vo ken,
eigen benamingen voor sommige plaatsen en steden ;
zij schrijven b. v. Parijè met de Fransche j, voor
Paris, en daar zij geene h hebben, Gaga voor
den Haag. Voor de overige namen volgen zij
meest de Duitsche spelling, terwijl zij dikwijls —
vooral in Engelsche woorden, liefst de uitspraak
zoeken na te bootsen en b. v. Njoekestl schrijven
in plaats van Newkastl. Zoo vinden wij verder op
hunne landkaarten Marsél en Terrneff, voor Marseille en Terre Neuve, Sena, Oaz, en Loa ra, voor
de rivieren Seine, Oise en Loire, en, geheel naar
de Engelsche uitspraak, Lester voor Leicester.
Het, Poolsch bleef lang de meest bekende
Slavische taal, ook is het in de Poolsche spelling
dat de Russische geographische benamingen naar
West-Europa zijn overgekomen ; die spelling bleef

-- 16 o

—

algemeen in gebruik tot het einde der vorige eeuw
en blijft nog in sommige voortduren. Wie in dien
tijd eene kaart van Rusland in handen nam ----zij kwam; dan van Londen, Parijs, Amsterdam
of Nurenberg — vond op ieder dezelfde plaatsnamen eendei geschreven ; zij waren misschien
wel wat moeilijk te lezen en uit te spreken, maar
het waren oude kennissen, die men reeds elders
had aangetroffen. Thans is dat alles veranderd,
en 't is te vreezen dat de tegenwoordige manie
om alle vreemde namen naar eigen uitspraak te
verdraaien, nog zal eindigen met de geheele geographische nomenclatuur in het riet te sturen. Een
paar voorbeelden zullen mijne vrees staven.
De Genueesche kooplieden, die in de middeleeuwen de Zwarte Zee bevaarden, hoorden veel
van een roofzuchtig bergvolk spreken, dat hunne
naburen Cii•cassi (d. i. baanstroopers) noemden.
De Genueezen brachten het woord Circassia naar
Europa over, waar het algemeen bekend werd met
de mare, dat de Circassische vrouwen de schoonste
van de wereld waren en zeer gezocht in de
Turksche harems. De Genueezen, toen zij den naam
Circassia nederschreven. gaven natuurlijk aan de
letter c hare Italiaansche uitspraak, terwijl iedere
natie, die het woord overnam, de c op eigen wijze
uitsprak en er Sirkassie, Tsirtsassie of iets anders
van maakte ; de naam echter van land en volk
bleef onveranderd en kon ieder met den eersten
oogopslag erkennen. Heden is het anders ; mis-
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schil:n
op de
de landkaart,
landkaart, aan
aan de
de noornoorschien Zl11t
zult gij
gij \vcl,
wel, op
derhelling
den Caucasus
Caucasus het
het woord
'NoordCircassië
Circassië
derhelling van
van den
vinden,
zeker staat
staat er
erof
ofTcherkesses,
Tcherkesses, of
ofCherChervinden, maar zeker
kess,
Tscherkessen, of
ot Tsjerkessen,
Tsjerkessen, die
die allen
allen
kess, of Tscherkessen,
hetzelfde
Fransche, Engelsche,
Engelsche, Duitsche
Duitsche
hetzelfde zijn,
zijn, naar Fransche,
en
Hollandsche uitspraak
Hitspraak gewijzigd,
gewijzigd.
en Hollandsche
Tot nu
nu toe
toehebben
hebbendededichters
dichtersvan
vandedeschoone
schoone
Circassische
wie weet
weet of
ofeereerCircassische vrouwen
vrouwen gesproken
gesproken :: wie
lang
een of
of andere
andere moderne ons
geen vers
vers zal
zal
lang een
ons geen
opdisschen
schoone Tsjerkessinnen?
Tsjerkessinnen?
opdisschen over
over de schoone
De
noordelijkste punt·
der oude
oude wereld
wereld heet
heet
De noordelijkste
punt der
de
Noord-Oost-Kaap, maar
wordt ook
ook naar
naar den
den
de Noord-Oost-Kaap,
maar wordt
ontdekker
de nieuwe
nieuwe
ontdekker genoemd,
genoemd,wiens
wiens naam
naam men op
op de
kaarten aldus
aldus geschreven
geschreven vindt
vindt ; :Tchelnyouskin,
Tchelnyouskin,
kaarten
Chelnyuskin,
Tsjelnjoeskin, enz.
enz. enz.
enz.
Chelnyuskin, Tschelnjuskin, Tsjelnjoeskin,
al naar
naar den
den maker
maker der
der kaart.
kaart.
\Vanneer Russen
Russen Russische
Russische woorden
woorden of
of namen
namen
Wanneer
111
eene andere
andere spraak
spraakwillen
willenoverbrengen,
overbrengen,hebben
hebben
in eene
zij geen
vasten regel
regel van
vanoverschrijving,
overschrijving, maar
maar
geen vasten
volgen de
spelling der
der taal,
taal, waarin
waarin zij
zij schrijven.
volgen
de spelling
Zelfs wijzigen
handteeken in
dien zin
zin;
Zelfs
wijzigenzij
zij hun
hun handteeken
in dien
;
zoo
teekende
een
geleerd
Rus,
die
ons
geographisch
zoo teekende een geleerd Rus, die ons geographisch
Congres te
te Antwerpen
Antwerpen met
met zijne
zijne tegenwoordigheid
tegenwoordigheid
Congres
vereerde, in
het Fransch
Franscb :: Khanikof,
Khanikof, en
111 het
het
vereerde,
in het
en in
Duitsch :: Chanikoff,
het Russisch
Russisch de
de
Duitsch
Chanikoff,tenvijl
terwijl in
in het
eerste letter
van zijn'
zijn' naam
naam eene
eene grieksche
grieksche XX was
was
eerste
letter van
en de
de laatste
laatste eene
eene v.
v.
en
De meeste
meeste Wester-Slaven,
Wester-Slal'en, waarvan de
de meesten
meesttn
De
de Grieksche
Grieksche schisma
schisma niet
gevolgd zijn,
Illaar aan
aan
de
niet gevolgd
zijn, maar
de oude
oude Roomsche
RooIllsche kerk
kerkzijn
zijngetrouw
getrouwgebleven,
gebleven,
de
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hebben het Latijnsche alphabet aangenomen. Jammer
dat ieder hunner --- Polen, Bohemen, Slovenen,
Kroaten, Serben — andere teekens, accenten en
letterkoppelingen 'heeft aangewend om dezelfde
klanken uit te drukken, iets wat eene groote
verwarring te weeg brengt. In de laatste tijden
nochtans is het Mgr Strossmayer, bisschop van
Bosnië en Sirmium, gelukt eene en dezelfde schrijfwijze voor de Zuid-Slavische dialecten -- Slovenisch,
Kroatisch, Serbisch in te voeren, en zijn systeem
heeft niet alleen bij de Katholieken toegang gevonden, maar is ook bij vele Orthodoxen aangenomen
geworden.
Het Arabisch alphabet heeft zich om zoo te
zeggen met het Mahometismus vereenzelvigd, en
in alle landen waar de leer van Mekka's profeet
is doorgedrongen, -- van het uiterste oosten af
tot in het hart van Afrika toe, -- is het Arabisch
schrift bekend. Voorzeker hebben eenige volken,
Turken, Perzen, Indiërs, Maleiers, aan sommige
letters eene bijzondere uitspraak gegeven, er
punten of teekens bijgevoegd om zekere klanken,
aan hunne taal eigen, uit te drukken, maar de
letter zelve verandert niet, evenmin als de manier
om de vocalen zelden, ja zelfs in het geheel niet
te schrijven.
In Indië heeft elke spraak, ja haast ieder
dialect, haar eigen alphabet. Ofschoon zulk een
letterschat de taak der geleerden, die zich aan
Indische taalstudiën willen toewijden, alles behalve
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overschrijving moeielijker maakt. In ieder toch
dier alphabets, hoe menigvuldig zij ook wezen
mogen verschillen de letterteekens alleen : de
klanken, er door uitgedrukt, blijven dezelfde, zoodat men ieder Indisch dialect door een ander
Indisch alphabet, welk dan ook, gansch nauwkeurig
zou kunnen wedergeven. En zulks is somwijlen
ook gebeurd : zoo drukte Fra PAULINUS A SANCTO
BARTHOLOMJEO zijne San skrita spraakkunst, de eerste
die in Europa werd uitgegeven, niet in Devanágarischrift, maar met een ander alphabet, dat, in
Zuider-Indië meer in gebruik, in de drukkerij der
Propaganda gevonden werd; terwijl te Parijs LANGLES zijne eerste Sanskrit-aanhalingen in Bengaliletters drukte, daar het Devanagari nog niet
gegoten was. Overigens, daar al de Indianisten
eene en dezelfde transcriptie hebben aangenomen,
valt het niet moeilijk de oude Indische teksten
nauwkeurig te herstellen.
Het Chineesch heeft duizende en duizende letterteekens om de woorden uit te drukken, maar
geene eigenlijke letters. Elk letterteeken heeft een
vast getal streepjes, die op bepaalde wijze gegroepeerd worden, en veelal dienen zekere ondergroepeeringen om de soort van het woord aan te duiden,
alsook om de uitspraak aan te geven. Bij zulk een
schrift kan van spelling geen spraak zijn : het oor
alleen kan ons geleiden, en om de woorden neêr te
schrijven kan men enkel het gehoor raadplegen.
,

.
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l)e eersten, die het Chineesch met ons schrift
zochten terug te geven, waren Portugeesche missionnarissen ; natuurlijk volgden zij de spelling hunner
eigen taal : van daar, wijl de lispende sisklank
in het Chineesch herhaaldelijk
son chuintant
voorkomt, het oneindig groot getal x'-en, en die
men in de eerste werken over China aantreft.
Op het einde der XVIIC en in den Loop der
XVIII eeuw kwamen er vele Fransche missionnarissen naar China ; zij gebruikten meestal de Fransche spelling en deze kreeg weldra bijna geheel
Europa door, boven de Portugeesche, de voorkeur.
Geen wonder ! zij waren het toch die door hunne
geleerde werken de kennis van het Chineesche wonderland door gansch Europa verspreidden. In de eerste
helft dezer eeuw gaf een Duitsch orientalist, de
geleerde JULIUS KLAPROTH, het voorbeeld van de
spelling der Chineesche namen te wijzigen naar de
uitspraak der taal : Du.itsch, Fransch, Engelsch,
in welke hij schreef. Weldra werd hij door de
meesten gevolgd, zij mochten dan Chineesch verstaan
of niet. De Engelschen vooral speelden hier de
hoofdrol en zochten de zoo moeilijke Chineesche
uitspraak naar de zoo onregelmatige Engelsche
spelling te plooien, en alsdan steeg de verwarring tot
haar toppunt; ja, er waren schrijvers die een en
hetzelfde woord op twee- of driederlei verschillende
wijzen spelden. Eindelijk heeft een Engelsch geleerde
de zaak voorgoed aangevat : hij heeft de Chineesche klanken getoetst en bestudeerd, en er
—

—
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spelling der woorden en namen heeft vastgesteld.
Zijne schrijfwijze is zelfs met vrucht op eenige
scholen aan Chineesche kinderen geleerd en begint
langzamerhand meer en meer aangenomen te
worden.
De Japaneezen of Japanners, zooals zij heden
meestal zich zelven in het Hollandsch noemen,
schrijven middels een sylla barium, Kana geheeten,
dat van het Chineesch afgeleid, 47 teekens bevat,
die, met hulp van accenten, 73 verschillende klanken geven kunnen. Tot daar toe ware alles opperbest
en zoude het niet veel moeite kosten Japansch te
lezen. Jammer wil de mode, dat men midden onder
het kana-schrift Chineesche letters mengt, die men
dan als ware Japansche woorden leest en uitspreekt;
dat is uiterst elegant en geeft een zeker chic aan
het geschrift. In de laatste tijden nochtans heeft
men het ongerijmde dier handelwijze beginnen in
te zien en heeft men eene maatschappij gevormd
met het doel om de Chineesche letters geheel uit het
schrift te verbannen en voortaan enkel kana te
schrijven. Hoe gebrekkig echter het kana in het
wedergeven van vreemde woorden is. zullen u de
volgende omschrijvingen van geographische namen
leeren : ik ontleen ze aan een Japansch schoolkaartje van België, dat voor mij ligt. Ziet hier :
Brabant en Antwerpen worden : « Boe-ra-ba-noe »
en « A-n-wa-e-re-poe », daar 't Japaneesch de l
door r moet uitdrukken is Vlaanderen « Fe-ra-n-

-
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do-roe
II en
en Brussel
Brussel ««Boe-roe-ze-roe
Boe-roe-ze-roe ».
11_ Dat
Dat het
het
do-roe »
oorspronkelijke
het Fransch
Fransch was
was opgeopgeoorspronkelijkekaartje
kaartjeinin het
steld
merkt men
men hier
hier aan,
aan, dat
dat Gent,
Gent,Henegouw
Henegouw
steld merkt
Luik «« Gan, E-no,
E-no, en
enRi-é-zi-joe
Ri-é-zi-joe »11geschreven
geschreven
Ga-n,
en Luik
Hainaut en
en Liége
Liège
zijn,
wat ongetwijfeld
ongetwijfeld Gand,
zijn, wat
Gand, Hainaut
beteekenen
Nevens dedekana-maatschappij,
kana-maatschappij,
beteekenen moet.
moet. Nevens
die met
met veel
veel vrucht
vrucht werkzaam
werkzaam is,
is, heeft
heeft zich
zich op
op
het einde
einde van
van 1884
1884 eene
eene andere
anderegevormd
gevormd;; deze
deze
het
heeft een
een veel
veel radikaalder
radikaalder doel:
zij wil
wil zelfs
zelfs
heeft
doel : zij
het geheel
geheel door
door het
het
het kana
kana afschaffen
afschaffen om
het
om het
Romeinsche
Latijnsche schrift
schrift te
te vervangen.
vervangen_ Zij
Zij
Romeinsche ot
of Latijnsche
noemt zich
zich het
het «« Romeinsche
Romeinsche Schrift-Genootschap
Schrift-Genootschap »JI
en telde
telde in
in Mei
Mei 1886
1886 reeds
reeds om
om de
de
Roma-tsi-kana, en
7000
over het
het geheele
geheele land
en onder
onder alle
alle
7000 leden,
leden, over
land en
de klassen
klassen des
volks verspreid,
verspreid, van
van de
deministers
ministers
des volks
,de
af tot
totdedegeringste
geringstewerklieden
werklieden toe.
toe_
des
Keizers af
des Keizers
Om haar
haar doel
doel te
te bevorderen
bevorderen geeft
geeft zij
zij een
een tijdtijdaan al
al de
de leden
ledenkosteloos
kosteloos wordt
wordt
schrift
dat aan
schrift uit
uit dat
uitgedeeld en
dat gemakkelijke
gemakkelijke leesstukken
leesstukken bevat,
bevat,
uitgedeeld
en dat
Romeinsche
deels in kana
kana met
metdedeoverschrijving
overschrijvingininRomeinsche
deels
Romeinsche letters
letters alleen.
alleen_
letters er
er naast,
naast,deels
deels ininRomeinsche
letters
De minister van onderwij s heeft onlangs een decree tDeminstrvaodwjhefnlgsdcrt
uitgevaardigd waarbij
Engelsche spraak
spraak op
op
uitgevaardigd
waarbij de
de Engelsche
alle
verplichtend verklaard
verklaard;; hierdoor
hierdoor
alle scholen
scholen wordt
wordt verplichtend
tot in
inhet
hetkleinste
kleinste dorpje
dorpje des
lands
zal eerlang
eerlang tot
zal
des lands
de kennis
kennis van
van het
het Europeesch
Europeesch (=(=Rolneinsch)
Romeinseh)
de
alphabet, op hooger
hooger bevel,
bevel, doordringen,
doordnngen, en
en alzoo
al200
alphabet,
de pogingen
pogingen der
der Roma-tsi-kana
Roma-tsi-karta bevorderen.
bevorderen_ Al
Al
de
wie
gedurende de
de laatste
laatste jaren
jaren den
denvooruitgangsvooruitgangswie gedurende
Japan gevolgd
gevolgd heeft
heeft en
engezien
gezièn hoe
hoe hij
hij
geest in
in Japan
geest
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zich door geene moeielijkheid, hoe groot dan ook,
laat afschrikken, zal aan den eindtriomf der nieuwe
-maatschappij niet twijfelen, en wellicht zal reeds vóór
het einde dezer eeuw de groote schrifthervorming
eene uitgemaakte zaak in Japan zijn.
Het Latijnsche alphabet heeft zich met de
Europeesche koloniën over de gansche aarde verspreid ; zoo ook heeft het Graeco-Slavische de
Russische macht in geheel Opper-Azië gevolgd.
Van hunnen kant hebben in een groot gedeelte
van Azië en Afrika de Mahomedanen het Arabische
alphabet, en de Buddhisten de Indische schrijfwijzen
in Insulinde, in Achter-Indië en in een groot deel
van Midden--Azië ingevoerd, terwijl de Chineezen,
te gelijk met hunne beschaving, overal waar zij
hunne macht uitstrekken, ook hun gebrekkig schrijfsysteem leeren kennen.

Uit het voorgaande ziet men dat het getal
der volkeren, die volstrekt geen begrip van het
schrift hebben, betrekkelijk klein is en zich enkel
over eenige barbaarsche, onbeschaafde stammen
uitstrekt. Vergeten wij echter niet hier hij te voegen
dat het getal dier ongeletterde barbaren en ongeschreven talen, sedert het begin dezer eeuw, allengs
kleinder en kleinder geworden is. lee rede hiervan
is aan -den invloed en de krachtige werking der
Bijbelgenootschappen te danken ; deze toch hebben
de taak op zich genomen Gods geschreven Woord
in alle spraken te verbreiden en alom te verkondigen ; ook hebben zij de bijbelteksten niet slechts

--
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in alle bekende talen, maar zelfs in meer dan
zestig, tot dan toe ongeschrevene spraken en tongvallen gedrukt en uitgegeven. Voor ieder dier talen
hebben zij uit Latijnsche letters een alphabet uitgevonden hetwelk zij aan het jongere geslacht des
volks hebben leeren lezen.
De talen zijn levende wezens en als zulke
aan eene gedurige verandering onderhevig : zij groeien
aan en slijten af; soms vervormen zij zich op eene
wijze dat zij moeilijk meer te herkennen zijn, of
sterven geheel weg zonder eenig spoor van hun
bestaan achter te laten dan soms een of ander
inschrift, dat niemand ontcijferen kan.
De letters van het alphabet, uitgevonden om
de uitspraak der woorden te vrijwaren, zijn aan
dezelfde wet der vergankelijkheid onderworpen ;
edoch, daar zij denzelfden vorm behouden, wordt men
die verandering minder gewaar en is men genegen
te denken dat ook in hunne uitspraak niets veranderd
is. Maar ten onrechte : het bekende voorbeeld der
letter C geeft een treffend bewijs van ons gezegde.
Ieder weet dat bij de oude Romeinen die letter
uitsluitend als eene K werd uitgesproken, en dat
heden, bij de meeste Europeesche volken, de sis-klank
voor haar, in zekere gevallen, tot regel geworden is.
't Gebeurt ook dat zekere klanken ongemerkt in
eene taal insluipen en in levend gebruik komen,
zonder dat het alphabet een teeken bezit om ze uit te
drukken. Zulks is bij ons het geval van den sterilden
sisklank, die, ik weet niet van wanneer, i : het
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Vlaamsch onder zijne beide vormen, zacht en hard,
gesproken maar niet geschreven wordt. Zoo zeggen
wij met den zachten klank (die der Fransche j) :
« Lekkage, page, genie, het jappen (van kleine
honden) enz. De harde (Fr. ch, Eng. sh, Hd. sch)
wordt thans in vier of vijf woorden middels sj
geschreven (i); deze letterkoppeling, aan Weiland
onbekend, staat, in Bilderdijk's Geslachtlijst, maar is
er toch, mijns inziens, geen haar beter om. De
Hollandsche geleerden zoeken haar in de geographische benamingen door te drijven en zijn er ongelukkiglijk grootendeels in geslaagd. Zij werd tot in de
vorige eeuw bij al de Europeesche volken meestal sch
(zoo als in het Hoogduitsch) geschreven, en, ofschoon
de Franschen de letterkoppeling ch bezitten, erkent de
Academie in den laatsten druk harer Dictionnaire,
voor den titel des konings van Perzië alleen de
spelling Schah, en stelt zij Scheik en Cheik op
denzelfden rang. Op verscheidene landkaarten der
XVIIle eeuw --- Hollandsche, Fransche, Engelsche
en Duitsche die ik heb nagezien, vind ik sch
(b. v. in Schatt-el-Arab en Allascheher); de latere van
China hebben de Fransche ch aan D'Anville ontleend,
terwijl de vroegere de Portugeesche x behouden
hebben. Thans is dat alles veranderd en vindt men
ch, sh of sch naar gelang den maker der kaart, wiep
het toch weleens gebeurt hier of daar een sch te

(1) Sjouwen, sjorren, sjerp.
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laten staan. Latere Hollandsche landkaarten heb ik
niet bij de hand, maar ongetwijfeld zullen zij ock
met de sj pronken evenals de nieuwste aardrijkskundige schoolboeken, in de laatste jaren in Holland
uitgekomen.
De keelklank, diep uit de borst opgehaald, gaat
zeer dikwijls met een ratelend geluid gepaard, dat
veel van de r heeft. Onze g, bijzonder zooals
zij door vele Amsterdammers wordt uitsproken,
heeft dat nevengeluid voor vele vreemdelingen,
wier oor uitsluitend de r hoort ratelen, terwijl het
voor den eigentlijken keelklank geheel en al doof
blijft. In het Arabisch, dat vele keelletters heeft,
wordt, bij de goede uitspraak, dat nevengeluid
in zekere dier letters niet geduld, in andere
daarentegen wordt het toegelaten; de ghain is in
het laatste geval. In Algerijnsch Sahara, ten zuidwesten van Tunis, ligt op den weg der karavanen
eene stad, die ten tijde der oude Romeinen Cydamus (Kt i(4) genoemd werd, van welken " naam
de Arabieren in de middeleeuwen Ghadámes (met
eenen ghain) gemaakt hebben.
Men ziet hieruit dat sedert bijna twee duizend
jaren die naam met eene keelletter geschreven werd.
Welnu, van over 3o a 40 jaren houden Fransche
officieren zich onledig met Algerië op te nemen
en grondig te onderzoeken en hun arbeid zal
nooit genoeg geprezen worden. Evenwel, toen zij
door de inboorlingen de ghain hoorden uitspreken,
schijnt de r ---klank het meest hun oor getroffen te

.
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hebben en gaven zij die letter — die NB. bij alle de
Europeesche volken gh geschreven wordt, — door
'r weer, en schreven 'Radames, 'Rat, enz., voor
Ghadames, Ghat, enz., die overal sedert honderde
jaren bekend waren.
De uitspraak eener vreemde taal aan te leeren
vereischt tijd en studie en 't is onmogelijk dat zoo
maar voetstoots te doen. Naar ons bescheiden
oordeel houdt men in onzen tijd veel te veel er
aan om de uitspraak der geographische benamingen
weder te geven. Mij dunkt zulks niet alleen voor
zeer moeilijk, maar zelfs voor onmogelijk. In vele
talen toch verandert, naar vaste regels, de uitspraak van zekere letters; zoo wordt b. v. in het
Fransch de e tot a, in 't Russisch de a tot o,
in 't Hongaarsch de g tot d, en neemt in het
Arabisch eene geheele reeks letters de uitspraak
der voorgaande consonant aan. Hoe zal men
doen ? Volgt men de spelling, dan handelt men
tegen het gestelde princiep, en wil men slaafsch

de uitspraak navolgen, dcl n maakt men zich belachelijk in het oog der inboorlingen, di2. menigmaal
moeite zullen hebben om hunne eigene moedertaal
te herkennen. Onzes dunkens moest men, voor alle
benamingen die in de taal geen burgerrecht bekomen
hebben, eenvoudig de spelling der oorspronkelijke
taal volgen zooals die in het alphabet en in de
spraakkunst wordt aangegeven, zonder zich om de
uitspraak verder te bekreunen. Mij heugt dat in
het jaar 48 er vaak in de dagbladen van een Oosten-

-
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rijksch staatsman
staatsman gesproken
gesproken werd,
werd, wiens
wiens naam
naam men
men
rijksch
Wbrna
schreef; ; hoe
hoe de
de man
man eigentlijk
eigentlijk hier,
hiet, ben
ben
Wbrna schreef
ik
nooit kunnen
kunnen te
te weet
weet komen
komen en
en heeft
heeft niemand
niemand
ik nooit
mij ooit
ooit kunnen
kun:1en zeggen;
zeggen; dit
alleen weet
weet ik
ik dat,
dat,
mij
dit alleen
zoo
haast men
men dien
:lien naam
naam in
in het
het blad
blad zag,
zag, ieder
ieder
zoo haast
wist
van ween
wien er
er quaestie
quaestie was.
was. Evenzoo
Evenzoo zoude
zoude
wist van
het met
met de
degeographische
geographische benamingen
benamingen zijn. Zelfs
Zelfs
het
wanneer
namen juist
juisteender
eendergeschreven
geschreven worden
worden
wanneer de namen
is daarom
daarom de
de uitspraak
uitspraak niet
niet altijd
altijd dezelfde.
dezelfde. Zoo
Zoo
is
worden
v. de
de stadsnamen
stads namen Paris,
Paris, Berlin,
Berlin, Coworden b.
b. v.
blentz,
bij Duitschers
Duitschers en
en Franschen
Franschen juist
juist eender
eender
blentz, bij
gespeld,
pn zeggen
zeggen de
de eersten
eersten :: Paries,
Paries. Berlien,
Berlien,
gespeld, en
Cóblentz,
anderen daarentegen
daarentegen Pari,
Pad, Berlèn,
Berlèn,
Cóblentz, de
de anderen
Cobláns,
beide laatste
den neusklank.
neusklank. Hoe
Hoe de
de
Cobláns, beide
laatste met
met den
uitspraak
vreemde
namen
soms
gansch
onkennelijk
uitspraak vreemde namen soms gansch onkennelijk
maakt,
leert men
men uit
uitdedebekende
bekendegeschiedenis
geschiedenis van
van
maakt, leert
den
Engelsehen matroos,
matroos, die,
die, in ik
ik weet
weet niet
niet meer
meer
den Engelschen
welk
den bak
bak
welk dorpje
dorpje van
van Normandië,
Normandië, 24
24 ULll'
uur in
in den
heeft
hij zeide
zeide van
van SoutSoutheeft moeten
moeten zitten
zitten omdat
omdat hij
komen(nagenoeg
(nagenoegSauz'hérnptn)
Sauz'hémptn) en
en niet
niet
hampton tete komen
van Soetantón, welken
naam de
de Maire
Maire heel
heel duideduidewelken naam
lijk
op 's's mans
mans papieren
papieren gelezen
gelezen had.
had.
lijk op

lIl.
Tot nu
nu toe
toehebben
hebbenwij
wijons
onsonledig
onlediggehouden
gehouden
m
et de
de wijze
wijze na
na tetevorschen
vorschen op
op dewelke
dewelke wij
wij
met
de
vreemde geographische
geographische benamingen
benamingen in
taal en
en
de vreemde
in taal
kunnen
,'\
edergeven
schrift,
zoo
juist
mogelijk,
schrift, zoo juist mogelijk, kunnen vNedergeven..
Een ander
ander deel
deel van
van onze
onze taak
taakblijft
blijftons
onsnog
nogover
over:
Een
:
wij
hebben na
na tetegaan
gaanwelke
welkebenaming
benaming ons
ons volk
volk
wij hebben
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-aan
de inwoners
inwoners der
dersteden
stedenenenprovinciën
provinciëngeeft.
geeft.
aan de
De
der geographische
geographische benamingen
benamingen
De schrijfwijze
schrijfwijze toch
toch der
te
bepalen rust
rust niet
nietop
opons,
ons,maar
maar op
opde
deregeeregeete bepalen
- zooals
zooals men
men weet
weet
ring.
Deze heeft
ring. Deze
heeftdan
dan ook
ook -eene
commIssIe ingesteld,
zich bezig
bezig
eene commissie
ingesteld, die
die zich
houdt
met de
de spelling
spelling der
dergeographische
geographische namen
namen
houdt met
111
België : zij
zij zal,
zaL nanarijp
rijponderzoek,
onderzoek, ons
ons
in België
officiëel
wij de
de scherpe
scherpe s tusschen
officieel berichten
berichtenof
of wij
twee
vocalen moeten
moeten verdubbelen,
verdubbelen, ja
ja dan
dan neen;
neen;
twee vocalen
of
wij Axpoele
Axpoele met
met x of
met ks te
schrijven
of wij
of met
te schrijven
hebben, en
Thienen met
met of
ofzonder
zonder h, en
vele
hebben,
en Thienen
en vele
punten meer
meervan
vandien
dien aard.
aard.
andere
even gewichtige
gewichtige punten
andere even
Of zij de oudere vormen zal opsporen en de oor-Ofzijdeourvmnalpsedorspronkelijke
namen zal
zal nazoeken
nazoeken
spronkelijke beteekenis
beteekenis der
der namen
weten
wij niet
niet;; deze
deze beide
beide punten
puntenzijn
zijnevenwel
evenwel
weten wij
de
eenige, waarop
waarop men,
men, altans
altans voor
voor een
een groot
groot
de eenige,
eene redelijke
reddijke en
en gezonde
gezonde spelling
spelling vestigen
vestigen kan.
kan.
getal, eene
In de
de oudheid
oudheid waren
warendedeaardrijksbeschrijvers
aardrijksbeschrijvers
gewoon
landen en
en steden
steden ook
ook
gewoon bij
bij de
de namen
namen der
der landen
die der
der inwoners
inwoners tete voegen
voegen;; deze
deze heet
heet men
men
die
ethnica, of ook
ook wel
wel gentilia
gentïlia;; zij
zij bewijzen
bewijzen
nomina ethnica,
zeer veel
veel dienst
dienst in
in het
het ontcijferen
ontcijferen der
derinschriften,
inschriften,
zeer
in welke
welke de
degeboorteplaats
geboorteplaats der
derpersonen
personen haast
haast
in
altijd wordt
wordt aangeduid,
aangeduid, en
en dan
dan nog
nog al
al meest
meest bij
bij
altijd
verkorting geschreven
zoodat het
het vaak
vaak zeer
zeer
verkorting
geschrevenis,is, zoodat
moeilijk wezen
voor iemand
iemand, , die
die den
den
moeilijk
wezen zou
zou voor
niet kent,
kent. uit
uit het
het sigluin
siglum of afkorafkorwaren naam
waren
naam niet
tingsteeken wijs
aml11er is
is deze
deze zoo
zoo
tingsteeken'
wijstete worden.
worden. J
Jammer
nuttige gewoonte
gewoonte in
onbruik geraakt;
geraakt; ook
ook kost
kost
nuttige
in onbruik
het thans
thans zeer
zeer veel
veel moeite
moeite om
om te
te weten
weten of
ofde
de
het
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stad
of plaats
plaats aan
aan hare
hare inboorlingen
inboorlingen en
en inwoners
inwoners
stad of
naam gegeven
gegeven heeft,
heeft, en
en welke
welke die
die
een'
bijzonderen naam
een' bijzonderen
naam
IS.
naam is.
Er bestaan
bestaan wel
wel isiswaar
waargeographische
geographische woorwoornomina ethnica,
ethnica, die
denlijsten, doch
doch het getal
getal der
der nomina
denlijsten,
er in
in voorkomen,
voorkomen, isis over
over het
hetalgemeen
algemeen bijster
bijster
er
klein. Zoo
Zoo geeft
geeft KILIAAN
KI LIAAN als
als bijvoegsel
bijvoegsel aan
aan zijn.
zijn
klein.
Etymologicum eene
eene «« Nomenclatura
Nomenclatura TeutonicoTeutonicoEtymologicum
Regionum, Populorum,
Populorum, Marium,...
Marium, ...veteres
veteres
Latina, Regionum,
recentes Appellationes
Appellationes paucis
paucis complectens.
complectens. »)) Zij
et recentes
kan, vluchtig
vluchtig geschat,
geschat, een
een groote
groote duizend
duizend namen
namen
kan,
bevatten,
waaronder hoogstens
hoogstens zestig
zestig aazeventig
zeventig
bevatten, waaronder
ethnica, en
deze schijnen
schijnen dan
dan nog
nogalleen
alleen gekozen
gekozen
en deze
omdat
eene synonymie
synonymie met
namen uit
de
omdat zij
zij eene
met namen
uit de
oudheid
geven konden.
Zoo lees
lees ik
ik erer:
Antwerpeoudheid geven
konden. Zoo
: AntwerpeAntwerpienses, Antwerpiani,
Antwerpiani,Ambivariti
Ambivariti»)); ;
naers :: «« Antwerpienses,
Lovenaer:: « Grudius,
Leuacus,Louaniensis»;
LuyckeLovenaer
Grudius, Leuacus,
Louaniensis »; LuyckeEburones »)) ;; Kennemerlanders
Kennemerlanders::
naers : « Leodienses, Eburones
« Kinnemarii,
Kinnemani, Caninefates
Caninefates »»;; Gelders-man
Gelders-man:
Sicam: ««Sicamber, Menapius,
Menapius, en
Vlaeminck ».:
Pleumosius,
ber,
en Vlaeminck
» « «Pleumosius,
Flander,»)) en last notleast
not least:: Sint Truyen [in
rin 't Fransch
Fransch
Flander,
Saint-Trond]
:
«
Centrones,
(I)
Fanum
Trudonis.
Saint-Trond] « Centrones, (!) Fanum Trudonis. »))
De geographische
geographische lijst
die KRAMERS
KRAMERS bij
bij zijn
zijn
De
lijst die
gevoegd heeft, is
is veel
veel meer uitgebreid
uitgebreid
Woordenboek gevoegd
dan die
dievan
vanKILIAAN
Kl LIAAN ; deze
deze geeft
geeft vele
vele namen
namen die
die
heden
veranderd zijn
- hij
hij schreef
schreef over
over drie
drie
heden veranderd
zijn —
honderd jaar I
maar wat hij zegt is juist. honderja!-mwthizgsju,
terwijl --- minstens
minstens voor
voor het
het Belgische
Belgischegedeelte,
gedeelte, terwijl
bij
KRAMERS veel
kafkaf
onder
wij
bij KRAMERS
veel
onderhet
het koren
koren isis :: wij
zullen
bij
gelegenheid
dit
laten
zien.
zullen bij gelegenheid dit laten zien.
;
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De dorpen hebben geene bijzondere benamingen voor hunne inwoners; vele steden zijn in
hetzelfde geval, ofschoon de meeste er bezitten.
Daarvan komt dat een inboorling van ZoutLeeuw, eene oude stad, eens de sleutel van het
hertogdom Brabant, waar ieder van den landbouw
leeft, een Leeuwenaar is, terwijl de landman te
St-Pieters-Leeuw bij Brussel geboren doodeenvoudig
een boer van Leeuw genoemd wordt.
Om het nomen ethnicum eener stad te vormen wordt meestal het suffix achterzetsel) -aar
aan den naam gehangen, zoo deze op eene toonbooze lettergreep eindigt : als daar zijn : Antwerpen
Antwerpenaar, Brussel Brusselaar, Leuven Leuvenaar, Thienen Thienenaar, Keulen Keulenaar, enz. ;
is echter het woord eensylbig of is de slotgreep
onbetoond, dan heeft men : Aalst Aalstenaar, Gent
Gentenaar, Luik Luikenaar, Turnhout Turnhoutenaar enz.; zijn de twee laatste lettergrepen zonder
klemtoon, dan valt de laatste geheel weg en zoo
komt van Mechelen Mechelaar. In sommige woorden ondergaat het hoofd zelf eenige verandering :
zoo valt bij Hasselt de t weg en men krijgt Hasselaar, terwijl Tongeren Tongenaar wordt : misschien afgekort voor. Tongerenaar, of ware Tongeraar wellicht te hard geweest.
In West-Vlaanderen maakt aar doorgaans plaats
voor ling, en hebben wij : Bruggeling, I Jperling,
en niet Bruggenaar, I Jpernaar, zooals KRAMERS
beweert. Thielt geeft nochtans Thielenaar, Thourout Thouroutenaar. Kortrijk geeft Kortrijkzaan.
.

-- 176 -De a van het suffix aar heeft wat GRIMM den
gebroken a-klank noemt : zij zweemt naar e; ook
schrijft KILIAAN in vele woorden er in plaats van
aer , als Clevener , Overijseler enz. Diezelfde
e-klank (êr voor aar) die meestal in de gesproken
taal aan het suffix gegeven wordt, heeft den vrouwelijken uitgang esse (ers en zelfs es), nooit aai-se,
doen ontstaan. Zoo heeft men dan : Brusselerse,
Brusselers, Bruss e les ; Mechelerse, Mechelers, Mecheles ; Kempenerse, Kempeners ; Hasselerse, Hasselers, Hasseles enz.
Of men in Holland Hagenaarster zegt, durf
ik noch bejaën noch beneenen, ik heb het nooit
gehoord en KRAMERS geeft geen Hollandsch ethni-

cum van dien vorm, al heeft hij dan ook de ongehoorde namen A.ntwerpenaarster, Brusselaarster en
zelfs Bruggenaarster geboekt.
Daar aar en er eigentlijk hetzelfde suffix is,
min of meer hard uitgesproken, is het niet te
verwonderen dat in vele woorden, waar de klemtoon op het einde valt, er de voorkeur gehouden
heeft en men Rotterdammer, Luxemburger zegt.
Er wordt ook als suffix voor het adjectief
gebruikt ; zoo zegt men Amsterdammer schippers,
Diester bier, Diemer (voor Diemener) meer, Veurner
ambacht, Limburger kaas, Luiker Waal, enz.
Bij sch, een ander suffix voor het adjectief,
dient men op het volgende te letten : sommige
namen op en verwerpen die uitgang voor sch
als : Antwerpen Antwerpsch, Mechelen Mechelsch,
-

-

-
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Thienen Thiensch, Tongeren Tongessch, Bergen
Bergsch, Keulen Keulsch, Nijmegen, Nij meegsch enz.,
andere daarentegen behouden den uitgang : Leuven
Leuvensch, Aken Akensch. Namen heeft beide vormen
en geeft Namensch en Naamsch ; KRAMERS voegt
er nog Namuursch bij, wat Fransch is en geen
Dietsch. De twee suffixen er en sch vindt men
ook wel vereenigd, zooals in Diestersch.
Daar KRAMERS' Woordenboek onder de beste
mag geteld worden en in ieders handen is, willen
wij, voor wij eindigen, nog ter loops eenige misslagen aanteekenen, die in zijne geographische woordenlijst voorkomen.
« Arlon » verduitscht hij Arel ; in België
schrijft men Aarlen; daar KILIAAN Arle geeft, zou ik
KRAMERS' woord verwerpen. Waarom Kester (Castre;
in het Fransch door Castre-Heyde wordt overgezet,
kan ik niet begrijpen; er bestaat ja eene Kestersche heide, maar het dorp Kester is heel wat anders.
Weule is de platte uitspraak der drie Woluwe's
en is niet bijzoTider eigen aan Op-Woluwe (WoluweSaint-Lambert)
Het Pas-de-Calais heet bij de Hollandsche
zeevaarders de Hoofden en vind ik op de landkaart onder den naam van Straat van Dover.
Doevere, zeide onze oude KILIAAN, die ook, evenals
zijne ti)dgenooten, Gales schreef.
Hesbaye ontbreekt, maar men heeft den ouderen
vorm Hasbain met de volgende uitlegging : « Haspengau, oud Belgisch graafschap, thans Namen »;
.
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Waar heeft die man zijne geschiedenis geleerd!
Valencijn en Tubeke (Tubize) zijn niet opgegeven; uit een ander artikel kan men opmaken
dat schrijver meent dat Valenciennes ook zoo in
het Vlaamsch blijft, evenals hij Nivelles zoo wel
als Nijvel voor Vlaamsch wil doen doorgaan.
Drukfouten ontbreken niet in de lijst; dikwijls
zou men meenen dat de schrijver zijn eigen handschrift niet meer heeft kunnen lezen, want in beide
lijsten worden zij trouw herhaald : zoo, onder
anderen, Gostoncourt voor Gossoncourt, Groot Loos
voor Groot Loon, Beerthe voor Beerth (fr. Brages), Hein voor Heerne (fr. Hérinnes) en Escanuffles voer Escanafles, waarvoor hij een Vlaamsch
woord Schalafie heeft, dat ik ootmoedig bekenne n
moet nooit gehoord of gelezen te hebben.

.
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Zitting van 18 Juli 1888.

Aanwezig de heeren Jhr. Nap. de Pauw ,
bestuurder, J. de Laet , onderbestuurder, Fr. de
Potter, bestendige secretaris ;
de heeren H. Claeys, E. Gailliard, P. Génard,
G. Gezelle, F;. Hiel , L. Roersch, A. Snieders,
E. Stroobant, F. van der Haeghen, P. Willems,
P. Alberdingk Thijm, S. Daems, C. Hansen,
L. Mathot, J. Micheels, J. Obrie, Th. Coopman,
A. de Vos, K. Stallaert, werkende leden ;
de heeren J. Broeckaert, K. de Flou, L. Delgeur,
A. Prayon en Fr. Willems, briefvvisselende leden.
De heeren J. Dodd en J. van Droogenbroeck,
werkende leden, J. Bols en L. Schuerinans, briefwisselende leden, schrijven dat zij belet zijn de zitting
bij te wonen.
AANGEBODEN BOEKEN :

Vanwege het Staatsbestuur :

Woordenboek der Nederlandsche Taal. Derde
reeks, twaalfde aflevering : Geslepen geveinsd,
bewerkt door Dr. A. KLUYVER.
Door den heer K. Stallaert, werkend lid :

Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstzwoorden en andere uitdrukkingen, uit Vlaamsche,
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Brabantsche en
en Limburgsche
Limburgsche oorkonden. (5"
afleBrabantsche
(5e aflevering:
vering : Dar - Eve.)
Door
den heer L. SCHUERMANS,
SCHUERMANS, briefwisse
briefwisseDoor den
lend lid :
-lendlid:

Iconologia, of
uytbeeldingen des
des Verstands.
Verstands.
Iconologia,
of uytbeeldingen
het Italiaansch
Italiaansch van
van CESAR RIPA,
RI PA , vertaald
Uit het
door D.-P.
D.-P. PERS.
Amsterdam, 1644.
1644.
door
P ERs. Amsterdam,
Werken
de Maatschappij der NederlandWerken van
van de
sche Letterkunde
Letterkunde tete Leiden. Leiden
1772-1788.
sche
Leiden 1772-1788.
deelen in-40.
in-4°.
Zeven deelen
Vanwege het Provinciaal
Genootschap van
Provinciaal Genootschap
Noord-Brabant
Kunsten en Wetenschappen
Wetenschappen in NoordBrabant ::
Oorkonden betreffende
betreffende Helmond.
Helmand. Uitgegeven
door Mr.
Mr. C.
C. KROON en AUG.
SASSEN, 1884.
door
AUG. SASSEN,

De Commanderij der Duitsche
Duitschc Orde te Vucht,
Vucht,
met
aanhangsel over
die te Gemert,
Gernert , door
over die
een aanhangsel
net een
1887.
J. HEZENMANS.
HEZENMANS. 1887.
J.
Het Refugiehuis
Refugielzuis der
der abdij
abdij Postel
Pastel te 's-HerTH.WWELVAARTS,
Ji~88.
tagenbosch,
E LVAARTS, 1888.
togenbosch, door TH.
Van den
den heer ZUIDEMA
ZUIDEMA :
Van
Wilhelmus
Frederici, persona
persona VJn
van Sint-MaarSint-MaarWilhelmus Frederici,
de
ten te Groningen (1489-1525), en
en de Groninger
Groninger
tijd. Groningen,
1888.
rijn tijd.
Groningen, 1888.
Staatkunde van tijn
Van den
den heer Dr.
Dr. O.
O. HARTWIG,
HARTWIG, bibliothecaris
bibliothecaris
Van
te Halle
Halle (Duitschland)
(Duitschland) ::

Separatabdruck
Centra/blalt für
Separatabdruckaus
aus dem
dem Centralblatt
fur
Bib/iothekswesen. Leipzig,
1888.
Leipzig, 1888.
Bibliotheksivesen.
Het Vondel-Comiteit van
Antwerpen zendt aan
van Antwerpen
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·de Academie
Academie een
afdruksel van
van het
het Verslag
Verslag der
"de
een afdruksel
Antwerpsche feesten
ter gelegenheid
gelegenheid der
der driehondriehonAntwerpsche
feesten ter
derdste
verjaring
van
Vonders
geboorte,
benevens
derdste
van Vondel's geboorte, benevens
en de
dewerken
werkenvan
van
teven studiën
studiën over
over het
het leven
leven en
'even
Nederlands grootsten
grootsten dichter
dichter,, door GUSTAAF
Nederlands
SEGHERS.

Door den
den heer
heer Génard
Génard wordt
wordteen
eenexemplaar
exemplaar
Door
aangeboden van den
den Inventaris
Inventaris der
der Archieven
Archieven van
van
aangeboden
Schilde (provincie
(provincie Antwerpen)
last van
van
Antwerpen) opgesteld
opgesteld op last
Schilde
heer
den heer
heer burgemeester
burgemeester dezer
dezer gemeente,
gemeente, den
den heer
den
van de
de Werve
Werve en
en van
van Schilde,
Schilde, door
door den
den heer
heer
Baron van
beambte bij
bij het
het archief
archief der
der stad
stad
Joz. MEULEMANS, beambte
Antwerpen. De heer Génard
Génard wijst
wijst op
ophet
hetbelang
belangvan
van
Antwerpen.
der weinige
weinige in het
bet Nederlandsch
N ederlandsch
dezen inventaris, een der
Baron van
vanSchilde
Schildeop
op
vervaardigd
dien de
de heer
heer Baron
vervaardigd en
en dien
eigene
kosten in
inprachtdruk
heeft laten
latenverschijnen.
verschijnen.
prachtdruk heeft
eigene kosten

Briefwisseling.
De
Koninklij~e Academie
Academie van
van Wetenschappen,
Wetenschappen,
De Koninklijke
.afdeeIing
Amsterdam;; de
de MaatMaatafdeeling Letterkunde,
Letterkunde, te
te Amsterdam
schappij
N ederlandsche Letterkunde,
Letterkun?e, te
te Leiden
Leiden;
schappij der
der Nederlandsche
;
het Genootschap
van Geschied-,
Geschied-, OudheidOudheid- en TaalTaalGenootschap van
kunde,
Leeuwarden, en het
het Provinciaal
Provinciaal GenootGenootkunde, te
te Leeuwarden,
schap
van Kunsten
Kunsten en
en Wetenschappen
Wetenschappen in
in NoordNoordschap van
Brabant,
aanvaarden de
ruiling hunner
hunner uitgaven
uitgaven
Brabant, aanvaarden
de ruiling
tegen
der Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie.
Academie.
tegen die der
De
het groote
groote verlies,
verlies,
De heer
heer Bestuurder herinnert het
dat de
de Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie
Academie heeft
heeft onderonderstaan
overlijden van
van den
heer Dr.
Dl'. J. Nolet
N ol et
staan door
door het overlijden
den beer
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de Brauwere van Steeland, werkend lid, een onzer
beste dichters en prozaschrijvers en die de Academie,
op voortreffelijke wijze, met zijne welbesneden pen
tegen kleingeestige, bespottelijke aanrandingen, waar
zij, na hare stichting, het voorwerp van geweest is,
verdedigde. De Academie, niet bij tijds 'verwittigd,
heeft zich niet kunnen laten vertegenwoordigen bij
de teraardebestelling van haar verdienstelijk lid,
maar de lijkdienst werd bijgewoond door den heer
Fr. de Potter, namens het bestuur, en door de heeren

Daems, Delgeur, de Vos, Hiel en Stallaert. Op
voorstel van den heer Bestuurder zal de Academie
aan de familie des overledenen schriftelijk haar spijt
over het verlies betuigen.
Aan de Academie is een brief toegezonden
door den heer A. BECHGER, letterkundige, tijdelijk
te Aalst verblijvende, in welken gewezen wordt op
den staat van verval der grafsteden van WILLEMS
en LEDEGANCK, te St.-Amandsberg. Wil de Academie voor de herstelling van beide gedenkteekenen
eene openbare inschrijving verzorgen, dan zal hij
daartoe bijdragen voor eene som van 5o franken.
Vooraleer een besluit daarover te nemen zal de
Academie den brief des heeren BECHGER mededeelen aan den zoon van J.-FR. WILLEMS en aan
de weduwe van K.-L. LEDEGANCK, met verzoek,
haar hun inzicht omtrent de dringend erkende herstelling te laten kennen.
De heer J. van Droogenbroeck schrijft dat hij,

ten gevolge van verschillige omstandigheden, er nog.,.

-- 183 -niet in gelukt is de levensschets van wijlen D. Delcroix te voltrekken ; dit werk vordert talrijke opzoekingen over de veelomvattende bemoeiingen van het
afgestorven medelid, wiep, sedert 1858 tot 1887, niets
vreemd gebleven is van alles, wat de Vlaamsche zaak
aanbelangde. De heer van Droogenbroek zal niets
verwaarloozen om de hem toevertrouwde taak
naar behooren en met den grootst mogelijken spoed
te vervullen. Tevens maakt hij bekend, dat wijlen
de heer J. Nolet de Brauwere van Steeland hem,
op zijn ziekbed, verzocht heeft zijne levensschets
op te stellen, waartoe hem al de noodige notas zijn
overgemaakt. Hij verzekert dit werk te zullen kunnen
leveren binnen de maand na het voltrekken der
levensschets van den heer Delcroix.

Bibliographische aanteekeningen.
De Abdij van Tongerloo. Geschiedkundige navorschingen door WALTMAN VAN SPILBEECK.
Lier, L. Taymans-Nezy, 1888, in-80.
Ik heb de eer, namens den schrijver, de Koninklijke Vlaamsche Academie een exemplaar aan te
bieden van het pas verschenen werk « De Abdij

van Tongerloo. -- Geschiedkundige navorschingen,
door WALTMAN VAN SPILBEECK, » en ben tevens
zoo vrij, de aandacht mijner geachte Medeleden
te trekken op dit gewrocht, aan welk ik niet aarzel
eene eereplaats toe te kennen tusschen de beste

184 -geschriften, sedert vele jaren in het geschiedkundig
vak ten onzent ter pers gelegd.
Als beschrijving reeds der lotverwisselingen van
het eeuwenheugend sticht, bij SANDERUS met den titel
bestempeld van « celeberrimum totius Taxandriae
coenobium, » mist het boek geene belangrijkheid,
en het zullen niet enkel de kinderen der aloude abdij
zijn, die met een aandachtig oog dier oorsprong,
aangroei, bloei, verval en heropbeuring gadeslaan.
1
Grootsche figuren thch zijn het in de rij van Tongerloo's abten, de diplomaat GEERTS; de kunstlievende
STREYTERS, zoowel als de taaie VELTACKER,
ijverend voor het onafhankelijk bestaan der abdij ;
de menschlievende JAN HAMUS, bijgenaamd « de
Vader der armen » ; de moedige M U DTSAERTS,
heropbeurder van het vervallen sticht na de inlijving
aan het bisdom, en, verder nog, een STALPAERTS,
de aanmoediger van letteren en wetenschappen, de
stichter van het Norbertijnsch College te Rome; een
WICHMANS, de alombekende schrijver der Brabantia
Mariana, en — na menige andere, die ik stilzwijgen d
voorbijga de laatste prelaat der vroegere abdij,
GODFRIED HERMANS, die het reuzenwerk der Bollandisten voor ons vaderland bewaarde, een zoo
groot aandeel had in de Brabantsche Omwenteling
en den val beleefde zijns kloosters onder den dwang
der Fransche overweldigers.
Doch VAN SP I L BEECK's werk maakt aanspraak
op ruimer deelneming.
Tijdens het bestuur der vijftig abten, die
.
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Tongerloo opvolgend aan zijn hoofd zag, en gedurende den kreits van zeven jaarhonderden, dien
het sticht doorleefde, was het zoo vaak, en zoo
innig meermaals, in de algemeene gebeurtenissen
gemengd van het Belgisch vaderland, had het zoo
vele betrekkingen met Brabant's hertogen, namen
zijne prelaten, en ja zijne kloosterlingen een zoo
groot aandeel aan het openbare leven zoo des volks
als der staten, dat het verhaal van dit alles eene
niet geringe mate van belang moet opleveren voor
elkeen, wien het verleden onzer streken aan het
hart ligt.
Onder dit opzicht vermelden wij, bijv., de
verschillende diplomatische zendingen van prelaat
Jan Geerts, in het begin de XVe eeuw (bl.
222), diens deelname in het regentschap des lands
tijdens de minderjarigheid van hertog Jan IV
(bl. 226) en zijne pogingen later om tusschen deze
en diens echtgenoote Jacoba van Beieren eene
toenadering te bewerken (bl. 228); verder verschillende
wetenswaardige berichten over krijgsrampen in de
Kempen bij den erfenisoorlog (bl. 514) en bij den
oorlog van 1744 tusschen Frankrijk eenerzijds en
Oostenrijk, Engeland en Holland anderzijds (bl. 544),
alsmede tal van belangrijke bijzonderheden over
den Patriottentijd, over de Fransche Omwenteling
der vorige eeuw, en — in het algemeen
menigvuldige bijdragen van allen aard over de
nog zoo weinig beschreven geschiedenis der Kempische streken.
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Eene menigte van plaatsen vinden hun verle` n in mindere of meerdere mate toegelicht, waar
de schrijver de pastoreele rechten de tienden, de
refugehuizen, de hoeven en molens, of andere
bezittingen der abdij bespreekt of dezer cijns- en
leenrechten aanboekt.
In zake van kerkelijke inrichting en gemeentewezen in de verledene eeuwen, behelst het schrift
een ruimen voorraad van wetenswaardigheden, die
elders menigeen ten eenemale ontoegankelijk zijn,
en die anderen — meer te huis in de boekenkennis
-- slechts ten koste van vele en lange nasporingen
opdoen uit de vakboeken van een RAEPSAET,
een DEFACQZ, een POULLET enz. voor het oude
Belgisch costuimmrecht, of uit die van een BOuix,
een DARIS, een SOGLIA enz. voor wat de kerke-

lijke zaken aangaat. Zoo wordt -- onder meer
het synodaal recht uiteengezet ter gelegenheid der
vergunning van zulk een recht over de parochiën
van Tongerloo en Oevel ; het begevingsrecht of
patronaat wordt besproken, wen gehandeld wordt
over de menigvuldige parochiën, waar de abdij het
uitoefende. Graden van rechtsgebied, onderscheid
tusschen cijns , vrij- en leengoederen, schepenbanken en laathoven, tienden en wat dies meer
komen opvolgend aan de beurt. Aan de vroegere
kloosterinrichting en de verschillige bewoners dier
stichten, als kanunniken, leekebroeders, kloosterzusters, donaten, familiaren, broeders ad succurrendunz, kluizenaars en lijfeigenen, wordt een
—

___ 187 -afzonderlijk hoofdstuk gewijd. In zake der betrekkingen tusschen bewind en abdij melden wij, o. a.
het ontstaan van den eersten der drie staten
(bl. 196), de amortisaties waartusschen de
algemeene amortisaties van 1475 onder Karel-denStoute, die van 1516 onder keizer Karel en
eindelijk die van 1754 bij name besproken worden
de commenden, de inmenging van het landsbestuur in de verkiezing der abten, de pensioenen
en de zoogenaamde « abdijbrooden ».
Niet minder belang biedt het boek voor oudheidkuride en kunstgeschiedenis.
Zijn, bij gebrek aan bescheiden, de inlichtingen
min talrijk over de oudere kerk, haren bouw en
hare kunstschatten, eenige toch, en tot hiertoe
ongekende kunstenaars worden aangehaald uit het
begin der XVe eeuw, als daar zijn de priester
PETRUS VAN ARENDONCK, werkzaam, in 1402,
aan de beelden der apostelen ; JOAN N ES, schilder
van Herentals, en zijn leerling NOUT of NOUTEN
— 1402 tot 1429 —; FRANCO, schilder van Mechelen
in 1408, enz. (bl. 236). Overvloedig, daarentegen, zijn
de opgaven voor de nieuwe kerk, in de XV I" eeuw,
onder prelaat Tsgroote. n aangelegd , door abt
Streyters voltrokken naar de « berden » of plannen van ROMBOUT KELDERMANS en onder de

leiding achtervolgens van denzelfden Rombout,
van diens neef LAURIJS en van den Diestenaar
HENDRIK LAMBART. Hoofdstuk VII van het
tweede deel levert eene volledige beschrijving dier
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kerk in de XVI° eeuw, en de latere veranderingen
in de kerkversiering worden verder, ter gepaste
plaats, vermeld in de levensschetsen der prelaten,
onder wier bestuur zij werden aangebracht. In
de onmogelijkheid om in dit vluchtig bericht slechts
de enkele namen der besprokene kunstenaars volledig aan te halen, bepaal ik mij bij de beeldhouwers en kleinstekers PH. LAMMEKENS, JOOST
VAN ZANTVOORT, KOENRAAD MEYT, MICHIEL
VAN GALE van Breda , CLAUDENS FLORIS,
WILLEM VAN DER BORCHT, ROMBOUT DE
DRIJVERE, TIELMAN VAN BERINGEN, MATTHIJS
DE WAEYER en KERSTEN SWALUWEN, — den
stoffeerder PEETER DE CORTE van Antwerpen,
den glasschilder PEETERS, van Amsterdam, te
Herenthals wonend, — de klokgieters MEDART
en JACOB WAGEVENS van Mechelen, den zilverdrijver HIEROEN MAMACKER van Antwerpen,
vervaardiger eenei prachtige plaat voor het plat
van een Evangelieboek, - den geelgieter KLAAS
COOPMAN van Zichem, - de orgelmakers HENDRIK
NIEUWHOFF, JASPAR JANSEN en JAN van LIER.
Melden wij nog enkel, tusschen de gewrochten van
verscheidene schilders , de twee triptieken van
GOZEWIJN VAN DER WEYDEN (hoogaltaar en
Ste.-Dimphna's altaar) en dat van GIELIS VAN DEN
BOSSCHE, van Brussel, schilder van de twaalf
apostelen, en verwijzen wij — om onze droge
naamlijst te bekorten naar het boek zelf voor
wat borduurwerkers, goudsmeden, schoonschrijvers.

-- 189 —
boekenverlichters en zoo verder aangaat. Tusschen
verscheidene andere platen geeft het werk, naast
de beschrijving, ook de af beeldsels, in volledige
reeks, der zegels, sedert het ontstaan der abdij,
bij prelaat en klooster opvolgend in gebruik,
alsmede de wapenschilden der abten voor zoover
deze te ontdekken waren.
Alleszins degelijk van inhoud — men ziet
het is VAN SPILBEECK's werk. Ook voor vorm
en behandeling zal hij, naar mijn bescheiden oordeel, er eer van halen. In dien deftigen maar
nooit opgeblazen stijl, die het schoonste sieraad,
en met dien kalmen, bezadigden geest, die de
beste leidsman is van den echten geschiedschrijver,
zijn werk voltrekkend, mocht hij wel, in zijn
Voorbericht, de getuigenis afleggen, denkelijk door
niemand tegen te spreken : « Kinderlijke liefde
bewoog, ja, den schrijver om het verledene zijner
moeder na te sporen ; doch hij trachtte zonder
vooringenomenheid die taak te voltrekken, en
onpartijdig, als tolk der waarheid, het gevondene
te boek te stellen, en daarom verkoos hij gebeurtenissen, inrichtingen en andere zakelijkheden liever
dan zijne eigene meeningen en oordeelen in het
licht te brengen. »
Zijn lijvig boek, meest naar oorspronkelijke
bronnen bewerkt, splitste hij in drie deelen, waarvan het eerste meer in 't bijzonder handelt over
inrichtingen en zaken van allen aard, de abdij
betreffend, terwijl de twee andere, hoofdzakelijk.

-
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althans, meer de tijdsorde volgen van personen
en gebeurtenissen. Niet ongepast -- onzes dunkens
-- had hij ieder dier deelen Benen bijzonderen
titel kunnen geven, als, bijv., Wording — Worsteling -- Vreed1aam beTit, welke door den
betrekkelijken inhoud vast niet worden gelogenstraft.

S.-D. DAEMS.

Beraadslaging over het « Ontwerp van werkzaamheden » aangeboden door de heeren
DE POTTER

en COOPMAN .

De heer P. Alberdingk Thijm vraagt eerst
het woord :
-Kort na de gronding der Academie heeft
men de behoefte gevoeld aan eene of meer bestendige commissiën, om zulke vraagstukken over taal,
letteren , geschiedenis enz., te behandelen die
moeilijk in de gewone zittingen konden worden
besproken. De heeren Génard, P. Willems en
anderen deden voorstellen om in die behoefte te
voorzien. Men besloot ten laatste slechts ééne
commissie te kiezen, namelijk voor taalkunde ;
maar men behield zich voor, zoo noodig, later nog
andere commissiën in 't leven te roepen.
De voorsteller gelooft dat het oogenblik gekomen is, om daaraan gevolg te geven, daar reeds
weer dan eenmaal in de commissie voor taalkunde
zich vragen hebben voorgedaan, die tot het gebied
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der letteren en geschiedenis behooren. Allen zijn
wij het dan ook daarover eens, dat b. v. een
oud hs., of een wiegedruk, enz. zoowel uit het
oogpunt van taal als van geschiedenis of letteren
belangrijk kan zijn. Soms is de inhoud gewichtiger voor laatstgenoemde vakken dan voor de
kennis der taal, waardoor dan zulk een werk niet
aan de taalcommissie behoorde in handen gesteld
te worden.
Men moge dan, wanneer een zeldzaam werk
ter tafel wordt gebracht, onderzoeken uit welk
oogpunt het verdient bestudeerd te worden ; en
zij het geval niet uitgesloten dat twee commissiën
de hand leenen ter uitgave. Had men bijvoorbeeld
de Refereinen van ANNA BIINS niet alleen wegens
het belang voor de taalkunde herdrukt, maar tevens
een tafereel uit de geschiedenis der zeden onzer
voorouders daarin gelezen, het werk zou daardoor
ontzaglijk gewonnen hebben.
De heer A. Prayon wijst ook op de wenschelijkheid van het stichten van afdeelingen en in

elk geval van het aanstellen eener afdeeling of
bestendige commissie, gelast met het behartigen
van alles wat de Vlaamsche Beweging aanbelangt.
Spreker betwist het hooge nut niet van de
studie van Gotisch et Middelnederlandsch, waarmede de Academie zich tot nog toe hoofdzakelijk
heeft onledig gehouden. Maar de vraag is of er
geene andere zaken zijn, zaken van dringend belang,
die in de eerste plaats onze aandacht vergen. In
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de laatste dagen van het Byzantijnsche rijk werd er
zonder einde over de natuur van den H. Geest en
andere kiesche punten van geloof geredetwist,
terwijl men de Turken vergat, die aan de poorten
van Constantinopel stonden. Zoo is het ook in
Vlaanderen gelegen : het bestaan zelf der taal
verkeert in nijpend gevaar en de Academie schijnt
natuurlijk aangewezen om zich aan het hoofd te
stellen van hen, die onze zaak blijven verdedigen.
Zij mag noch kan zich buiten den Vlaamschen
taalstrijd houden.
De heer Prayon behoudt zich voor, zoo noodig,
hieromtrent een bepaald voorstel in te dienen.
De heer P. Willems geeft uitleggingen over
het doel der Bestendige Commissie, inzonderheid
wat aangaat de studie der Oudgermaansche en Middelnederlandsche letteren, welke in ons land zeer
verachterd is. Hij meent dat, volgens de Wetten der
Academie, de uitgave van een algemeen Zuid-Nedorlandsch Idioticon tot de werkzaamheden behoort
der Bestendige Commissie. Edoch zulk belangrijk
werk is niet tot stand te brengen zoo lang men niet
met wetenschappelijke zekerheid de aardrijkskundige
scheiding der verschillige dialecten weet aan te duiden, de idiotismen moetende nagevorscht en gerangschikt worden volgens de dialecten, waar zij toe
behooren. In dien zin heeft Spreker, drie jaren
geleden, een' grooten arbeid ondernomen, waar hij
medewerkers voor gevonden heeft in honderden
plaatsen van Zuid- en Noord-Nederland, Fransch-

193 -Vlaanderen en de Rijnprovincie ; toch is die studie
nog verre van voltooid, hetgeen gemakkelijk te
begrijpen is daar zij handelt over de gansche streek
tusschen Oostende en Keulen, tusschen Duinkerke
en Utrecht. Ten slotte sluit spreker zich bij de
voorstellen van het ontwerp aan.
De heer De Potter meent uit de woorden van
voorgaanden Spreker te moeten afleiden, dat deze
vreest dat de voorstellers de bewerking van het
Idioticon zouden willen onttrekken aan de bestendige Commissie. Dat is hun inzicht niet. Verre
van iets aan de Wetten der Academie te willen
veranderen, is in hun ontwerp het denkbeeld uitgedrukt van 't inrichten eener tweede Commissie
in den schoot der bestaande, voor het samenstellen
van bedoeld werk, en werpt het de vraag op, of de
medewerking van al de Leden der Academie, onder
leiding der bestendige Commissie, niet zou kunnen
verzocht worden.
De heer Fr. Willems meent dat, middelerwijl
het groote werk, in het eerste voorstel bedoeld,
tot uitvoering kunne gebracht worden, de Academie uit verschillige reeds bestaande en thans in
bewerking zijnde Idioticons die woorden zou kunnen
verzamelen, welke zonder tegenzeg verdienen in
de geschrevene taal van Nederland bewaard te
blijven.
Spreker legt een voorstel neer, strekkende om
zoo spoedig mogelijk tot de uitvoering van zijn
verlangen te geraken.
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De heer P. Willems denkt dit onderzoek
voorbarig en dringt op zijn voorstel aan : de
Bestendige Commissie te gelasten met het beramen
der maatregelen, die noodig worden geacht om de
bewerking van een Algemeen Zuid-Nederlandsch
Idioticon voor te bereiden, en later, zoo mogelijk,
dit werk tot de overige Nederlandsche dialecten
uit te breiden.
In dezen zin w ordt het eerste voorstel der
heeren Coopman en de Potter aangenomen.
De zitting eindigt te 4 1 /4 uren.
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Zitting van 16 Augustus 1888.

Aanwezig de heeren Jhr. Nap. de Pauw,
bestuurder, J. de Laet, onderbestuurder, Fr. de
Potter, bestendige Secretaris ;
de heeren H. Claeys, E. Gailliard, P. Génard,
G. Gezelle, E. Hiel, L. Roersch, A. Snieders,
E. Stroobant, P. Willems, P. Alberdingk Thijm,
S. Daems, C. Hansen, L. Mathot, J. Micheels,
J. van Droogenbroeck, Th. Coopman, A. de Vos,
K. Stallaert, G. Dodd, werkende leden ;
de heeren K. de Flou en H. Sermon, briefwisselende leden;
de heeren J. Obrie, werkend lid, J. Bols,.
J. Broeckaert, L. Delgeur, L. Schuermans en
E. van Even, briefwisselende leden, laten weten
dat het hun onmogelijk is de zitting bij te wonen.
.

AANGEBODEN BOEKEN.

Vanwege het Staatsbestuur :
Bulletin de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts. 1888, nrs 5 en 6.

Van den heer S. DA ^JMs werkend lid :
Maria-Almanak voor 188o, 1882, 1883, 1884,
1886, 1887, 1888.
,

Van de Fédération archéologique et historique de Belgique :
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Compte-rendu des travaux du Congrés, tenu
cz Bruges les 22, 23, 24 et 25 Aout 1887, par
LEON DE FOERE.

Van den heer
;erelid :

JOHAN WINKLER,

buitenlandsch

Franjebicrren. Haarlem, 1888.
Van den heer FLORIS VAN WESTERVOORT
een afdruksel zijner drie tooneelstukken :
Wouter en Dooreken. Minnespel in e' en bedrijf;
Harald en Hilda. Minnedrama in e' en bedrijf;
Graaf Koenraad von Zolre. Drama in drie
bedrijven. Antwerpen, 1888.
Van den heer Dr. ISIDOOR BAU\VENS, letterkundige te Aalst :

Geschiedenis en beschrijving der lijkbehandeling en rowi'plechtigheden bij de meeste volken.
Brussel, 1888.
Ilvein van Aalst . Geschiedkundig verhaal.
Aalst, 1886.
Izweinslied. Gent, 1886.
De l'iode et de l'e, gotine dyvon dans le
goitre. Brussel, 1884.
Herinnering der Huldebetooging aan den heer
V. van Wambeke, VoorTitter der Koninklijke
Harmonie « Al groeiend bloeiend ». Aalst, 1886.
Van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, te Amsterdam :
Verslagen en Mededeelingen. Afdeeling Letter-
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kunde. Derde
kunde.
Derde reeks. Eerste,
Eerste, tweede
tweede en derde
deel.
derde deel.
Amsterdam,
1884, 1885,
1885, 1887.
1887.
Amsterdam, 1884,
Van EUGEEN
EUGEEN SCHNELL.,
SCHNELL, archiefraad van
den
van den
Prins
van Hohenzollern
Hohenzollern :
Prins van

Sanct
Nicolaus.
Sanct Nicolaus.
Briefwisseling.
Briefwisseling.
De heer
Felix Willems
Willems antwoordt
antwoordt uit
uit OudeOudeDe
heer Felix
naarde
de Academie
Academie dat
dat het
hetgrafmonument
grafmonument
naarde aan
aan de
eere van
van zijnen
zijnen vader,
vader, JAN-FRANS
ter eere
JAN-FRANS WILLEMS,
te Sint-Amandsberg opgericht,
opgericht. bekostigd
bekostigd zijnde door
door
middel
eener openbare
openbare inteekening
inteekening onder
onder de
de voorvoormiddel eener
standers
en vrienden
vrienden der
der Vlaamsche
Vlaamsche letteren,
letteren, deze
deze
standers en
dat
waarschijnlijk
ach ten dat
waarschijnlijkzich
zich verplicht
verplicht zullen
zullen achten
monument
behoorlijk te
te onderhouden.
onderhouden.
monument behoorlijk
De
Academie zal
antwoord afwachten
afwach~en van
van
De Academie
zal het
het antwoord
mevrouw de
de weduwe
weduwe K.-L. LEDEGANCK
LEDEGANCK aleer
mevrouw
omtrent de
de dringend
dringend
eene
beslissing te
nemen omtrent
eene beslissing
te nemen
de praalgraven
praalgraven der
der beide
beide
geworden herstelling
geworden
herstelling van
van de
onvergetelijke mannen.
Wedstrijden voor
voor 1888.
1888.
Wedstrijden
Zijn
ingezonden ::
Zijn ingezonden
antwoord op
op de
de eerste
eerste vraag
vraag ::
In antwoord
Verhandeling
bijvoegende wijs
wvs in
II!
Verhandeling over
over het
het gebruik
gebruik der bijvoegende
het
Gotisch, Oud
Friesch, Oud
Saksisch en
Oud HoogHooghet Gotisch,
Oud Friesch,
Oud Saksisch
en Oud
duitsch.

Kenspreuk : Germania.
de vierde
vierde vraag
vraag :
antwoord op
op de
In antwoord
Lofrede op
op Hendr
Hend,'kkConscience.
Conscience.
i . Lofrede

I.

198 -Kenspreuk : Weest gedankt, o Hendrik Con-

science!
2, Hendrik Conscience.

Kenspreuk : Conscience en het Vlaamsche Volk.

.

In antwoord op de vijfde vraag :
De Belgische Taalwetten van 1873, 1878 en i883, door
de geschiedenis, de handelingen der Kamers en de rechtspraak
toegelicht. Met een critisch overnicht der vorige wetgeving
en practische aanteekeningen op de wet van 17 Augustus 1873
over het gebruik der Nederlandsche taal in straftaken.

Kenspreuk : Repos ailleurs!
Kiezing.
De heer J. Broeckaert, briefvvisselend lid,
wordt gekozen tot werkend lid in vervanging van
wijlen den heer Dr. J. Nolet de Brauwere van
:Meeland.

Benoeming der keurraden.
Worden benoemd tot het beoordeelen van de
verhandeling, ontvangen in antwoord op de eerste
prijsvraag : de heeren Roersch, P. Willems en.
Gezelle.
Tot beoordeeling der stukken, in antwoord
op de vierde vraag : de heeren Snieders, Coopman en Génard.
Tot beoordeeling der verhandeling in antwoord op de vijfde vraag : de heeren Obrie, de Laet
en Coopman.
De Academie zet de beraadslaging voort over
de voorstellen der heeren Coopman en de Potter,
begonnen in de voorgaande zitting.

.
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Het
tweede voorstel
voorstel wordt
wordt aangenomen
aangenomen in
in
Het tweede
dezen
dat de bloemlezing
bloemlezing uitsluitelijk
uitsluitelijk zijn
zijn zal
zal
dezen zin,
zin, dat
Zuid-N~derlandsche schrijvers
schrijvers en
en
uit
werken van
van Zuid-Nederlandsche
uit werken
dichters der XVIIe
XVI Ie en XVIIle
XV I I Ie eeuw.
de aanvaarding
aanvaarding van
van het
het derde
derde voorstel
voorstel
Bij
Bij de
wordt
bepaald, dat
levensschets zal gegeven
gegeven
wordt bepaald,
dat er
er eene
eene levensschets
worden
de bekende
bekende Nederlandsche
Nederlandsche schrijvers
schrijvers
worden van
van al de
der
zuidelijke provinciën,
provinciën, hieronder
hieronder begrepen
begrepen de
de
der zuidelijke
Franschmeierij
's-Hertogenbosch, StaatsStaats- en
en Franschmeierij van
van 's-Hertogenbosch,
Vlaanderen
Nederlandsch Limburg.
Limburg. De levenslevensVlaanderen en
en Nederlandsch
schets
zal gepaard
gepaard gaan
gaan met
met de
de beoordeeling
beoordeeling der
der
schets zal
vermelde werken.
Ook
het vierde
vierde en
en het
hetvijfde
vijfdevoorstel
voorstel worden
worden
Ook het
Bibliograaangenomen.
Betrekkelijk de
de Vlaamsche Bibliograaangenomen. Betrekkelijk
Academie dat deze
deze het
het tijdvak
tijdvak zal
zal
phie beslist
beslist de
de Academie
bevatten van
1830 tot
tot 1890,
1890,en
en daarna
daarna om
om de
de vijf
vijf
bevatten
van 183o
of om de tien jaren zal voortgezet worden.
ofmdetinjarzlvogewdn.
bij de
devoor
voorDe heer
heer Micheels
Micheels vraagt
vraagt dat
dat er
er bij
De
gevoe5d worde
worde:: de
de bewerking
bewerkingeener
eener beknopte
beknopte
stellen gevoegd
Geschiedenis der
der Nederlandsche
Nederlandschetaal.
taal. Hij geeft daardaarover eenige
eenige uitleggingen
uitleggingen:: '0
1° Wij
Wij bezitten
bezitten tot
totheden
heden
over
werk van
van dien aard,
Frankgeen werk
aard, terwijl
terwijl Duitschland,
Duitschland, Frankrijk en
en Engeland
Engeland op
op verscheidene,
verscheidene, waaronder
waaronder eenige
eenige
rijk
GRIMM), met
met
zelfs van
van groote
grootewaarde
waarde (als
(als dat
datvan
vanGRIMM),
zelfs
recht mogen
zijn.
Hetboek,
boek,voor
voor de
de
recht
mogenfier
fier
zijn.- 202°Het
menigte geschreven,
geschreven, zou hoofdzakelijk
hoofdzakelijk tot
volmenigte
tot het volgende moeten
moeten beperkt
beperkt worden
worden :: een
een overzicht
overzicht de
derr
gende
veranderingen, welke
welke de
de eigenlijke
eigenlijke taalvormen
taalvormen veranderingen,
de woordvoeging,
woordvoeging, de
de
namelijk de deelen
deelen der
der rede,
rede, de
namelijk
hleteekenis van
van woorden
woorden en
enuitdrukkingen
uitdrukkingen - van
beteekenis
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tot BILDERDIJK, hebben ondergaan.
Een paar bladzijden uit eenen dichter en eenen
prozaschrijver van iedere eeuw zouden de theorie
ophelderen. Tot toonbeeld kan dienen het boek
van Dr VAN HELTEN : Vondels taal.
Naar het oordeel eeniger leden zou dit voorstel
toekomend jaar, bij de nieuwe prijsvragen, kunnen
in aanmerking komen.
De zitting eindigt te 4 1/2 uren.
MAERLANT
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Zitting van 19 September 1888.

Aanwezig de heeren Jhr. Nap. de Pauw,
bestuurder, Fr. de Potter, bestendige secretaris;
de heeren H. Claeys, E. Gailliard, P. Génard,
E. Hiel, L. Roersch, A. Snieders, F. van der
Haeghen, P. Willems, P. Alberdingk Thijm,
C. Hansen, L. Mathot, J. Micheels, J. Obrie,
Th. Coopman, K. Stallaert, G. Dodd, J. Broeckaert,
werkende leden ;
de heer K. de Flou, briefwisselend lid.
De heeren J. de Laet , onderbestuurder ,
S. Daems, A. de Vos, G. Gezelle en E. Stroobant, werkende leden, en Fr. Willems, briefwisselend
lid, verontschuldigen schriftelijk hunne afwezigheid.
AANGEBODEN BOEKEN.

Vanwege het Staatsbestuur :
Bulletin de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 7e aflevering, i888.

Van den heer P. GÉNARD, werkend lid :
Compte-rendu des travaux du Congrès
temt
a Anvers (les 28-30 Septembre 1885) sous la direction de l'Académie d'archéologie de Belgique. 1886.
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den heer Génard met het schrijven der levensschets
voor het Jaarboek.
Bestendige Commissie.
In de 's voormiddags gehoudene zitting der
Bestendige Commissie werd besloten de Academie
voor te stelle i i :
10 den heer Minister van Binnenlandsche Zaken
mededeeling te verzoeken van het handschrift, door
het Staatsbestuur onlangs in Engeland aangekocht,
en waarin voorkomen : een deel van den Spieghel
historiael, van den roman die Rose en den roman

vande VII Vroeden binnen Rome;
2° over te gaan tot het drukken van Maerlant's
Istory van Troyen, waarvan de uitgave is toevertrouwd aan de heeren de Pauw en Gailliard.
Het eerste dezer voorstellen wordt bepaald,
het tweede in beginsel aangenomen.
Er ontstaat eene gedachtenwisseling omtrent
het gebruik der som van 5,000 fr. voor de uitgave
van Middelnederlandsche schriften, welke som door
het Staatsbestuur aan de Koninklijke Academie
van België onttrokken en overgebracht is aan de
Koninklijke Vlaamsche Academie. De Commissie
van Rekendienst zal dit vraagstuk onderzoeken en
er in de eerstvolgende zitting verslag over uitbrengen.
De heer Gailliard leest het volgende verslag
over zijne zending naar Duitschland :

204

--

MIJNE HEEREN,

In zitting van 7 September 1887 werd ik door
de Bestendige Commissie, onder uwe goedkeuring,
met de hoogst vereerende taak gelast, gezamentlijk
met onzen geachten heer bestuurder Jhr. Nap.
de Pauw, de uitgave van Maerlant's Istory van
Troyen te bezorgen ; te gelijker tijd werd mij de
last opgelegd mij naar het kasteel Wissen, onder
weeze (Rijn-provinciën) te begeven, om er afschrift
te nemen van gemeld gedicht, dat, in den loop
der XVe eeuw, door Wessel van de Loe overgeschreven werd en wiens handschrift door den edelen
heer Graaf von Loe bereidwillig ter beschikking
der Academie gesteld was geworden.
Het Staatsbestuur stemde toe in de zending,
mij door u toevertrouwd. Indien ik ze echter
zonder aarzelen aanvaardde, zoo gewichtig bleek
de mij bevolen arbeid, dat ik niet anders kon dan
eenigszins bevreesd te zijn
Het was immers eene bezwarende taak zoo
maar gansch alleen de verantwoordelijkheid van
het afschrift van een zoo aanzienlijk gewrocht, als
MAERLANT's Troye is, op mij te nemen. Des te
moeielijker moest echter de taak schijnen, daar de
afschrijver zich wellicht in de gelegenheid bevinden
kon het niet overal eens te zijn met den hooggeleerden heer professor VERDAM, die reeds een
tiental episodes van MAERLANT's gedicht uitgege.

-
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ven had, hetgeen dan ook, zooals ik u dadelijk zeggen zal, werkelijk het geval is geweest.
Doch, ik vertrok vol moed, ja met geestdrift,
uit Brugge, overigens vast besloten al het moge1 ij ke aan te wenden om aan uv vertrouwen geenerwijze te kort te blijven.
Den Sen April 11. kwam ik op het kasteel van
Wissen aan en had het genoegen mij, reeds den
volgenden dag, aan het werk te kunnen stellen.
Hei beste en gulhartigste onthaal werd aan uwen
afgevaardigde door den heer graaf von Loe gedaan,
die mij alle gemak verschafte om mij, ter voldoening van Academie en Staatsbestuur, mijne
taak te laten volbrengen.
Mijn werk is voltooid, waarde Heeren : de
40.935 verzen, welke MAERLANT's gedicht behelst,
zijn afgeschreven. Niet alleen nu heb ik mijn
afschrift zoo zorgvuldig als maar mogelijk was
gemaakt, maar het vervolgens met de meeste nauwgezetheid op het handschrift zelf overzien, er, tot
meerdere geruststelling, een tweede overzicht der
11.73o eerste verzen bijvoegende. Derhalve geloof
ik dan ook te mogen verhopen dat geene fe len in
mijn afschrift zullen voorkomen.
Ik meende echter van de reeds door den heer
VERDAM uitgegeven episodes, welke 11.070 verzen
omvatten, gebruik te kunnen maken. Doch de
wijze van uitgave, door den heer VERDAM aangenomen, verschilt zoo merkelijk van die, welke

wij besloten hebben te volgen, dat ik mij genoodzaakt vond het geheele boek af te schrijven.
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Naar het stelsel dat door de Bestendige Commissie, in zitting van 9 Juni 1887, in grondbegin
aangenomen werd, zullen al onze uitgaven van
Middelnederlandsche gewrochten hoofdzakelijk diplomatisch zijn. Zoo doende, wordt ten minste de
oorspronkelijke tekst onveranderd den beoefenaren
van philologische studiën voorgelegd. Ja, men
bevindt zich niet tegenover het persoonlijke werk
van den afschrijver-uitgever, maar tegenover den
eigenlijken tekst van het handschrift, die immers
alleen beoogd wordt.
Welnu, de uitgave van professor VERDAM,
welke overigens — het moet gezegd worden
met talent bewrocht is en van eene grondige
kennis der Middelnederlandsche letterkunde getuigt,
deze uitgave, zeg ik, is geheel en gansch naar
het critisch stelsel bearbeid. Ook heeft genoemde
geleerde, ten gevolge der vergelijking van den
tekst van het handschrift met dien der fragmenten door ACKERSDYCK, BLOMMAERT en WEEMAES uitgegeven, den tekst op talrijke plaatsen
zoodanig gewijzigd en omgewerkt, dat hij met het
handschrift zelf maar weinig gemeens meer schijnt
te hebben.
Nu echter vraag ik mij af, mijne Heeren, of
wij, die met de volledige uitgave van het gedicht
gelast zijn, van de bedoelde fragmenten, zooals zij
uitgegeven zijn, voor de vergelijking van den tekst,
met volkomene geruststelling gebruik mogen maken.
ik geloof het niet, indien er niet ten stelligste

-

207

bewezen is dat deze uitgaven enkel volgens het
diplomatisch stelsel bewrocht zijn. Ook ware het
doelmatiger de oorspronkelijke brokstukken in mededeeling te vragen. Ik zou mij volgaarne met het
afschrijven er van gelasten.
Mijnen innigen dank betuig ik hie r ten slotte
aan den heer Graaf von Loe voor de mij zoo
voortreffelijk gedane ontvangst. Niet min dank zal
hem voorzeker de Koninklijke Vlaamsche Academie
betuigen om den onwaardeerbaren dienst, dien hij
aan de Vlaamsche letteren bewezen heeft met zijn.
kostbaar handschrift van MAERLANT's gewrocht te
laten afschrijven.
De Academie beslist den heer graaf van Loe
eenen brief van dankbetuiging te zenden èn voor het
gulle onthaal, den heer Gailliard bewezen, èn voor
de belanglooze mededeeling van zijn merkwaardig
handschrift. Ook wordt eene mondelingsche bedenking gestemd aan den afschrijver, voor de groote
zorg, welke hij aan het werk besteed heeft.

Op vporstel des heeren Coopman zal het Staatsbestuur worden verzocht de jaarlijksche toelage van _
2,000 fr., vroeger aan het Willemsfonds en sedert
verleden jaar aan den heer Manceaux, boekhandelaar
te Brussel, verstrekt, voor het samenstellen van het
Vlaamsch gedeelte der Bibliographie de Belgique,
te willen overdragen aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie.
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Lezing.
Over eenige Fransche bokkesprongen op het
veld der Nederlandsche kunstgeschiedenis,
door den heer G.-J. DODD, werkend lid.
Wij hebben de innige overtuiging niet buiten de
grenzen des werkkrings der Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde te gaan, met
uwe aandacht gedurende eenige stonden in te
roepen op sommige grove misslagen, waarop men
bij het in handen nemen van zekere nieuwere
vreemde, voornamelijk Fransche werken, handelende
over Zuid- of Noord-Nederlandsche kunst, zoo
vaak met ongenoegen stuit, en die in stede van
licht in de geschiedenis te brengen er nieuwe
duisternissen over heen spreiden.
De schuld dier dwalingen ligt vooral in de
onwetendheid der Nederlandsche taal. Onbekwaam
om de woorden ervan behoorlijk uit te spreken,
lezen de Franschen de namen verkeerd, maken ze
onkennelijk door het verplaatsen van den klemtoon,
verwarren Hoogduitsch, Nederlandsch en Engelsch,
en zoo worden onder de pen van vele Fransche
Wandik , BROUWER ,
schrijvers VAN DYCK
,

Vaverman , HALS ,
Bravair , WOUWERMANS
Al, enz. Met namen van minder bekende meesters
gaat het nog erger. Deze zijn menigmaal zoo
zeer verminkt en verdraaid dat ze volstrekt onverstaanbaar, ja, zelfs onuitspreekbaar worden.
,
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Zitting van 17 October 1888.
Aanwezig : de heeren Jhr. Nap. de Pauw,
bestuurder, J. de Laet, onderbestuurder, Fr. de
Potter, bestendige secretaris ;
de heeren H. Claeys, E. Gailliard, P. Génard,
G. Gezelle, E. Hiel, A. Snieders, F. van der Haeghen, P. Willems, P. Alberdingk Thijm, S. Daems,
C. Hansen, L. Mathot, J. Micheels, J. Obrie,
Th. Coopman, A. de Vos, K. Stallaert, G. Dodd,
J. Broeckaert, werkende leden;
de heeren K. de Flou, H. Haerynck en H. Ser
mon, briefwisselende leden.
De heeren L. Roersch en J. van Droogenbroeck , werkende leden , L. Schuermans en
F. Willems, briefwisselende leden, schrijven dat zij
verhinderd zijn de zitting bij te wonen.
AANGEBODENE BOEKEN.

Van het

Staatsbestuur :

De abdij van Tongerloo, door WALTMAN VAN
SPILBEECK. 1888.

Inventaire des archives du chapitre noble de
Munsterbilsen, door HENDRIK VAN NEUSS. Hasselt, 1888.

Lexicon Frisicum, door J USTUS HALBERTSMA,
1e

deel (A-Feer). 's-Gravenhage, 1876.
Bulletin de l'Académie royale des Sciences,
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deelingen, die hij, onkundig als hij was in de
Nederlandsche taal, niet behoorlijk wist te ontcijferen. Daaruit ontstonden een aantal vergissingen, des te gevaarlijker daar het werk meer
een boek tot raadpleging dan tot lezing zijnde,
menigen gebruiker het spoor zal bijster maken.
De bewijzen daarvan liggen talrijk voor de
hand. Zoo herdoopt D EM M I N een der leden onzer
beroemde familie van bouwmeesters, der KELDERMANS, in eenen Keller;nann, en het kon dan ook
niet missen dat hij er een Duitscher van maakte.
Op bladz. QI I, geeft hij een vrij gebrekkig,
plaatje en drukt er nevens : « Tour de l'ancienne

et célèbre église ogivale de Zirikgée, en Zélande,
élevée en 1417, par l'architecte allemand Kellerfnann. » En opdat men die spelling niet voor
eene drukfout neme, voegt hij in nota bij : « Ne
pas con_ f ondre avec Rambout (leest Rombaut) van
Gansdael (leest Mansdale), dit Kellerman keest
KELDERMANS), qui florissait á Malines vers 153o. »
J a ! dat de meester, die in 1417 een bouwwerk
te Zierikzee bestuurde, dezelfde niet was als de
kunstenaar, die meer dan honderd jaar later te
Mechelen bloeide, hoeft niet gezegd ! Doch, had.
de schrijver geweten dat verscheidene hoogst verdienstelijke bouwmeesters van dezelfde familie destijds in Zuid- en Noord-Nederland, en namelijk in
Zeeland, werkzaam waren, dan zou hij zich wel
gewacht hebben hunnen naam te vervangen door
dien van een Duitschen architect, die nooit heeft
bestaan.
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bladz. 245 zegt hij in de I e kol.: « Santen (Van),
NE en 1622, architecte qui a construit plusieurs
edifices en Italie, » en in de 2e kolom : « VanTanTio
(Oio), dit Fiammingo, qui a travaillé en Italie,
ou il a exécuté le casino Borghèse, MORT en 1622. »
Aan onze beeldhouwers bezondigt de schrijver
der Encyclopedie zich niet minder dan aan onze bouwmeesters. HENNEQUIN DE LA CROIX, een Luiksche
beeldsnijder levende in 1380, rangschikt hij onder
de Fransche meesters, evenals JAN DE BOLOGNE,
geboren te Dowaai, dien hij ons, wel is waar, verder
terugschenkt ; wat hij dan ook met meer anderen
doet, want de schrijver schijnt er lust in te hebben de
meesters, over welke hij handelt, meer dan eene
nationaliteit toe te kennen.
Aan het heerlijke praalgraf van den in de prachtige kerk van Bron en Bresse bijgezetten hertog
Philibert van Savoie, geeft hij als maker den Franschman MICHEL COLOMB, wiens stijl reeds meer naar
dien der Renaissance overhelde. Edoch, sprekende
van de Belgische of Vlaamsche beeldhouwers, noemt
hij, ditmaal met recht, CO EN RAAD MEYT, wiens
naam hij echter tot MEY verkrimpt, als vervaardiger
van dit kunstjuweel, zonder te zeggen dat het een
Duitscher, geen Nederlander was, wat genoegzaam
blijkt uit den toenaam den Duits, dien men hem
in Mechelen, waar hij werkzaam was, gat.
Van ALEXANDER COLIN van Mechelen sprekende, die voor de beste Italiaansche beeldhouwers
van zijnen tijd niet hoefde om te staan, schrijft
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hij (bladz. 1915) « qui a exécuté le beau monument
funéraire á Sal{bourg ». Hij zou echter niet weinig
misnoegd opkijken de kunstliefhebber, die, op DEMMIN's vooruitzetting afgaande het puikvverk van
den Mechelschen Ghiberti in die bevallige bergstad
zou willen gaan bewonderen, dewijl het zich niet
aldaar, maar aan eenen gansch anderen hoek der
Oostenrijksche monarchic, te Inspruck, in Tyrol,
bevindt.
Met de QUELLYN's is DEMMIN kwistig. Hij
geeft er tot zes op zonder te bemerken dat hij er twee
met eene verschillende redactie in dubbel mededeelt,
de werken des eenen aan den anderen toeschrijft, ten
onrechte van ERASMUS Qu ELLYN eenen beeldhouwer
in plaats van eenen plaatsnijder en etser maakt, hem
verkeerdelijk als het hoofd der familie Quellyn
uitroept en THOMAS in H ENDRIK verandert, (bladz.
1916 en 1917).
Op bladz. 1916 gewaagt DEMMIN van « Gibbons
(Quilin (?)) né en 168o a Anvers » en, op bladz.
917, verschijnt de zelfde, nu « GIBBONS (Grinling) »
als een Hollandsche beeldhouwer, « né de parents
francais réfugiés en Hollande », wat men gewis,
"te oordeelen naar den naam, niet meenen zou.
« Thierry de Harlem », een schoonschrijver
te Leuven, in de 15e eeuw, wordt in de Encyclopédie
des beaux-arts plastiques een beeldsnijder, en de
befaamde familie van Brabantsche graveerders, de
SADELER's, onder de namen van SADDER, 7ean,
Rap had , Gilles en 7uste vermeld, staan er geboekt niet
als plaatsnijders maar als beeldhouwers, (bladz. 1915).
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bedoelde praalpraalvervaardigde de
vervaardigde
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patronen van
graf, zooals
zooals hij
hij deed
deed voor
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verscheiden ander
ander beeldbeeldgraf,
boetseerde de
de beelden
beelden niet.
niet.
dezelfde stad, doch boetseerde
werk in dezelfde
Op
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auteur du
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kolom van
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2e kolom
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zijn plaatsje
plaatsje in
in de
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-
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Ook VAN CLEVE teekent hij als Hollander
aan. « Clève (Corneille van) sculpteur, né a Paris
en 1645 » (bl. 1929) ; maar bij het lezen dier
vermelding vraagt men zich af hoe die kunstenaar een Noord-Nederlander zou wezen, vermits
hij in Frankrijk's hoofdstad, wel is waar uit
Vlaamsche ouders geboren, in de kunst opgeleid
werd, er voortdurend werkzaam bleef en in het
jaar 1733 stierf. Elk het zijne. Laten wij den
vreemde wat den vreemde toekomt; doch vergen
wij halsstarrig terug wat men ons met list of
geweld afhandig wil maken .
Welken Noord-Nederlandschen kunstenaar DEMMIN onder den zonderlingen naam van « Ryscogek
(Dirk van), sculpteur sur nacre, graveur et médailleur, vers 1653 » (bladz. 1929) verborgen houdt,
hebben wij niet kunnen ontdekken.
Dan, alles te willen aanvoeren waarin de
schrijver der Encyclopéd ie zich met betrekking
tot onze bouwmeesters en beeldhouwers misgrepen heeft, zou ons te verre leiden, want zijne
misslagen zijn ontelbaar.
Des schrijvers oordeelvellingen zijn doorgaans
niet zeer vleiend voor de Vlaamsche kunst, die
hij beneden de Fransche, de Italiaansche en de
Duitsche stelt. Van onze knappe en vindingrijke
architecten der vijftiende eeuw spreekt hij met
eene soort van minachting en zegt : « La construction ogivale civile de la Belgique oh les efforts
des architectes étaient plutót portés vers le bicarr•e
,
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et Ie
joli dans
dans l'ornementation
1'0rnementatiol1 que
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sobriété
le joli
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les combinaisons
combinaisons sérieuses
).
En
dit
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hij
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raadhuis van
van Loven,
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met het
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met
het oog
pronkjuweel
wederga van
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stijl!
stijl !
Mèt den
misschien vroeger
te zeer
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het onbetwistonbetwistoverschreeuwden bouwmeester
bouwmeester van
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et que
que les
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Over de St-CaroSt-Carotieme merveille
(bladz. 245).
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(die der
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en
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bi
en plus
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les extérieurs.
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que les
bien
neen! ! zoo
her niet,
niet, en
en ofschoon
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zoo erg
erg is
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van
barokstijl,
vooral
niet
bij
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ondanks sommige
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kerkgebouwen,
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wij, ondanks
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bedoelden tempel
tempel een
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fraaiste gebouwen
der Scheldestad
en mag
sierlijke
klokkentoren een
meesterstuk in
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sierlijke klokkentoren
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genoemd worden.
worden.
aard genoemd
De Nederlandsche
N ederlandsche schilders
schllders komen
komen er
er minder
minder
De
gehavend van
De schrijver
schrijver vond
vond hier
hier een
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van af.
af. De
in
de
menigvuldige
schriften,
die
vasteren
bodem
vasteren bodem •in de menigvuldige schriften, die
laatste jaren
jaren in
in België
België en
en in
in Holland het
in de
de laatste
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licht zagen. Dat belette hem evenwel niet menigen
kernel te schieten. Op bladz. 2306 struikelen wij
over zulk eenen. Daar luidt het : « Roger van der
Weyden le vieux, le tournaisin, dit Roger de

la Pasture... Cet artiste, aussi appelé Roger de
Bruges, né probablement vers 140o, fut inscrit
aprés son mariage dans la confrérie de Saint
Luc a Louvain, sa ville natale. » Maar, indien
hij te Doornik geboren werd, hoe kon hij het dan
te Loven geweest zijn '?
DEMMIN heeft eene onverbergbare voorliefde
voor de Duitsche schilderscholen, wat hem aandrijft om ons meer dan een' kunstenaar te ontfutselen. Dit doet hij onbewimpeld met HANS
MEMLINC, dien hij op stellige wijze, ofschoon hij
daartoe volstrekt geene oorkonden aanhaalt, bij de
Duitsche schilders voegt.
« Hans Memling, zegt hij (bladz. 2112), né
vers 1430, probablement dans la ville du n2éme
nom, qui a travaillé en Gueldre et qui est mort
à Bruges en 1512, doit aussi être range dans
cette école allemande du Bas-Rhin, contrairement
à ce qui a eu lieu jusqu'ici, et quoique la ville
de Memlingen appartienne à la Souabe, sa manière
est celle de l'école colonaise. (?) Ce peintre n'a
pas appris son état en Belgique, il avait déjà
quarante ans lorsqu'il est vena a Bruges, oft il
adopta, il est vrai sous certains rapports, la
manière de Van Eyck et de ses élèves a Bruges,
le peintre allemand avait garde la conception et
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la tendance de l'école colonaise. » Stellige getuigenissen deelt DEMMIN niet mede. En zoo wil men nogmaals zonder gestaafd recht, zonder bewijzen een der
schitterendste, een der zuiverste parelen uit Vlaanderens kunstkroon rukken. Dit zal niet ! Trouwens
daartegen verzet zich het talent van den meeste,
zelf. MEMLINC is in zijn koloriet en in zijne
kernige techniek zoo Vlaamsch als de Van Eyck's,
en munt hij uit door een dieper gevoel, door een
fijneren schoonheidszin, hij was niet de eenige
Nederlander, welke op dezelfde gaven mocht bogen.
wiens aangrijpende tafereelen,
QUINTEN MESSY
namelijk zijne begrafenis van Christus, te Antwerpen,
met eere nevens de grootste wonderen der schilderkunst, nevens Leonard da Vinci's wereldberoemd
Avondmaal, mogen gesteld worden, verliet nooit
de Nederlanden.
Dat lichtzinnig luisteren naar vreemd gesnap
heeft ons vroeger aangaande Memlinc, wien Brugge
te recht een .standbeeld oprichtte, te erg misleid
opdat wij ons niet zouden gadeslaan voor nieuwe
dwalingen, want eens in de geschiedenis geslopen,
krijgt men ze er moeilijk uit.
Een bewijs daarvan levert ons, onder anderen,
de bijnaam Potlepel door ALFRED MICHIELS op
BERNAARD VAN ORLEY toegepast. In zijn schrift
over de Vlaamsche en Hollandsche schilderkunst (0,
;,

(i) Histoire de la peinture flamande et hollandaise.

Bruxelles, 1846, tome 3, page 89.
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drukt hij zich volgender wijze omtrent van Orley
uit : « Il ful le premier peintre flamand qui

travailla dune manière expéditive. La rapidité
de son pinceau devint, en quelque sorte,fameuse
Durant son séjour au-delg des A lpes, ses co m pagnons avaient pris l'habitude de dire qu'il
puisait ses figures a pleines cuillerées dans les
pots de cou'eur; cette expression badine arriva
jusqu'en Flandre, ou on le nomma cuiller a pot
(potlepel). » Die potlepel, zoo scherp in strijd met
den vasten en gewetensvollen schildertrant van
den Brusselschen meester, stiet ons zoo zeer tegen
de borst, dat wij besloten klaar in de zaak te
zien.
Michiels wijst JOHANNA SCHOPENHAUER als
bron aan. Deze Johanna, eene niet onverdienstelijke
romanschrijfster, gaf, in het jaar 1822, te Frankfort,
een werk in 't licht getiteld : « yohann van Eyck
und seine Nachfolger » , eene vrij gebrekkige
omwerking van een gedeelte des boeks van den
Vlaamschen Vasari, KAREL VAN MANDER. Wat ze
met haar eigen pen daarbij voegde, had niet veel
om het lijf en was dikwijls verkeerd. Maar de
dwaasheid van den bezadigden van Orley den bijnaam Potlepel toe te dichten, beging zij niet.
In zijn Schilderboeck (uitgave van 1617, f° 133
vo), sprekende over VAN ORLEY, had VAN MANDER
gezegd : « Daer zijn oock cortlinghe in Hollandt
in den Haghe gebracht, bij zijn Excellentie graat
Maurus, sesthien stucken geschilderde tapyt-pa-
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Croonen, die van Bernhardt seer wel en constigh
zijn gehandelt ; .... Dese liet zijn Excellentie graef
Maurus van oly-verve conterfeyten door Hans
Jordaen van Antwerpen, constich schilder, woonende te Delf. » SCHOPENHAUER vertaalde die regelen richtig. Edoch, zij bepaalde zich niet daarbij.
Verlangende haar werk vollediger te maken, trachtte
zij bijzonderheden nopens den kopist te ontdekken
en onbesuisd meende zij die te vinden in Houbraken's « Groote Schouburgh der Nederlantsche
Kunstschilders en Schilderessen », ( 2 e deel, bladz. 28.)
Daar las zij : « Nu volgt HANS JORDAANS, geboren
te Delf in de Herfstmaand 1616 . .
« Hy was zoo zonderling vaardig in 't schilderen, dat men 't voor een spreekwoord in zyn
tyd hield, dat hy zyn beelden als met een potlepel opschepte. Om welke reden de Roomsche
Bent (by welke hy vele jaren verkeert heeft, en
dus weinig van zyne werken hier te land gezien
worden) hem doopte met den naam van Potlepel. »
Verheugd over haren vond, bemerkte zij niet
dat de JORDAANS, waarop zij neergekomen was,
niet te Antwerpen, maar te Delft in 1616 geboren
werd en dus niet dezelfde kon zijn als de maler, die
reeds in het jaar 1618, wanneer VAN MANDER'sSchilderboeck het licht zag, VAN ORLEY's patronen
zou hebben nageschilderd, en dat HOUBRAKEN geen
woord van die patronen zegt. Spoedig laschte zij
het hierboven aangehaalde in haar werk, (2e deel,
bladz. 209). Daar zegt zij, na Hans Jordaen te
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hoch beruhmt
enz. Aldus
digde
zij zich
zich niet
niettegen
tegenVAN
VAN ORLEY,
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zelve dus het verwijt
verwijt doen,
doen, dat
dat zij,
zij, gewage wakon
van DESCAMPS
DESCAMPS lichtzinnigheid,
bladz. 209,
209,
gende van
lichtzinnigheid, op bladz.
aanvoert :: «« weil er wahrscheinlich
wahrscheinlich mit
mit gewohnter
gewolznter
Flüchtigkeit sich
die Miihe
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Je rechtvaardigheid
rechtvaardigheid eischt
eischt dat
men haar
haar
Doch
dat men
van de
de verdenking
verdenkingontlaste
ontlasteden
denkeurigen
keuflgenVAN
VAN ORLEY
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opgaf. Hij
Hij alleen
alleen heeft
heeft schuld
schuld aan
aan
zijner
dezen historischen
historischen misslag.
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de moeite
moeite niet
niet getroostte
getroostte KAREL
hij zich
VAN MANDER,
MANDER, en
en voegen
voegen wij
wij er
er bij
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Redevoering, uitgesproken bij het graf van
den heer Dr. Lodewijk Delgeur, briefwisselend lid der Academie, door den heer
Dr. A. SNIEDERS, ,verkend lid.
ik breng eene warme, eene diepgevoelde hulde
aan den dierbaren afgestorvene, namens de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Voorwaar! die geleerde instelling wordt zwaar
beproefd : of leggen wij, sedert hare stichting,
niet reeds den vierden eerepalm, met rouwkrep
omwonden, op het sombere baarkleed
Reeds vier leden — en van de verdienstelijksten ! — zijn gevallen ; de laatste was degene, die
het minste gedruischmakend door de wereld trad,
maar die den grootsten voorraad van kennis en wetenschap had vergaderd : het was Dr. Lodewijk Delgeur.
Te Rotterdam in 1819 geboren, verliet hij
op zijn tiende jaar Noord-Nederland om in ZuidNederland zijnen schooltijd te beginnen en dezen
in 1838 aan de Hoogeschool van Leuven te voltrekken, zoodat hij, 19 jaar oud, den titel erlangde
van doctor in wijsbegeerte en letteren.
Dr. Delgeur was dus door opvoeding en
vorming een zoon van den lande. Geen wonder
dan ook, dat wij den jongeling reeds vroeg den
kamp voor ons taalrecht zagen aanvangen.
Hij was te Leuven een der stichters van het
nog bloeiende genootschap Met tijd en Wijt, dus
een van die kloeke mannen, van wien de booze
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Zitting van 17 October 1888.
Aanwezig : de heeren Jhr. Nap. de Pauw,
bestuurder, J. de Laet, onderbestuurder, Fr. de
Potter, bestendige secretaris ;
de heeren H. Claeys, E. Gailliard, P. Génard,
G. Gezelle, E. Hiel, A. Snieders, F. van der Haeghen, P. Willems, P. Alberdingk Thijm, S. Daems,
C. Hansen, L. Mathot, J. Micheels, J. (brie,
Th. Coopman, A. de Vos, K. Stallaert, G. Dodd,
J. Broeckaert, werkende leden ;
de heeren K. de Flou, H. Haerynck en H. Sermon, briefwisselende leden.
De heeren L. Roersch en J. van Droogenbroeck , werkende leden , L. Schuermans en
F. Willems, briefwisselende leden, schrijven dat zij
verhinderd zijn de zitting bij te wonen.
AANGEBODENE BOEKEN.

Van het Staatsbestuur :
De abdij van Tongerloo, door WALTMAN VAN
SPILBEECK. 1888.

Inventaire des archives du chapitre noble de
Munsterbilsen, door HENDRIK VAN NEUSS. Hasselt, 1888.
Lexicon Frisicurn, door JUSTUS HALBERTSMA,
Ie deel (A-Feer) . 's-Gravenhage, 1876.
Bulletin de l'Académie royale des Sciences,
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der Volksschullehrer gesammeltem Material aus
circa 3o,000 Orten, bearbeitet, entworfen and
geTeichnet von Dr. G. WENKER. Straatsburg, 1881,
in-4"(Einleitung in-8°).

Tiber die Ver.cchiebung des Stammsilben-Auslauts inn Germanischen. Tabellen un I tintersuchungen. 1876, in 40.
Das rheinische Platt. Den Lehrern des Rheinlandes gewidmet
1877, in 8°.
-

-

Vanwege het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg, de verzameling zijner
uitgaven :
Zelandia illustrata. Verzameling van kaarten,
portretten, platen enz., betreffende de oudheid en
geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, door
M.-F. LANTSHEER. Middelburg, J. en W. Altorffer,
1866, twee deelen, in-8°.
liet Papier in de Nederlanden gedurende de
Middeleeuwen, inTonderheid in Zeeland , door
J.-H. DE STOPPELAAR. Middelburg, bij dezelfden,
1869, in-8
Verordening op het delven, reeden en keuren
van nzeede in Zeeland. 1869, in 8°.
Philippus en Petrus Lansbergen. Eene bijdrage,
als toevoegsel aan die van A.-A. FOKKER, door
J. VAN DER BAAN. 1869, in-8°.
Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste
helft der XVIe eeuw, door F. CALAND. 1869, in-8°.
-
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De lomberd en de Bank van leening te Middelburg, door G.-A. FOKKER. 1873, in-8°.
Nehalennia altaar, door J.-H. DE STOPPEEAAR. Met afbeelding. 1873, in-8°.
Willem III en de Middelburgsche magistraat
in 1686. 1873, in-8°.
Nertomarius. - Dacinus, door H. KERN.
1873, in-8°.
Brief van 7. Boreel, 6 Mei 16o8.
Testament
van Adriaan Beverland, met inleiding van Mr.
M.-F. LANTSHEER. 1873, in-8°.
Inventarissen van de boedels van Willem
SymonsT, 155o, en van Mr. Franchoys van Zandijck, 1551. Met aanteekeningen van Mr. J.-P.-N.
Ermerins. 1873, in-80.
Naamlijst van de poorten, torens, steegers,
markten, straten enT. der stad Sluis, in het midden
der XVe eeuw, samengesteld en verrijkt m2.t eenige
aanteekeningen door J.-H. VAN DALE. 1875, in-8°.
Iets over de bevolking van Middelburg voor
1795, door G.-A. FOKKER. 1875, in-8°.
In memoriam Mr. M.-F. Lantsheer. 18191877, door P. in-8°.
Beenderen van den mammouth en van het
uitgestorven rund, opgevischt in den omtrek van
Zeeland, door J.-C-. DE MAN. 1875, in-8°.
Een elandshoorn opgevischt in de Schelde,
door J.-C. DE MAN. 1878.
Derde mededeeling over in de Schelde gevonden beenderen, door J.-C. DE MAN. 1880.

---
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Mr Laurens Pieter van de Spiegel en Tyne
.tijdgenooten (1737-1800) , door G.-W. VREEDE.
1874-1877, vier deelen in-8°.
Repertorium van charters en bescheiden be.trefende het Dijkwelen, door G.-A. FOKKER.
1878, in-8°.
Iets over armenverTorging in vroegere dagen,
door A.-J. VAN DEINSE en E. FOKKER. 1878, in-8°.
Uit Bellamy-'s nagelaten brieven en papieren,
door J. VAN VLOTEN. 1878, in-8°.
Eenige geschiedkundige bijzonderheden betreffende den polder Schouwen, door B.-C. CAU. 1878,
in-80.
Gedachten over de dea Nehalenia, door L.-P.
VAN DE SPIEGEL. 1878, in-8°.
In memoriam Dr. A.-A. Fokker. 1810-1878.
1878, in-8°.
Cornelis CornelisT., Willem Barends en hunne
tochtgenooten, door J. BROEKEMA. Naar authentieke
stukken. Met een kaartje van Straat Nassau.
1878, in-8°.
Geschied- en waterstaatkundige beschrijvin6
van het in de XVIe eeuw geheel overstroomde eiland
Noord -Beveland, toegelicht door twee kaarten van
de oude en daarop gevolgde gesteldheid, door
A. HOLLESTELLE. 188o, in-8°.
Eenige bladen uit de geschiedenis van het
oude Tuchthuis te Middelburg, door D.-G. VAN
TEIJLINGEN. 1880, in-8°.
Drinkwater te Vlissingen , door G. VAN
.DIESEN. 188o, in-8°.
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't Graafschap van Zeeland ofte torte representatie van de regeeringe van Zeeland onder hare
graven, tot den fare 1579, behelsende teer onistandigh den staat en recht van de ridderschap en
edelen van Zeelandt, door JACOB VAN GRIJPSKERKE. 1882, in-8°.
Catalogus der Bibliotheek van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen. 1883, in-8".
Naamlijst van Fossilia, en, in of nabij den
grond, meestal in Zeeland, gevonden voorwerpen,
geplaatst in de toogenaamde Sleenenkamer van het
Zeeuwsch Genootschap. 1885, in-8°.
De stadsrekeningen van Middelburg, 145o-1499,
door H.-M. KESTEL OO. 1885, in-8".
De wettelijke bepalingen op het vroegere leveren
van medecijnen, door doctoren in Middelburg, door
J.-C. DE MAN. 1885, in-8°.
Borsele als ambachtsheerlijkheid en als polder
(vóor-1795), door J. BROEKEMA. 1886, in -8 ".
Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk
in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Ve deel.
1881-1883. (Onvolledig). VIe deel, 1866, (idem).
Levensberichten van Zeeuwen, t jnde een vervolg
op « P. de la Rue, geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland » , door F. NAGTGLAS. 1888, in-8".
Van wege het Historisch Genootschap te Utrecht:
Brieven en onuitgegeven stukken van AREND
VAN DORP. Uitgegeven door Mr. 7. -B. Ridder
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de van der Schueren. Utrecht, Kemink en zoon,
twee deelen. 1887-1888, in-8°.
Brieven aan R. M. van Goens en onuitgegeven stukken, hem betreffende. He deel. Utrecht,
1886, in-8°.
Memoriën van Iiendrik van Bleysivijck 173q.1755. Uitgegeven met inleiding en aanteekeningen
door THEOD. JORISSEN. 1887, in-8°.
journalen van CONSTANTIJN HUYGENS en
Tijn coon. IIIe deel. 1888, in-8°.
Kroniek van Sicke Benninge. 1e en 2e deel.
(Kroniek van Van Lemego). Uitgegeven en met
korte aanteekeningen voorzien door Mr. P. J. BLOCK.
1887, in-8°.
Quedam narracio de Groninghe, de Trenthe,
de Covordia et de diversis aliis sub diversis
episcopis Trajactensibus. Uitgegeven door Mr. C.
Pijnacker Hordijk. 1888, in-8°.
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. Xe deel,
1887, in-8°.
Correspondentie van en betreffende Lodewijk
van Nassau en andere onuitgegeven documenten,
verzameld door Dr. P. -7. Block. 1887, in-8°.
-

Van eenen ongenoemde :
XXII eaux-fortes avec souvenir biographique
de THEODORE SCHAEPKENS. Brussel, 1887.
Van den heer Crombez, uitgever te St.-Nicolaas :
Een verschrikkelijk geheim, drama in 6 tafe-
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reelen en een voorspel, door J. VERSCHUEREN.
St.-Nicolaas, 1888.
Van den heer Louis D. PETIT, met « vernieuwde dankbetuiging voor de hem door de Academie in December 1887 verleende en door hem
zeer gewaardeerde onderscheiding », een afdruksel
zijner Bibliographic der Middelnederlandsche Taal-

en Letterkunde.

Briefwisseling.
De heer Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs zendt de Academie een
afschrift van het volgende koninklijk besluit :
LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien het Koninklijk Besluit van Ion Juli 1858,
dat eenen driejaarlijkschen prijs van Vlaamsche
tooneelliteratuur instelt, en namelijk artikel 4,
luidende als volgt :
« Art. 4. De beoordeeling is toevertrouwd aan
eene Commissie van ten minste drie leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingslijst door de Klas van
Letteren der Academie van België opgemaakt ; »
Gezien Ons Besluit van 8n Juli 1886, dat, onder
de benaming van « Koninklijke Vlaamsche Academie », eene academie inricht van letterkundigen

23 3 -en geleerden, die de studie en het beoefenen der
Nederlandsche Taal- en Letterkunde tot het voorwerp harer werkzaamheden zal hebben ;
Aangezien de Koninklijke Vlaamsche Academie
gelast is met de belangen der Vlaamsche literatuur
en dat, bijgevolg, de voorstelling eener dubbele lijst
van candidaten voor de Jury van den driejaarlijkschen prijs van Vlaamsche tooneelliteratuur deel
maakt van hare werkzaamheden ;
Op voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
Wij hebben besloten en wij besluiten :
Art. 1. Het artikel 4 van voormeld Koninklijk
Besluit van ion Juli is gewijzigd als volgt :
« Art. 4. De beoordeeling is toevertrouwd aan
eene Commissie van ten minste drie leden, gekozen
op eene dubbele voorstellingslijst door de Koninklijke Vlaamsche Academie opgemaakt. »
Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Openbaar Onderwijs is gelast met de
uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Gegeven te Brussel, den 2 October r 888.
LEOPOLD.
Van vege den Koning
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
J. DEVOLDER.
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De Heer Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs bericht verder de Academie,
in antwoord op haren brief betrekkelijk het den heer
Manceaux verleende hulpgeld voor de uitgave van
het Vlaamsch gedeelte der Bibliographie, dat de
overeenkomst met genoemden boekhandelaar eerst
in 1890 een einde neemt en het hem derhalve, voor
het oogenblik, niet mogelijk is aan de vraag der
Academie het gewenschte gevolg te geven.
Bij brief van ! 6 dezer laat dezelfde heer Minister
weten, dat de Ko.linklijke Bibliotheek van België
het handschrift, inh.)udende een deel van den Spieghel
historiael, van den roman de Rose en van den roman
vander VII Vro_ien binnen Rome, ter beschikking
houdt van den heer K. Stallaert.

Het Historisch Genootschap, te Utrecht, neemt
volgaarne het voorstel der Academie aan om met
haar in letterkundig verkeer te komen, en zendt een
afdruksel der door hem in 1887 en 1888 uitgegeven
boekdeelen.

De heeren E. van den Brouck, Ed. Poffé en
andere voorstanders der Nederlandsche Taal- en
Letterkunde, te Antwerpen, verzoeken de Academie
het opstellen eener Vlaamsche of Nederlandsche
Spraakleer aan hare dagorde te willen brengen.

-- 2 3 5 —
{c De thans bestaande en gebezigde spraakleeren
(schrijven zij), stemmen niet overeen », hetgeen tot
gevolg heeft dat de leerlingen van verschillige
onderwijsgestichten op verschillende wijze hunne taal
schrijven, « wat hoogst te betreuren is voor de
eenheid van een volk, voor de eenheid zijner taal,
den grondsla,; van zijn nationaal karakter. » De
onderteekena ren van den brief zouden verlangen
cc dat er ten spoedigste eene ambtelijke en zoo
beknopt en eenvoudig mogelijke Spraakleer der
Vlaamsche Academie verschijne. »

Een beoefenaar der Nederlandsche taal, die
onbekend wenscht te blijven, zendt eene bijdrage
tot het Algemeen Vlaarnsch Idioticon (75 bl. in kl.
40), dat ter beschikking zal gesteld worden van de
Bestendige Commissie.
-

Mevrouw de weduwe Ledeganck antwoordt op
den brief, haar namens de Academie op 21 Juli
j. 1. toegestuurd, dat het grafteeken voor wijlen
haren echtgenoot is opgericht met de gelden, voortkomende van eene openbare inschrijving en door
de zorg eener te dien einde aangestelde Commissie, en dat dit grafteeken haar niet is opgedragen
noch aan hare zorgen aanbevolen.

— 236 -De heer J. de Block, doctor in wijsbegeerte
en letterkunde, te Bruf. sel, onderwerpt aan het
oordeel der Academie een handschrift, getiteld :

Het Engelsch met het Vlaamsch vergeleken.
Het bestuur zal onderzoeken of het gepast zoude
zijn werken te beoordeelen, die niet door de Academie
uitgegeven worden.
BibliographisEhe aanteekeningen.
Niederindische geistliche Lieder nebst ihren
Singweisen, aus Hss. des 15n Jahrh. von
Wilhelm Baumker.
Bij de meer dan anderhalve eeuw oude, welbekende firma Breitkopf und Hartel, te Leipzig,
verschijnt, sedert het jaar 1885, een tijdschrift voor
toonkunde, waarvan de uitgave voor een vijftigtal
jaren , zooals feiten bewijzen , nog onmogelijk
was. Het is getiteld : Driemaandelijksch tijdschrift

voor toonkunde, Vierte jahrsschrift für Musikwissenscha, f t. Het wordt hoofdzakelijk opgesteld
door Friedrich Chrysander, den bekenden Handelbiograaph, PHILIPP SPITTA, schrijver van het
beroemdste leven van Bach, hoogleeraar der toonkunde aan de universiteit en aan de hoogeschool voor
toonkunde te Berlijn, en Guido Adler, den niet minder
beroemden muziekgeleerde. Dit tijdschrift, waarvan
de artikels in den regel den stempel van ernstige
en diepzinnige studie, van grondige zaakkennis en
veelomvattende geleerdheid op het voorhoofd dragen,
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gaf onlangs eene bijdrage uit, welke Nederland
bijzonder aangaat, geput uit handschriften der
15e eeuw, namelijk eene reeks Nederlandsche liederen,
onder den titel : Niederldndische Lieder nebst

ihren Singnveisen, aus Handschriften des X V.
7ahrhunderts, von WILHELM BALIMKER.
De geleerde schrijver en toonkunstenaar, in het
Duitsche dorpje Niederkriichten, bij Venlo (in H oll.
Limburg), woonachtig, verzoekt de Academie, door
mijne bemiddeling, een exemplaar zijns werks als
huldebewijs te aanveerden.
ik ben daarom zoo vrij werk en schrijver
met een paar woorden in te leiden.
De heer BA- U M K E R heeft zich reeds door vele
grondige studiën over oude volks- en kerkliederen
bekend gemaakt, die in Nederland, door eenen
anderen geleerde in dit vak, mijnen hooggeschatten
vriend prof. Acquoy, te Leiden, met hoogen lof
werden besproken.
Het gewichtigste van BALIMKERS werken is Das
katholische deutsche Kirchenlied vor der Reformation, in twee lijvige boekdeelen, 1883-1886, bij
Herder, in Freiburg, uitgegeven.
De liederen van het voor ons liggende werk
stammen uit twee hss. Het eene is eerst onlangs
ontdekt op de Fideikommisbibliotheek te veeenen.
Dit vormt den grondslag en het hoofddeel dezer
studie.
Het andere hs., uit Berlijn, heeft HOFFMANN
VON FALLERSLEBEN in der tijd reeds gebezigd, maar
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deze geleerde gaf de melodiën der liederen niet
uit. Deze zangwijzen heeft BAUMKER daarom, nevens
eenige nog ongedrukte teksten, aan zijn werk
toegevoegd.
De schrijver veroorlooft zich geene wijzingen,
die in den geest der huidige muziek vallen ; de
teekens, welke hij aanbrengt, dienen alleen om de
lezing der liederen te vergemakkelijken.
De gouden vruchten van het bloeitijdperk des
beds, 1350 tot 1550, konden door toets of snede
alleen schijnbaar winnen, inderdaad echter aan
waarde verliezen. Want het is toch algemeen bekend
dat, bijzonder in het zuidelijk deel der toenmalige
Nederlanden, de schrijvers van meerstemmige toonwerken in die dagen aan half Europa de wet
voorschreven.
Waar zulk een overwicht bestaat kan men
vooraf, a priori, besluiten dat ook het lied eerre
hooge ontwikkeling heeft bereikt, wat nog nader
bewezen wordt door het feit, dat de meesters
der polyphone muziek de geestelijke liederen dikwerf
bezigden om daarop (als cantus firmus, zoo is de kunstterm) hunnen r ieerstemmigen bouw te grondvesten.
Doch wij willen hier alleen van de dichtstukken spreken.
De schrijver duidt. ter inleiding, op de bijzonderheid, dat in zijne handschriften een aantal teksten
voorkomen van geestelijken aard, welke op wereldlijke zangwijzen zijn toegepast, hetgeen in de 5e
en de 16e eeuw in onze Nederlandsche provinciën

239 eene algemeene gewoonte was, voortspruitend uit
oorzaken van allerlei aard, die ik hier niet nader
kan toelichten.
Eene andere eigenaardigheid blijkt uit deze
studie, namelijk dat een aantal geestelijke liederen
(ik bedoel alleen de Nederlandsche teksten) vaak
voor de kerk waren bestemd. De schrijver haalt
daarvan verschillende voorbeelden aan.
Dit neemt niet weg, dat weder andere liederen
van geestelijken aard tot huiselijk gebruik dienden.
Het Weensche hs. was echter voor een klooster
bestemd, wat wel bewezen wordt door de kleine
sermoenen over de vergankelijkheid, enz., die een
aantal liederen voorafgaan en waarvan de voordracht
dan telkenmale op 't sermoen volgen moest.
Verder zij hier nog opgemerkt dat het tijdperk
der vervaardiging des lieds menigmaal spreekt uit
de mengeling van Latijn en Nederlandsch, die wij
omtrent de vijftiende eeuw in onze tooneelletteren
terugvinden. Daaruit blijkt, hoe geestelijkheid en
burgerij gelijkelijk deelnamen aan deze dichterlijke
uitingen van het volksleven.
Een enkel, sprekend voorbeeld zij mij geoorloofd van zulk lied te geven, dat door HOFFMANN
reeds bekend is geworden
B1. 3o6. Ave maria, maghet pia
joncfrouwe sis trouwe,
da rouwe, moeder intacta.
Euge, uriel pater et narphat mater,
de welc quam ons anna uut filia,
manna et cunctorum salich origo bonorum.
Gaude genitura et jonctrouwe pura, enz.
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Een waar rederij kerskunststukje, maar geschreven
op eene overoude zangwijze, die, volgens GLAREAN
(den Zwitserschen meet- en toonkunstenaar van het
begin der r 6e eeuwe), meer waard is dan 600
wagens andere toonwerken.
Ook zij nog opgemerkt dat de schrijver blijken
geeft geheel op de hoogte te zijn onzer Nederlandsche liederenboeken en wat daarover is geschreven : noch Brugman, noch Willem van Amersfoort.
noch zuster Bertke, evenmin als Peter von Arbergen
Heinrich von Laufenberg, die met Nederlandsche
liederendichters in nauwe betrekking stonden, worden
vergeten.
Eindelijk levert BA- U M KER nog eene beknopte
verklaring van het notenschrift en het rhythmus
der gedichten, eene beschrijving der handschriften
en eene uitvoerige lijst der schrijvers, welke bij
zijn werk in aanmerking kwamen. Hij heeft dan
nog voor den minkundige een uitvoerig en zeer
nuttig woord- en zaakregister aan zijne studie toegevoegd.
Verder wordt door BAUMKER nog gewezen op
eene soort van sentimenteelen wansmaak moet ik
zeggen, de geestelijke, bovennatuurlijke liefde te
bezingen met woorden, welke gewoonlijk alleen
aan den wereldlijken minnaar in den mond worden
gelegd, evenals of men, om een haverklap, aan
de halmen der menschelijke gevoelens bovennatuurlijk koren kan laten ontspringen.
Hiermede heb ik de eer den hoogstbegaafden
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kenner der oudnederlandsche, lyrische dichtkunst,
en zijn jongste werk den leden der Academie ernstig
aan te bevelen.
BESTENDIGE COMMISSIE.

Verslag aan de Bestendige Commissie over
het handschrift, onlangs door het Belgisch
Staatsbestuur aangekocht te Cheltenham.
na de twee bekende volledige handschriften van Die Rose te hebben
vermeld, namelijk het Comburgsche en het Amsterdamsche, zegt, blz. XXVII zijner Inleiding :
« Een derde volledig handschrift schijnt nog
te bestaan in Engeland, en is misschien bedolven
in de boekerij van een dier Engelsche lords, die
door eene verzamelmanie van allerlei zeldzame en
oude dingen worden gekweld, en dus misschien
voor goed voor onze letteren zijn verloren, tenzij
een of ander gelukkig toeval het eens weder aan
het licht mocht brengen. a
« Het was de hoogleeraar SERRURE, die de
aandacht hierop vestigde (1). In een bijvoegsel tot
den catalogus voor 1836 van den boekhandelaar
Thorpe te Londen, wordt een handschrift voor
V. 53,10 sh. te koop geboden, en aldus omschreven :
« Romances in Flemish verses
Vincentii
EELCO VERWIJS,

(1) Académie Royale de Belgique, t. XXII, of 1, Bulletins.
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Speculum Historiale, -- Liber septesn sapientium
Roma
Liber Rose, in one volume, a most
splendid manuscript, upon vellum, containing 642
pages. Saec. XV. In fine preservation. Folio. >>
Welnu, het toeval heeft gewild dat het ver—

dwaalde handschrift voor onze letteren niet verloren blijven en weer aan het licht komen zou.
Wij hebben het aan de hoogstvereerende bezorgdheid van ons Ministerie van Binnenlandsche Zaken
te danken, dat dit alleszins kostbare boek thans
in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel berust
en ter beschikking der Vlaamsche Academie is gesteld geworden. Zooals de catalogus van den
Londenschen boekhandelaar Thorpe het beschreef,
is het ja een prachtig handschrift op perkament,
juist niet van 642 blz., maar van 332 folio's of
664 blz. in kl. folio, van 2 kolommen elke blz.
Het is in perkamenten band en draagt op den
rug, door eene moderne hand geschreven : P a pars
Specul. hist. Vincentii Bellovacensis. Liber 7 sapientium Rom., Liber Rosae, Onnnia in Hand., en,
gedrukt op leder : Specul. histor. Lib. 7. sap.
Roma, Lib. Rosx ; en onderaan de cijfers 9799
cn XCVIII. Onder op de eerste blz. leest men :

Hieronymi Winghij can(' Tor. ex empto. Bruxelli
en mars [614. H . E.
I.
Het eerste gedicht, de Spiegel historiael, begint met eene groote versierde letter, maar zonder

titel, met de volgende verzen :

- 243 Derste boec netut sijn beghin
Alsoe alse de werelt ginc in ;
Hoe Adam was gemaect ende Eve,
Hoe si vergaten de Goeds lieve,
Hoe haer gheslechte van hem quam,
Hoe de deluvie de werelt benam,
Hoe, na de diluvie sciet dat diet,
Ende hoe God die tonghen sciet,
Hoe Abraham ende sine neven
Alle int ghelove bleven,
Ende street henen tote Josephs doet,
Die in Egyptan was here groet,
Ende hevet . liiij . capitele inne
Vanden ende toten beginne.

en sluit met deze
Ende hier sal enden al dat were
Dat versamende Vincent de clerc
Van Beavais, die predeckare,
Die sere wijs was ende mare.

Hierop volgen bij DE VRIES, blz. 461, nog
4 verzen, luidende :
Hier latic bliven mine tale
Vanden Spiegle Ystoriale,
Nadien dat ict dus belie,
Alse vander eerstere paertie.

Het beslaat de folio's t a 255 en eene halve
kolom van fo 256.
JACOB

VAN MAERLANT's

Spiegel historiael

werd, zooals algemeen bekend is, uitgegeven door
Dr M. DE VRIES en Dr E. VERWIJS, te Leiden,
bij E.-J. Brill, 1863, in-q.o.

—
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de Nederlanden, in Duitschland, in Scandinavi e
en Engeland te verspreiden.
CHARLES AUBERTIN (I) meldt o. a. het bestaan
van eene Vlaamsche bewerking van het Boek der
Zeven Wijzen, zonder echter zijn gezegde te staven.
Tot op onze dagen was het ons in den Middelnederlandschen dichtvorm onbekend. Wel kent men
in ondicht :
« Die Historie van die seven wijre mannen
van Roemen, welcke historie boven maten schoen
ende genouchlick is om horen, ende oock vreetut ende
luttel ghehoert, want sy is nu nrewilinck in dit
voerleden jaer van LXXIX (1479) getranslateert
ende overgeset wt den Latine in goeden Duytsche,
op dattet die leeke lieden moghen verstaen. »
Dit boek berust in de Kon. Biblioth. te 's-Gra
venhage. Eene tweede uitgave, doch deze uit het
Hoogduitsch vertaald, wordt ons bericht onder
den titel ; « Die seven Exempels of Geschiedenis
der seven wijten van Rome », Delft, omstreeks
1498-1499, in_4°, waarschijnlijk gedrukt bij Hendrik Eckert van Homberch. » (2)
Het Cheltenhamsche handschrift treedt dus als
éénig op, en verrijkt alweer den allengs meer
en meer toenemenden schat onzer Dietsche, onzer
Middelnederlandsche letterkunde.

(i) Histoire de la langue et de la littérature francaise
au moyen-age.
KELLER, Dyocletianus Leben von Hans
(2) ADELBERT
von Buhel, Quedlinburg and Leipzig, 1841, blz. 35.
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is. Maar de keizerin, die op hem verliefd is.
waant hem de spraak wel te zullen teruggeven,
en neemt hem met haar in hare kamer. Zij verklaart den jongeling hare liefde, spant alle verleidingsmiddelen in om hem te vervoeren, maar zij
krijgt hem niet tot spreken noch tot toegeven.
Hierop ontsteekt zip van spijtigheid in gramschap,
scheurt hare kleederen, krabt haar aangezicht te
bloede, roept hulp en moord, beschuldigt hem bij
den keizer van geweld en verkrachting en eischt
zijnen dood. De zwakgeestige keizer spreekt het
doodvonnis uit en zijn zoon wordt verwezen om
onmiddellijk ter dood gebracht te worden. 's Lands
baroenen bekomen dat de uitvoering voor eenen
dag geschorst wordt. Beklag der keizerin, die haren
echtgenoot voorzegt, dat hij door zijnen zoon eens
zal onttroond en onterfd worden, en hem, ter
staving harer voorspelling, het gebeurde verhaalt
« met eenen pijnboom en zijne scheut », waardoor de
keizer zich weer laat overhalen om zijnen zoon
's anderdaags te doen sterven. Hier volgt nu eene
reeks van verhalen, dag voor dag, beurtelings door
de keizerin, om hare wraakzucht voldaan te zien,
en van elk der zeven wijzen, om, door voorbeelden
van vrouwenlist, den jongeling te redden , zoodat
men den zevenden dag bereikt, waarop de zoon,
naar de teekens der astrologie, gevaarloos spreken
mag. Hij ook verhaalt nu in volle vergadering
eene geheurtenis, waardoor hij zijne vaderlijke liefde
doet uitschijnen, en vertelt in alle waarheid het
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voorgevallene met zijne stiefmoeder. De verbolgen
keizer roept hierop 's lands baroenen te gader om
het vonnis over zijne ondeugende echtgenoote uit
te spreken, en de uitspraak dezer rechters luidt :
dat de keizer naar zijnen vrijen wil over de ontrou we
en boosaardige handelen zou. De vorst veroordeelt
haar ten brandstapel, schenkt zijnen zoon zijne
liefde terug en wil dat de zeven wijzen thans ook
zijne vrienden zouden wezen.
Alle die vertellingen, ja kindervertelsels, hebben,
zoo min als de meeste ridderromans, geen ander
belang dan ons te leerera dat, over zoo wat 5oo jaar,
velen, zooniet de meesten onzer voorouders, behagen
schiepen in zonderlinge, wreedaardige, sterkroerende
tooneelen, hierin niet ongelijk aan de meesten onzer
negentiendeeuwsche medeburgers en burgeressen.
Des te meer belang heeft echter het Boek voor
ons als eene taalvrucht uit een tijdvak, waarin
onze taal- en letterkunde nog in vollen bloei
waren, genoegzaam zuiver en ongemengd met die
vreemde indringelingen, welke haar eene eeuw later
zullen aankleven, ontsieren, onkenbaar en terugstootend maken.
Het boek vangt aan :
Hen) alien biddic, die hier sijn,
Mi te horen een luttelkijn
Ende te maken een gestille,
Indien datment doen wille.

en eindigt :
Ende hier ent de aventure
Ende die boec vanden seven vroeden.

God moetse in dogeden vort hoeden

-
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Begin en einde komen goed overeen met de uitgave van EENCO VERWIJS ; het Cheltenhamsch handschrift schijnt slechts 6,670 verzen te behelzen; doch,
het is op te merken dat, door eene misplaatsing van
de folio's 33 tot 8 t der Rose midden in den
Spieghel historiael, 192 kolommen van 40 verzen
elk, dus 7,68o verzen, na fol. 316 moeten geplaatst
worden, wat het getal van de verzen der Rose
op 14,35o brengt.
Het fo 3i6 v° van het Cheltenhamsch handschrift eindigt met de verzen :
Maer dore die ere die hi begeert
Vliegt hi dore die locht vorewert,

zijnde vs. 5057 en 5o58 bij Verwijs ; en 10 317 r°,
begint in het Ch. hs. met de verzen :
Hare vriheit die si hadden te voren
Daer si niet waren geboren.
Aldus soe eest van den man enz.

zijnde bij VER\'VIJS de verzen 12,799, 12,8o3 en
12,801.
Eindelijk doe ik nog opmerken, dat in het
Ch. hs. to 3o8 re het 16de vers, moetende rijmen
op nose, ontbreekt.
Ons codex sluit met 5 dichtstukjes, een hekeldicht en drie boerden.
1° Van der wive wonderlicheit
Werdt u hier een deel geseit.

226 verzen .

20 Dits van den visscher van Parijs
Ende van sinen wive, sijts wijs.

ego verzen.
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30

Dits van Heilen van Beersele
Die de iij. jaghede te spele.
Van dinghen die seleen ghescien
Moghedi hier lesen ende sien.

7;0

Igo verzen

84 verzen.

Vander vrouwen die boven haren man
Minde, ende wafter ghesciede van. 132 verzen.

Door de Bestendige Commissie wordt bericht
dat zij den heer K. Stallaert heeft aangeduid om
de uitgave te bezorgen der VII Vroeden. De
Academie keurt deze beslissing goed, met bepaling
dat de uitgave diplomatisch zijn zal, voorzien van
eene inleiding, eene woordenlijst en de onontbeerlijke aanteekeningen.

De heer Dr. A. Snieders legt het handschrift
neder der levensschets van wijlen zijnen broeder
Dr. R. Snieders, buitenlandsch eerelid, welke levensschets bestemd is voor het Jaarboek van 1889.

De Academie stelt het getal openstaande plaatsen vast en gaat over tot de kiezing van drie
leden, die, gezamenlijk met het bestuur, twee candidaten zullen benoemen voor elke der openstaande
plaatsen. Worden gekozen : de heeren Gezelle,
Hansen en P. Willems.

-
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Vervolgens onderzoekt de vergadering de aan
haar oordeel onderworpene vertaling der opschriften,
te plaatsen in het lokaal van het Provinciaal Bestuur
en in het Gerechtshof van West-Vlaanderen, te
Brugge
De zitting wordt te 4 1/4 uren geheven.
.

Zitting van 18 Juli :
Lezing: De A. bdij !'<ll! TOl/gedoo. Gcschledkulldige
I/avor,dlillgel! daal' \\·AI.I~IA!\ VA:" SPILlIEECK. Bibliographische nota val/ dell heel' S. DAEMS • • • • bI.

d~3

Beraadslagillg over het « Olltwerp lIal! werk,aamhede .. ))
del' heel'ell COOP>lAN el! UE POTTER. • . . • , . bI.

190

Zitting van 16 Augustus :
Voo/'t-rettir.g del' beraadslaging over het « Olltwcrp van
wel'kiaamheden ». . . . . . . . . . . . • • . bI.
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Zitting van 19 September:
j·/'I'.\lag I'all dell /1I:el' C.\ll.l.lll<ll O)OCI' ,ijlIe iendillg naaI'
. , bI.
Duitsclz/al/d • • . • . . • . . . . . _.
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Lezing : Over eenige F"allsche bokkesp"ongen op hel
veld del' Nedel'lal!dsch, kllllstgescllledellis. dOOI' den
lwe." G.-]. DOOI}, ll'akend lid . . . . . . . . • bi
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Redel'Oeri/lg, uitgesproken bij het graf V({II de/l den
hUI' DI', Lodewijl.' De/geur, bl'irfwisselelld lid del'
A Ladf'/l1ie, dOIJ/' del/ heel' DI', Î\.. S:"IEOERS, Wl'/'kel/d lid . . • • • • . . • . . . . . . , . _ . bI.
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Zitting van 17 October:
'i~(lel'landisc1te grist/iel/l' Liedel' Ilebst i/wcn
SingJveisell, aus lIs.\', des IJ" Ja/wh. VOll 'l'ilhellll
Bäumkel', doOI' den heel' Î\.LRERDlI'GK TIIYM. • • bI.

231i

T'el's1ag aan de Bestel/dig/! Commissie ovel' het handschrift, olliangs dOOI' het Belgisch StaalsbestulII'
aangekocht Ie Cheltl'llham. , , • . . , • • . ,bI.
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Zitting van

21

253

November 1888.

Aanwezig de heeren Jhr. Nap. de Pauw,
bestuurder; J. de Laet, onderbestuurder, Fr. de
Potter, bestendige secretaris ;
de heeren H. Claeys, E. Gailliard, P. Génard,
G. Gezelle, E. Hiel, L. Roersch, A. Snieders,
F. van der Haeghen, P. Willems, P. Alberdingk
Thijm, S. Daems, C. Hansen , L. Mathot, J.
Micheels, J. Obrie, J. van Droogenbroeck, Th.
Coopman, A. de Vos, K. Stallaert, J. Broeckaert,
werkende leden ;
de heeren K. de Flou en A. Prayon, briefwisselende leden, en Th. Arnold, buitenlandsch eerelid.
Afwezig met kennisgeving, de heeren E.Stroobant,
werkend lid, L. Schuermans, H. Sermon en Fr.
Willems, briefwisselende leden.
De bestendige secretaris legt de lijst over der
AANGEBODEN BOEKEN.

Vanwege het Staatsbestuur :

Compte vendu des séances de la Commission
royale d'Histoire, Nrs 2 en 3, 1888.
Mé;noires couronnés et Mémoires des savants
étrangers, publiés par l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,
40e deel in-4°.
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Van den heer Nap. de Pauw, bestuurder der
Academie :
Note sur le vrai nom du docteur solennel
Henri de Gand. Brussel, 1888. (Overdruk.)
Van den heer S. DAEMS, werkend lid, een afdruksel der nagemelde, door hem uitgegeven werken :
Deugd en Vreugd. Liederbundel voor brave
zangers. Eerste, niet voltooide druk. Herenthals,
V.-J. du Moulin, in-16'. (Nr 13 der veertien exemplaren.)
Arnie lijderes. Antwerpen, Van Os-De Wolf,
188i, in-32°. Tweede druk. Roeselare, in-32.
Waard of lveerd. Brief aan den Heer X.
1882, in-8°.
O. L. V. op het Zand onder Noordervijk.
Geschiédkundig bericht. Lier, 1883, in-i60.
De .talige Bronislava. Levensschets. Lier ,
1885, in-24°.
OnTe Lieve Vrom' van Scherpenheuvel, gr. 8°.
(Overdruk) .
Het lijdend Hart van yesus, ons voorbeeld in
het lijden. Meditatiën voor de vasten. Antwerpen,
i886, in-32°.
De Zielensmokkelaar. Roeselare, in i 6°.
De vierde Blad:ij, en Schere-sliep. (Alleenspraken.) Roeselare, in-i80.
Kanunnik Van Spilbeeck's werk : de abdi van
Tongerloo. Gent, 1888, in-8°. (Uit de V'rslag en
en Mededeelingen der Academie.)
Dr. J.--F.-J. Hereinans en diens scheppingen
taal- en letterkundig gebied, door Dr. Nolet o^
de Brauwere van Steeland, in 8°. Overzi;.ht.)
De canoniae Tongerloensis suppressione et
restauratione. Oratio. Tongerloo, 1888. in 8°.
-

-

,

-

-
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Maria A lnianak voor 1889. Averbode, 1888,
-

in-gr.-80.

De Paus. Oratorio. Herenthals, 1871, in-80.
De priester Christi. Dramatisch gedicht. Antwerpen, 1878, in-80.
Dirnitte illis. Den Eerw. heere Fr. Clemens
(Edward) Tijck, opgedragen bij zijne eerste plechtige
Misse. Antwerpen, 1881, in-80.
Verfameling van bijdragen van R de Meerhoutenaer » :
D. MAES
Gevecht van Gheel (1658).
Een woord over den oorsprong der gilden.
Kaert der gilde van den handboog te Herenthals.
Iets over het Landjuweel van Herenthals.
Cornelis de Bie.
Uit de geschiedenis van Meerhout (1789 179o).
Dab verhael van den veldtogt ván
FOPPENS
graef Frederik de Merode, in 183o.
:

-

:

Van den heer FRANS WILLEMS, briefwisselend lid :
De Heiland. Dichterlijke bespiegelingen op
Jesus' Leven, Leer en Lijden. Tweede uitgaaf.
Antwerpen, 1871, in-80.

Mgr P. Claessens, rijn leven en streven, en
fijne verdiensten als Vlaamsch letterkundige. (Uit
het Belfort). 1888, in 8°.
-

Vanwege de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam :
Jaarboek voor 1886. -- Idem voor 1887.
Verslagen en Mededeelingen. Atdeeling Letterkunde. Derde reeks, 40 deel. 1887, in-8°.

-- 256 Verhandelingen. Afdeeling Letterkunde , 1 7e
deel. 1888, in-4°.
Van den heer D. CLAEs, leeraar aan het
Athenaeum te Namen :
K.-L. Ledeganck. Biographisch-letterkundige
studie. Antwerpen, 1876.
De Nederlandsche letterkunde in België sedert
het begin ier XIXe eeuw . (Overdruk.)
Cours de lang ue flainande a l'usage des
VVallons. Namen, 1884, in r20.
Livre de lecture fianiande cl l'usabe des
athénées, des colléges, des écoles normales et des
écoles moyennes de la Belgique wallonne. Namen,
1884, in-12°.
Rooien en doornen. Tienen, 1862, in-8°.
De Herschepping. Dichttafereelen uit de Limburgsche Kempen. Tienen, 1864, gr. 8°.
De I f 1 eren-Spoorbaan in de Kempen , een
tegenhanger van de Herschepping. Ibid., 1866,
in-g r•.-8"
loost van Craesbeeck, kunstschilder der XVIIe
eeuw. Hasselt, 1871, in-8°.
Gedichten. Tongeren, 1885, in-8°.
De Wel Edelen Heere Lodewijk Hal -iants, op
het plechtig jubelfeest van zijn vijf-en-twintigjarig
Voorzitterschap in de Conferentie van St-Vincentius
te Tienen. Tienen, r886, in-gr.-8''.
Voor Thonissen, hoen ee ! Feestlied ter gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig jubelfeest des
heeren J.-J. Thonissen. — Gedicht en muziek van
D. Claes. Namen, [888, in-folio.
-

-

Van de Société d'Enutlation pour l'étude de
l'histoire et des antiquités de la Flandre : de 3
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geweest zijnde, voor zekere redenen gemeend heeft
zijn ontslag te moeten geven.
Aan de familie des heeren Dodd zal een brief
van deelneming worden gezonden, en de redevoering, in naam der Academie door den heer Coopman
in het sterfhuis uitgesproken, zal na het verslag over
de huidige zitting gedrukt worden. De vergadering
gelast hetzelfde lid met het schrijven van de levensschets des heeren Dodd voor het taarboek van 189o.

Dagorde.
Tot bestuurder der Academie voor het volgende
jaar wordt gekozen de heer J. de Laet, onderbestuurder, en tot onderbestuurder de heer E. Hiel.
De heer J. de Laet dankt zijne medeleden voor
de hem toegekende onderscheiding. Hij hoopt, in
het jaar zijns bestuurs, nuttig te kunnen zijn aan
de Academie, wier werkzaamheden reeds eene groote
uitgebreidheid genomen hebben, en drukt verder

de hoop uit dat de onderlinge betrekkingen, gedurende gezegd tijdperk, even aangenaam zullen wezen
als zij geweest zijn onder zijne verdienstelijke voorgangers. (Toejuichingen.)
Op zijne beurt betuigt de heer E. Hiel zijnen
dank voor het hem geschonken vertrouwen en belooft
al zijne kracht te zullen besteden tot den bloei der
Academie. (Toejuichingen.)

-
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Lezingen.

Verslagen over de wedstrijden
voor 1888.
EERSTE VRAAG.

Oudgermaansche Taalkunde.
Verhandeling over het gebruik der bijvoegende
wijs in het Gotisch, Oud-Friesch, Oud-Saksisch
en Oud -Hoogd uitsch .

Verslag van den heer L. ROERSCH, eersten
verslaggever.
Een enkel antwoord, met opschrift Germania,
is op deze vraag ingekomen.
Het bevat 31 bladzijden van ongeveer 24 regels,
waarvan drie aan eene onnoodige inleiding over
de Germaansche taalstudie en acht en twintig aan
het gesteld onderwerp gewijd zijn. Dit getal is
zeer gering, vergeleken met de 197 bladzijden, groot
octavo, waarin OSKAR ERDMANN het gebruik van
den Indicativus en den Conjunctivus bij eenen
enkelen Oud-Hoogduitschen schrijver onderzocht
heeft (Untersuchungen liber die Syntax der Sprache
Ottfrids. Halle 1876, 2 deelen). Daarom twijfelde
ik, ' an het eerste oogenblik dat ik schrijvers werk
in handen nam, of het wel mogelijk ware in zoo
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kleinen omvang die uitgebreide vraag behoorlijk
op te lossen, en geen lang onderzoek is mij noodig
geweest om overtuigd te zijn dat hij hierin werkelijk
niet geslaagd is.
Het verhandelde bepaalt zich hoofdzakelijk tot
het volgende :
a Het oorspronkelijk gebruik der aanvoegende
wijs is de uitdrukking van den wensch. Zij is dus
eigenlijk een optatief. De wensch kan een bevel
worden, en uit den optativus ontstaat de hortativu s
In samengestelde zinnen gebezigd om een voorwoordelijk gedacht uit te drukken, komt de hortativus
tot de beteekenis van den conditionalis en van
den concessivus.
« Verder vindt men den wenschvorm in doelaanwijzende zinnen, in tijdsbepalingen met totdat

en alvorens, alsmede in zinnen afhangende van
uitdrukkingen als : het is goed, het is beter,
liet is plicht, het behoort, het is nuttig. In deze
zes gevallen mag men de aanvoegende wijs als
wenschvorm of optatief beschouwen. Anders is
het gesteld met de twee volgende. In bijvoeglijke
zinnen, wanneer de hoofdzin ontkennend of vragend is, dient de aanvoegende wijs tot aanduiding
van een' twijfel, en in voorwerpszinnen na werkwoorden, als 'eggen, vertellen, vermelden, gebieden, meenee, gelooven, denken, vreeTen enz., is zij
een subjunctief en heeft haar ontstaan te danken
aan de oratio obliqua. »
Tot bewijs van het gebruik, in de acht aan-
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gegeven gevallen, vindt men, ten slotte, van elk
drie voorbeelden uit de bovengemelde Oud-Germaansche dialecten.
De schrijver, zooals men ziet, heeft meer getracht de verbinding der verschillende beteekenissen
der aanvoegende wijs in het algemeen aan te duiden dan de bijzonderheden van het gebruik dier
wijs in de Oud-Germaansche talen grondig te onderzoeken. Wichtige gevallen van dit gebruik zijn
niet vermeld, en geen enkel punt is volledig behandeld.
Daarbij komt dat het w einige, wat wij te lezen
krijgen, niet altijd nauwkeurig is. Hij geeft, b. v.
zijne volle goedkeuring aan de woorden van PAUL :
« Historisch richtiger warde der Modus Optatif
zu nennen sein ; einen dem Griechischen und Altindischen Conjunctif entsprechenden Modus besitzen
die germanischen Sprachen nicht. » Maar hij verstaat de woorden historisch richtiger in dien zin,
dat de aanvoegende wijs eigenlijk een optatief is,
wijl zij eerst en vooral een wensch heeft uitgedrukt, terwijl PAUL duidelijk den vorm en niet het
gebruik van den modus in het oog heeft. De i,
die in de Germaansche talen de aanvoegende wijs
kenschetst, is immers in het Grieksch en in het
Oudindisch de kenletter van den optativus en niet
die van den conjunctivus, zoodat van de twee
vormen., die de Indogermaanschc taal voor de aanvoegende wijs bezat, de Germaansche tongvallen
slechts den eersten behouden hebben.
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deling gevraagd werd over het weten der bijvoegende wijs enz. Zijne verhandeling over het
weren niet gevraagd zijnde, dient ook niet beoordeeld. Voor zooveel schrijver van Germania op
de eigentlijke vrage geantwoord heeft, ben ik van
't gedacht der twee andere rechters.
GUIDO GEZELLE.

VIERDE VRAAG.

Lofrede op H. Conscience.

Verslag van Dr. Aug. SNIEDERS, eersten
verslaggever.
Ik heb de eer aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie verslag in te dienen over het onderzoek
der stukken, ingezonden ter beantwoording van
de prijsvraag « lofrede op Hendrik Conscience ».
Twee stukken werden ons ter hand gesteld
een met de kenspreuk « Wees gedankt, o Hendrik
Conscience » ; een ander met die van « Conscience
en het Vlaamsche volk ».
Beiden hebben eene geringe letterkundige waarde
en dewijl zij in denzelfden toon geschreven zijn,
kunnen zij ook in dezelfde bewoording besproken
worden.
De schrijvers dezer stukken hebben geen juist

,
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Leeuw van Vlaanderen en van De Loteling is
nog steeds de gids onzer jeugd : — het hart van
vele zijner wapenbroeders in den strijd voor 't Vlaamsche Recht, leeft nog in omgang met den dierbaren
ontslapene.
Onze hoop was .dus gegrond, maar vc ij zagen
ze te leur gesteld : van de twee ingezondene stukken is geen vatbaar voor letterkundige ontleding
of bestand tegen eenige critische beschouwing.
Wij sluiten ons niet alleen aan bij het oordeel, uitgebracht door het achtbaar medelid Dr.
A. Snieders, maar nemen tevens de vrijheid eersen
wensch te uiten, namelijk : de voor 1889 aangehoudene prijsvraag Lofrede op J.-F. Willems te
aanzien als eene laatste proef ; en mocht deze
nogmaals niet bevredigend zijn, de uitschrijving
van « Lofredenen » voorgoed te laten varen.
Stellig, de Academie meende het goed ; hare
herhaalde poging verdient lof en dank ; mogelijk.
wacht haar eene blijde verrassing met den aanstaanden prijskamp ; maar hoe het ook zij, en alles
wel overwogen, wij houden ons voor overtuigd
dat er, voor het oogenblik, meer doeltreffende
vragen te stellen zijn, welker behandeling en
oplossing algemeen zullen beschouwd worden als
de schoonste lofrede op het leven en streven
onzer edele voorgangers.

—
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Evenals de voorgaande verslaggevers moet ik
met spij-t besluiten tot het niet-teekennen van den
prijs.
P. GÉNARD.

VIJFDE VRAAG.

Geschiedkundige en critische verhandeling over
de drie taalwetten van België.

Verslag van den heer J. O B RI E, eersten
verslaggever.
Eene goede gedachte bezielde zeker de Academie,
toen zij voor het schrijven eener geschiedkundige
en critische verhandeling over de drie taalwetten
een prijs uitloofde. Vooral met het oog op de —
laten wij het hopen — aanstaande behandeling der
wetsvoorstellen Coremans en De Vigne, valt het
hooge practische nut dier prijsvraag niet te betwisten.
Ook zij, die anders met het uitschrijven van prijsvragen dodr de Academie minder ingenomen mochten wezen, zullen dit gereedelijk beamen.
Dat nu slechts één schrijver naar den prijs
dong, kan niet de geringste teleurstelling wekken
z66 goed voldoet het werk aan alle eisehen. `Want
blijkt reeds bij een vluchtig inzien van het lijvige
handschrift dat daaraan tijd noch moeite werden
gespaard, door een nauw lettender onderzoek wordt
de overtuiging gevestigd dat. aan eene zeer degelijke
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bewerking de grondigste studie voorafging, zoodat
het wellicht uiterst moeilijk, zoo niet onmogelijk
geweest ware iets beters te leveren.
Op volledigheid mag het werk zeker bogen :
zelfs schijnt in sommige gedeelten eene misschien
wat overdreven zucht naar volledigheid den schrijver wel enkele malen tot uitweidingen te hebben
gevoerd, die best achterwege gelaten konden worden.
Hierbij heb ik inzonderheid het oog op de beschouwingen van zuiver staatkundigen aard, die vooral
in de geschiedkundige schets van den toestand
onzer taal vrij talrijk voorkomen. In eene studie
over de oorzaken der omwenteling in 1830 waren
zij wellicht op hare plaats, hier echter hebben zij
met het behandelde onderwerp niets te maken.
Terloops zij nog even aangemerkt dat men hier
eene uitstekende wederlegging vindt van de zoo
oude, maar nog steeds, dank zij moedwil of onwetendheid, voortlevende historische leugen, als zou koning
Willem aan de ingezetenen van het Walenland het
gebruik der Nederlandsche taal hebben willen opdringen.
Hoe uitvoerig de lijdensgeschiedenis ook zij
van de wet van 1873, die door den schrijver blijkbaar met voorliefde werd behandeld, zouden wij
hier, exenmin als in de geschiedenis der taalwetten
van '78 en '83, op enkele uitweidingen na, iets
willen missen ; de zaak Schoep, b. v., evenals het
adres der Gentsche Balie, de Vlaamsche Landdag
op 29 Juni '73, enz. zijn feiten van te groote

268 -beteekenis in de geschiedenis onzer taalbeweging,
dan dat men daaraan te veel belang zou kunnen
hechten.
Dat bij het vermelden der beraadslagingen,
die over de wetsvoorstellen Coremans en De Vigne
op 7 en 14 Januari '86 in de Vlaamsche Conferentie der Gentsche Balie werden gevoerd, de
schrijver, die anders op de hoogte dier besprekingen
blijkt te zijn, geen enkel woord vond ter bestrijding der weinig steekhoudende gronden, waarmede
men de verminking van art. r van het wetsvoorstel
Coremans wist te doen aannemen, wekte in hooge
mate onze bevreemding.
Naar onze meening behoort de commentaar
der wet van 1873, die het derde deel van het
handschrift uitmaakt, niet tot de beantwoording der
prijsvraag. Zeker zou dit werk bij het toepassen
der wet zeer vele diensten kunnen bewijzen, maar
hier moet het buiten beschouwing blijven.

Verslag van den heer J. DE LAET, tweeden
verslaggever.

Het eenig ingezonden antwoord op de vraag
door de koninklijke Vlaamsche Academie gesteld
tot het opmaken eener geschiedkundige en critische
verhandeling over de drie taalwetten in België,
voldoet in ruime mate aan de vereischten, en
zou voorzeker weinig te vvenschen overlaten zoo
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schrijver ervan zich in zijne beschouwingen niet
al te eenzijdig en, het mag hier wel ronduit
gezegd, niet al te driftig geplaatst had op het
oogpunt van eene der beide staatspartijen, welke
België verdeelen.
De gevolgen dezer eenzijdigheid konden niet
achterblijven ; ook wordt men die reeds op de
eerste bladzijden gewaar. Het antwoord op de
prijsvraag , na in deszelfs historische inleiding
vastgesteld te hebben dat de Staten Generaal of
Algemeene Staten, door Philips den Goede, hertog
van Burgondië, ingesteld, afgeveerdigden bevatteden
van ridderschap, geestelijkheid, steden en landen ; —
dat de invloed van den adel er overwegend was
en er doorgaans geene andere taal dan Fransch
bij beraadslagingen en in actenstukken werd gebruikt;
dat de voornaamste oorkonden, die in onze
archieven zijn bewaard gebleven : de Gentsche Pacificatie, het Verbond der Edelen, de Unie van
Brussel enz. insgelijks in het Fransch werden
geschreven, gaat voort :
« Daarentegen is de oorspronkelijke handvest
cc van de Unie van Utrecht in het Nederlandsch.
« Geen wonder, want het sluiten van dat
« Verbond was juist eene tegenwerking van de
Dietsche en overwegende protestantsche gewesten
sc tegen de Fransche en Roomschgezinde Walen. »
Schrijver van het antwoord op de prijsvraag weet
nochtans genoeg dat de adellijke aanleiders der
Geuzen evenzoo erg franschgezind waren als de
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hovelingen en raadslieden onzer Spaansche gouverneurs, en dat men ter nauwernood in Groen van
Prinsterer's « Archives de la Maison d'Orange n
een paar in 't Nederlandsch geschrevene brieven
kan aantreffen tegen eene karrevracht Fransche of
Hoogduitsche stukken.
Hij moet ook weten dat het protestantismus
in den beginne evenveel voortgang had gedaan in
het Walenland als in Vlaanderen of Holland, en dat
het meerendeel der beeldstormers, die ten onzent
kwamen invallen, tot - het Walendom te huis hoorden.
\Vat meer is, en wat in de geschiedkundige
inleiding van het antwoord op de prijsvraag meer
doelmatig en beter der waarheid getrouw had kunnen geboekt worden, is dat het in zwang blijven
der moedertaal ten onzent, niettegenstaande den verbasterenden invloed van vreemde vorsten en hofhouding, veelal te danken is geweest aan de mindere
geestelijkheid, die deze taal bestendig bleef gebruiken
in haren ambtelijken en persoonlijken omgang met
het volk.
En diezelfde vooringenomenheid, welke zich
lucht geeft in de inleiding, is te bespeuren door
gansch het opstel heen, en brengt schrijver tot
even weinig juiste gevoltrekkingen. J a, zonder dat
hij het noch wil noch weet, wordt hij weleens
het spoor bijster en vervalt nagenoeg in onrechtvaardigheid. Zoo b. v. rept hij geen woord over
de groote korpsen, die, elders dan te Gent, aan de
wedereisching onzer rechten eenen zoo duchtigen
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zijne meening, niet tot de beantwoording der prijsvraag behoort ».
Dit gevoelen kan ik in geenen deele bijtreden.
In de prijsvraag verlangt de Academie niet
alleen eene geschiedkundige, maar ook wel eene
critische verhandeling over de taalwetten.
Nu, wat Mr. Obrie « commentaar » heet, is,
m. i., wel niets anders dan op rechtskundigen grond
de cristische studie der taalwet van 1873, en deze
studie biedt een des te grooter belang aan, daar
schrijver bij elk punt niets anders raadpleegt dan
de gezonde rede en er niet eens op belust is, de
juistheid van zijn klaarziend oog te hinderen middels het opzetten van een gekleurden bril.

Verslag van den heer TH. COOPMAN,
derden verslaggever.
Het werk, met kenspreuk a Repos ailleurs »
is eene zeer merkwaardige bijdrage tot de geschiedenis van den taalstrijd der Vlamingen.
De schrijver verdeelde zijn uitgebreid onderwerp aldus :
EERSTE AFDEELI\G.

-

De toestand der talen in Vlaa;nsch-

België vóor 1789.
Onze taal gedurende de middeleeuwen en onder
de Burgondische vorsten.
II. -- Keizer Karel. ----- Inrichting van den Nederlandschen Staat.
III. — Scheuring der Nederlanden. — Verval van ons
I.

—

- 273 --Vaderland en van onze taal onder Spaansche en Oostenrijksche heerschappij.
IV. — De regeling van het gebruik der talen in het
land van Luik.
TWEEDE AFDEELING. - FrarISChe over heersching .
I. — De verovering.
II. — Het Fransch bewind. — Onderdrukking van onze
taal.
DERDE AFDEELING. - Nederlandsch bewind.
I. — Stichting van het koninkrijk der Nederlanden. —
Eerste maatregelen tot herstelling van de Vlaamsche taalrechten .
II. — Het taalverbod.
III. -- Het Belgisch bezwaar en gesmeek... De vrijheid
van taal.
VIERDE AFDEELING. - Belgisch tijdperk.
I. -- De omwenteling. — Franschgezinde reactie.
II. -- De Vlaamsche beweging. — De commissie der
taalgrieven.
III. — Ontwikkeling en voortgang der Vlaamsche Beweging. — De zaak Karsman.
IV. — Coucke en Goethals. — Het voorstel De Laet.

Daarop volgen de Taalwetten van 1873, 1878
en 1883 :
I. — De zaak Schoep. — Het voorstel Coremans.
II- — De verslagen der Middensectie en der Commissie
van Rechtsgeleerden.
III. — Het voorstel in de Kamers. De taalwet van 1873.
IV. — De practische toepassing der wet van 1873.
V. — De taalwet van 1878.
VI. — De taalwet van 1883.
Ten slotte geeft de schrijver :
« Practische aanteekeningen op de wet van 17 Augustus 1873 over het gebruik der Nederlandsche taal in straf-

zaken.

Zoo men ziet, is het een arbeid van belang,
die belezenheid en navorsching vergde, behendigheid
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in het zoeken naar waarheid, grondige kennis onzer
geschiedenis en huidige toestanden ; tevens een onbevangen blik om, met oordeel, de verzamelde feiten
naar vereischten te schikken, te ontleden en, volgens beteekenis of verdienste, in het licht te stellen.
Bij de eerste bezichtiging van het lijvige handschrift zou men licht denken dat er eenig gemis aan
verhouding tusschen de verschillende afdeelingen
van het werk bestaat. Dat is echter niet zoo. Het
werk bevat drie afzonderlijke deelen, nagenoeg van
denzelfden omvang : het eerste begrijpt de geschiedkundige inleiding en het critisch onderzoek der
vorige wetgeving; het tweede, de wording, de bespreking en de toepassing van onze taalwetten;
het derde is een commentaar der wet van 1873,
eene rechtskundige uitlegging van de vele moeilijkheden, welke die wet in de toepassing oplevert.
Die drie deelen, vereenigd, vormen — wij verhaasten ons het te erkennen -- een harmonisch
geheel, dat op de volledigste wijze de gestelde
prijsvraag beantwoordt.
Omtrent het 3e deel, namelijk « de commentaar der wet van 1873 » zijn de achtbare collega's
Mr. Obrie en 1)r. J. De Laat het niet eens. Beide
verslaggevers brengen te recht hulde aan de
verdiensten van de bedoelde aanteekeningen, maar
de eerste oppert het gevoelen dat ze buiten het
programma van den wedstrijd vallen. De tweede
doet integendeel opmerken dat zonder dien corn-
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-- 276 -wensch zullen aansluiten ; maar in alle geval
met dien verstande dat het volstrekt noodig is
dat er aan allen, die er belang bij hebben, een
zekeren leiddraad gegeven worde in zake taalwet
in strafzaken ; immers, de ondervinding heeft ten
overvloede bewezen dat de toepassing ervan gedurig
aanleiding geeft tot allerlei moeilijkheden, welke
door den oningewijde onmogelijk opgelost kunnen
worden. Van daar de noodzakelijkheid van een
handboek, dat de grondbeginselen stelt en de middelen aanwijst om de toepassing ervan te verzekeren en te handhaven.
Dat onontbeerlijk handboek ligt thans voor
de hand : het is de besprokene commentaar.
De geschiedkundige inleiding, tot en met de
Fransche overheersching, bevat meestendeels bekende
feiten. De schrijver nam blijkbaar tot gids het
verslag der Vlaamsche Grieven-commissie (I), het

beroemde werk waarmede de Vlaamsche Beweging,
eindelijk, naar de voorspelling van E. Van Bemmel
(i) Vlaemsche Commissie. — Instelling, beraedslagingen,
verslag, ofciëele oorkonden, onder toezigt van leden der
commissie uitgegeven. Brussel, Korn. Verbruggen, drukker
en uitgever, 1859 ; of « Documents parlementaires de la
Chambre des Représentants, n" 42. Texte et traductiori du
Rapport fait au nom de la commission instituée par arrêté
royal du 28 Juin 1856, pour rechercher et signaler au
Gouvernement les mesures propres à assurer le développement
de la littérature flamande et à régler l'usage de la langue
flamande dans ses rapports avec les différentes parties de
l'administration publique ».

277 in de Revue Trimestrielle (1, 378) « était descendu
du domaine de la théorie dans l'arène des faits ».
Aan dat verslag (I), hetwelk tot heden voor de
Vlamingen een credo is, brengt de schrijver meer
dan eens onverdeelde hulde en vergeet daarbij den
steller niet, den voorbeeldigen, o. i. niet genoeg
gewaardeerden strijder, Dr. Snellaert.
In de geschiedkundige inleiding, wordt vooral
gewezen op den vroegeren toestand der landstaal
in bestuur en gerecht. Met het oog op de taalwet van 1883 hadden wij gaarne iets meer vernomen over het gebruik der talen in het middelbaar
en hooger onderwijs tijdens de XVII° en XVIIIe
eeuw. Immers de klove tusschen het Vlaamschsprekend volk en de Franschsprekende burgerij,
die met en na 1830 steeds breeder en dieper
werd, in zoo verre dat ze thans aan een afgrond
gelijkt, was reeds gedolven voor den Franschen
tijd. Aldus kon het van Benig belang wezen aan
te stippen dat de broeders Oratorianen, in het
begin der XVIIe eeuw, gedeeltelijk afbraken met
het Latijn, tot in de 4e klasse het uitsluitend gebruik van het Fransch als voertaal van het onderwijs
invoerden en er zich weldra mochten op beroemen,
in hunnen pedagogischen strijd tegen de Jezuieten,
hun voorbeeld te zien navolgen door de Augustijnen,

(i) De schrijver gelieve te vermelden dat de brieven,
naar dewelke hij in zijn werk verwijst, voorkomen in het
Verslag der \'laamsche Commissie, en de bladz. op te geven.
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de Minderbroeders enz... Met vrucht kon gewezen.
worden op het keizerlijk besluit van 9 Maart 1777,
houdende inrichting en regeling van het middelbaar onderwijs in de Oostenrijksche Nederlanden,
dat eenige maanden nadien 1778), op aandringen
van Des Roches, aangevuld werd met eene bepaling, die tot in de 3e klasse der colleges het
Fransch verplichtend stelde (I).
De schrijver zal wellicht bijstemmen dat feiten
van dien aard, die eenen tijd en eene regeering
kenschetsen, vermelding verdienen uit hoofde hunner beteekenis en gevolgen.
Evenzoo geven wij den schrijve? in bedenking.
of het niet wenschelijk of mogelijk ware ietwat
meer uit te weiden over de XVIIe en XVIIIe
eeuwsche burgerlijke en cri rnineele rechtspleging ,
vooral in het land van Brabant. Wel is waar
zouden enkele korte beschouwingen of aanteeke-

ningen daaromtrent de waarde zijner zaakrijke
inleiding niet verhoogen, maar deze althans in
nauwer verband brengen met de wetgeving van
1873, die hij verder met voorliefde, veelal op uitstekende wijze, behandelt.

(i) Benevens het Groot-college van Brussel, bestonden
in de Vlaamsche gewesten colleges van in of ell rang, te
Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Ilalle, Ieperen, Kortrijk,
Oudenaarde, Roerwonde. De gestichten der Oratorianen te
Mechelen, Oostende, Temsche en Veurne werden door de
Regeering geldelijk ondersteund.

279 Wij kunnen niet inzien waarom de achtbare
verslaggever aan den schrijver verwijt, ln
't voorbijgaan en in eenige woorden, gewezen te
hebben op het feit dat het verbond van Utrecht
uitsluitend uit Dietsche gewesten was samengesteld
en uit gewesten, waar de protestanten de overheid
hadden, terwijl het Waalsch verbond van Utrecht
beslissend Roomschgezind was. Dat is immers
eene geschiedkundige waarheid, die door niemand
wordt betwist.
Wat de taal betreft, waarmede de Prinsen van
Oranje, de hoofden der Geuzen en de hovelingen
onzer Spaansche Gouverneurs het meest waren
ingenomen, schijnt het ons nutteloos die vraag te
onderzoeken, vermits schrijver er in zijn werk
geen oord over rept.
2e

Ook de veelgeachte eerste verslaggever heeft eenige
bedenking tegen het feit, dat de steller der verhandeling, in de geschiedkundige inleiding en bepaaldelijk
in de afdeeling 1815- i 83o, staatkundige beschouwingen inlascht, « die hier minder te pas kwamen ».
Wij zijn het met onzen collega en vriend niet eens.
Inderdaad, wij achten dat, om onze taalwetten naar
behooren te begrijpen en te waardeeren, het volstrekt
noodig was de vroegere wetgeving uiteen te zetten
en te beoordeelen, en, hoe kon zoo iets geschieden,
indien schrijver niet tevens wees op de gebeurtenissen, welke die wetgeving het aanzijn hebben
geschonken, en op de gevolgen, die zij heeft mede-
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gesleept? Wordt de zaak uit dit oogpunt beschouwd,
dan blijkt weldra dat eene vergelijkende studie hier
onontbeerlijk was, en de schrijver heeft dit begrepen.
Wij hebben omtrent dat stuk 1815-183o iets
meer in het midden te brengen.
Het is zeker dat de schrijver den zoogenaamden « Hollandschen tijd » onder menig opzicht
bestudeerd heeft ; doch het komt ons voor dat hij
de opgegaarde kennis niet zonder moeite heeft
kunnen samenvatten in een streng afgemeten bestek,
zooals hier het geval was. Wel is de bespreking der wetgeving nogmaals zeer verdienstelijk te
noemen, maar het mangelt haar -- te midden van
allerlei aangevoerde zaken — aan het noodige relief.
Zoo heeft het hier den schijn — tegen des schrijvers
bedoeling -- alsof de taalquaestie bijna onmiddellijk
na de vereeniging van Zuid en Noord, als 't ware op
eene onrustbarende wijze werd opgeworpen, dan
als het bewezen is dat zij slechts later kwam opdagen
als eene bedreigende grief, en dan nog pour les
besoins de la cause.
Wij meenen dat de schrijver voor of tijdens
de proeflezing, met eenige kleine wijzigingen veel
verhelpen kan, om dusdoende ietwat meer ruimte
en licht te schenken aan het vraagstuk der taal,
dat des te beter op den voorgrond zal treden.
Hoe het ook zij, wij veroorloven ons de bijzondere aandacht van den schrijver te vestigen op het
tijdvak 1815-183o, daar wij in hem den man meenen
te bespeuren die eenmaal bij machte zou zijn om de
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volledige en onvervalschte, tot heden niet geleverde
geschiedenis van dien tijd aan te durven ; eene
geschiedenis die nog vele in Noord en Zuid bestaande
vooroordeelen zou wegnemen, wel te verstaan als zij
behandeld wordt zooals men geschiedenis moet
schrijven : ad narranduin, non ad probanduin.
En het is juist met het oog op die algemeen
bekende -- weinig betrachte — waarheid, dat wij
ons niet kunnen vereenigen met de zienswijze van
onzen achtbaren collega, den onvermoeiden Vlaamschen strijder J. de Laet, als hij beweert dat schrijver
blijken geeft van eenzijdigheid. Dat schrijver een
liberaal is, valt niet te betwijfelen, maar even min
dat hij eerst en vooral een overtuigd Vlaamsch
gezinde is. Op iedere bladzijde van zijn werk
ontwaart men kennelijke sporen van zijne zucht
om rechtvaardig en onpartijdig te blijven : nooit
aarzelt hii hulde te brengen aan de verdiensten
van Vlaamschg ezinde katholieken ; nooit aarzelt hij
de onvlaamsche houding van zekere liberalen en de

lauwheid van andere met verdiende strengheid aan
de kaak te stellen.
Wij mogen het hem niet kwalijk nemen dat
hij in het tweede deel, op de werkzaamheden van
« 't Zal wel gaan » en van het « Willems-Fonds a
veel meer dan op die van soortgelijke katholieke
vereenigingen heeft gedrukt. Zulks kan niet wonderbaar heeten als men nadenkt hoe weinig wij
meestal op de hoogte zijn van hetgeen politieke
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tegenstrevers op Vlaamsch gebied verrichten. En
het voorhandig werk schijnt ons juist te zijn eene
eerlijke poging om die alleszins betreurenswaardige
onwetendheid zooveel mogelijk te doen verdwijnen.
Dat de twee voornoemde maatschappijen, wat
de vlaamschgezinde liberalen aangaat, eenen grooten
invloed hebben uitgeoefend, is niet te loochenen, en
daarom was het rechtvaardig ze te vermelden. Maar
wij houden ons overtuigd dat schrijver, wiens doel
blijkbaar is de leus suwn cuique tot de zijne te
maken, met het grootste genoegen zijn werk zou
volledigen, door op eene meer omstandige manier
aan te stippen wat de katholieke lagere geestelijkheid en de katholieke vereenigingen op het gebied
der Vlaamsche beweging hebben gedaan.
Wij vertrouwen tevens dat hij den oorsprong
der zaak Schoep ietwat nader toelichten en eenen
ruimen en racer gunstigen blik werpen zal op den
Vlaamschen Landdag of de waarlijk grootsche volksbetooging, die, evenzeer als het Adres der Gentsche
Balie (i) — alhoewel in eenen anderen zin —
beslissenden invloed heeft uitgeoefend op de sternming der taalwet van 1873.
Hij zal, bij nader inzicht, bevinden en er-

(i) De szhrijver noemt dit Adres een « berucht » adres
en gebruikt dat woord drie of vier malen in gunstigen zin.
Het zal volstaan met zijne aandacht te vestigen op die ver%eerde opvatting.

-- 28 3
kennen dat de cc Veldbloem » van Brussel, de
« Nederduitsche Bond » van Antwerpen en andere
niet genoemde kringen, door hunne onvermoeide
propagande, ook het hunne hebben bijgedragen
tot het verkrijgen der wet-De Laet omtrent het
gebruik onzer taal in bestuurzaken; -- dat de
haarboekjes van het Lovensche « Met tijd en vlijt »
evenveel waardeering verdienen als de almanakken
van het Gentsche « 't Zal wel gaan »; — dat er
een aanzienlijk verschil van meening bestaat omtrent
het antwoord op de vraag : Wie is eigenlijk de
vader van de taalwet van i 883 ; --- dat in zijne
beknopte schets van den strijd, voor en tijdens de
bespreking dier wet, ontstaan tusschen de liberale
flaminganten, de benaming « gematigde Vlaamschgezinden » aan het adres van die van Gent, evenmin nauwkeurig is als de uitdrukking « radicalen »
waarmede hij het bondgenootschap Brussel-Antwerpen bestempelt, hetwelk, bij die gelegenheid,
krachtdadigen steun vond bij de Bruselsche afvaardiging in de Kamer; — dat, ten slotte, eenige
regelen of beschouwingen, vervat in het opstel
« Ontwikkeling en voortgang der Vlaamsche beweging » een weinig verouderd schijnen, als *zware
geschreven over een tiental jaren, onder den indruk
van het feit dat een liberale vlaamschgezinde een
ministeriëelen zetel bekwam : — waarin hij echter
weldra met zijne Vlaamsche beloften, zijn Vlaamschen oorsprong vergeten zou.
Dit zijn, alles wel ingezien, slechts enkele
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tekortkomingen of niet duidelijk genoeg opgehelderde bijzonderheden in het uitgebreid en zeer
verdienstelijk werk, waarvan onze achtbare collega
Mr. Obrie getuigt « dat het op volledigheid mag
bogen » en dat « het wellicht uiterst moeilijk, zoo
niet onmogelijk geweest ware iets beters te leveren n.
Mijne Heeren,
Bij eenparigheid van stemmen stelt de keurraad voor, den uitgeloofden prijs toe te kennen aan
het ingezonden werk, met kenspreuk : Repos ailleurs, en uw 3e verslaggever uit den wensch dat
het door de Kon. Vlaamsche Academie uitgegeven
wonde in drie boekdeelen, met voorbehoud, wat
het 3e deel aangaat, van herziening en vollediging,
indien het wetsvoorstel Coremans-De Vigne in den
huidigen zittijd gestemd wordt.

Over de besluitselen dezer verslagen, die gedrukt
en aan de Leden gezonden zullen worden, zal de
Academie in de eerstvolgende zitting uitspraak doen.

Dc heer bestuurder deelt mede, dat door de Commissie, volgens de Academische wetten gelast met
het aanbieden der candidaten voor de openstaande
plaatsen, gekozen zijn :
Eerste plaats voor briefll'isssselend lid, ie candi-
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daat, de heer Dr.
Dr. L.
L. Simons,
Simons, leeraar
aan het
leeraar aan
daar,
Leuven;; 2"
koninklijk Athenaeum te Leuven
Ze candidaat,
de heer D. Claes,
leeraar aan
aan het koninklijk
Claes, leeraar
Namen;;
Athenaeum van
van Namen
Athenaeum
Tweede
plaats van
briefwisselend lid
ex
Tweede plaats
van briefwisselend
lid : ex
cequo,
heeren N.
N. dedeTière,
Tière,tooneelschrijver
tooneelschrijver te
de heeren
cvquo, de
Brussel;; en
letterk undige
undige te St.-Nicolaas.
en A.
A. Janssens,
Janssens, letterk
Brussel
St.- Nicolaas.
Voor de plaats van
buitenlandsch eerelid
eerelid :
van buitenlandsch
de heer J.J.Scher
Scherpenzeel,
algemeen
penzeel, algemeen
candidaat, de
IIee candidaat,
consul
van de
de Zuid-Afrikaansche Republiek,
Republiek, te
te
consul van
Brussel;;
Brussel
2e
2 e candidaat,
de heer Bonvarlet,
Bonvarlet, voorzitter
candidaat, de
flamand de France,
France, te Duinkerke.
van
het Comité flamand
van het
worden, als
als bijvoeglijke
bijvoeglijke candidaten, voorvoorNog worden,
gesteld :

Voor de eerste
perste plaats van
van briefwisselend
briefwisselend lid,
lid,
Je heeren
heeren Dr.
Dr. Eug.
Eug. van
van Oye,
Oye, te Oostende
Oostende;;
de
Edmond van
van der
der Straeten,
Straeten, te Oudenaarde;
Oudenaarde; Vict
Edmond
la
Montagne,
te
Antwerpen;
Isid. Teirlinck
de
de la Montagne,
Antwerpen; Isid.
R. Styns,
Styns, te Brussel.
Brussel.
en
en R.
Voor de tweede
briefwisselend lid,
lid,
tweede plaats van
van briefwisselend
de
heeren
Dr.
Bauwens,
te
Aalst,
en
Aug.
Gittée,
de heeren Dr. Bauwens,
Aalst, en Aug. Gittée,
leeraar aan
aan het koninklijk Athenaeum te Charleroi.
leeraar
Voor de plaats van
buitenlandsch eerelid,
eerelid,
van buitenlandsch
de
heeren Dr.
Fruin, geschiedde heeren
Dr. W.
W. Nuyens
Nuyens en
en R.
R. Fruin,
geschied
schrijvers.
-schrijvers.
tot de
deaanduiding
aanduiding
De
Academie gaat
over tot
De Academie
gaat over
van tien
tien namen,
namen, uit
uit welke
welke de
de heer
heer Minister
Minister van
van
van
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Binnenlandsche Zaken en Openbaar Ond:ffwijs den
keurraad voor den driejaarlijkschen wedstrijd van
Vlaamsche tooneelletterkunde zal samenstellen.
De zitting wordt geheven te 3 1,f2 uren.

Redevoering bij het lijk van den heer
J.-G. DODD,
UITGESPROKEN DOOR

den heer TH. COOPMAN, werkend lid.

1)e Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde heeft ons den last opgedragen,

in haren naam, vaarwel te komen zeggen aan haar
geëerd lid, aan den trouwen vriend en medewerker,
den begaafden schrijver en gemoedelijken zanger,
wiens verscheiden algemeen en diep betreurd wordt.
Wij kwijten ons van dien heiligen plicht
met een onuitsprekelijk gevoel van weemoed;
immers de dood schijnt niet te willen rusten
ze slaat, sedert eenigen tijd, aanhoudend, in de
gelederen der Vlaamsche arbeiders. Na Conscience,
Rodenbach, Beernaert, Mevr. Van Ackere, Heremans en andere dierbaren, trof zij gisteren nog
1)elcroix, Nolet de Brauwere, Renier Snieders,
1)elgeur ; heden rukt zij uit het midden zijner
vrienden den verdienstelijken en geliefden JANGEERAARD DODD.

- 287 Onzer zwakheid bewust, buigen wij deemoedig
het hoofd voor die onwederroepelijke beschikking
van hooger; -- wij aanstaren met beneveld oog en
benepen hart deze kist, waarop een versch gedolven
graf wacht.
Alleen de geheugenis van het goede, dat de afgestorvene gesticht heeft, ende overtuiging dat zijn leven
als mensch en als vader van familie, als kunstenaar
en vaderlander, een voorbeeldig leven is geweest,
dat eerbied wekt, navolging verdient en vinden
zal, zijn eenigszins bij machte om de smart van het
scheiden te lenigen.
JAN- GEERAARD DODD werd geboren te Antwerpen, den 20 September 1821. Hij was nog een kind,
toen hij zijne vaderstad verliet voor Rijsel, waar hij een
Fransch lager onderwijs ontving. Groot was zijne
vreugde, toen .hij naar Antwerpen mocht terugkeeren ;
want de jongeling vond lust in lijn en kleur; hij had
gevoel voor kunst : hij zou schilder worden. Onder
de leiding van De Block en Thomas, later onder
die van meester Leys, maakte hij snelle vorderingen
en sloot hij zich aan bi die vurige jongelingschap welke, destijds, in de Scheldestad d\N eepte met
Vlaamsche kunst en Vlaamsche taal en tier en
vrij op heur vaandel schreef : Vlaamsche herleving ! .. .
DODD las het « Wonderjaar » ; hij werd de
vriend van Conscience, die hem les gaf en aar spoorde
om ook « zijne krachten in de vaderlandsche letterkunde te beproeven ».

-
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treffen; ; nauwelijks
nauwelijks hadden
hadden zijne
zijne eerste
eerste
kunstenaar tremen
tafereelen
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met
de
pen
inde
hand.
uur ; hij viel met de pen in •de hand.
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die zijne faam vestigden en die — zooals Nlevr. von
Di ringsfeld te recht mocht getuigen --- om de fijnheid van gevoel en hunne ironisch-ontroerde wendingen, aan den Duitschen meesterzanger Heine
doen denken. Hij leverde voortreffelijke vertalingen
van Duitsche en Engelsche dichters, en meest al de
tijdschriften, die sedert 1848 verschenen, bevatten
bijdragen van zijne hand, in gebonden of ongebonden stijl.
Doch vooral de tooneelletterkunde was zijn lievelingsvak, het doel zijner aanhoudende lezingen en
studiën. Zijne tooneelwerken -- hij schreef er een
zestal waarvan verscheidene buitengewonen bijval
verwierven — bewijzen eene grondige kennis der
techniek; ook volgde hij als lid der provinciale
tooneel-commissie van Brabant en van het Leescomiteit met de grootste belangstelling, de ontwikkeling van ons vaderlandsch tooneel. Geen jonge schrijver
riep te vergeefs zijnen raad in ; DODD getroostte
zich de moeite, de werken der jongeren met zorg
na te zien en met aanteekeningen te verrijken ;
hij trad zelfs met hen in briefwisseling en stelde zijne
rijke boekerij volgaarne te hunner beschikking.
De ingewijden weten wat die bibliotheek bevat
en hoe zij het voorwerp van meer dan veertig jaren
aanhoudende zorg is geweest ; inderdaad, gedurende
al dien tijd wist DODD, niettegenstaande de bezwaren
van het leven, nog menigen penning uit te sparen
tot het aankoopen van werken.
Het was bij vader Dautzenberg, aan wiens
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dochters hij les gaf, en waar hij vriend van den
huize was en bleef, dat DODD kennis maakte
met de meesterwerken der Europeesche literatuur.
Dautzenberg's boekerij stond te zijner beschikking
en hij heeft met ijver gebruik gemaakt van deze
vriendengunst.
Zijne groote belezenheid kwam hem later wonderwel te pas; zij wees hem den weg in de keuze der
Duitsche, Nederlandsche, Fransche en Engelsche
meesters, terwijl zijn kunstsmaak hem op het spoor
bracht van alles wat merkwaardigs verscheen in het
vak van platen en gravuren en kunstgeschiedenis.
Over dit gedeelte onzer vaderlandsche kunst
schreef DoDD o. a. een zeer merkwaardig opstel
in de Patria Belgica.
Omtrent de geschiedenis der houtgravuur, heeft
hij een schat van nota's opgezameld welke hij,
eilaas ! niet heeft kunnen benuttigen, maar die,
naar wij hopen, niet zullen verloren gaan.
De kenmerken van DODD's karakter waren
vriendelijkheid en hulpvaardigheid, zachtheid en
wellevendheid, bovenal eene weergalooze werkzaamheid, die slechts evenaring vond in zijne soms te
ver gedrevene nederigheid.
Niettegenstaande die nederigheid, was zijne
verdienste niet ontsnapt aan het oog der koninklijke Vlaamsche Academie die hem, met algemeenheid van stemmen, in haren schoot riep en -waar
hij, in den beginne persoonlijk ongekend van velen
-- het zij te zijner eere gezegd --- door zijnen
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innemenden omgang weldra de genegenheid won
van al zijne medeleden.
Die waardeering en die achting klommen nog
merkelijk bij de lezing, door hem gehouden in de
zitting van de maand September laatstleden. Het
was, volgens zijne verklaring, slechts eene inleiding
op eene reeks mededeelingen en voordrachten, waarin
hij trachten zou alles in het licht te stellen wat
over onze oudere Vlaamsche kunstenaars verkeerds
geschreven werd in den vreemde.
Wij mogen getuigen dat hij zich — niettegenstaande zijnen ziekelijken toestand — met ijver
en overtuiging wijdde aan dien nieuwen arbeid.
Zoo is zijn leven geweest en zóo zijne dood.
Zijne laatste poging was nog een strijdkreet tegen
den uitheemschen geest, die niet alleen de taal
van Vlaanderen's volk veracht, maar dat volk
zoekt te treffen en te vernederen in zijnen hoogsten
en reinsten roem : zijne kunst. Hij viel en stierf
met de pen in de hand, te midden zijner geliefde
boeken en omringd van zijne familie, die door den
plotselingen slag in den diepsten rouw gedompeld
blijft.
Indien de bewijzen van deelneming in het
geleden verlies en van algemeene achting voor den
dierbaren ontslapene de smart van echtgenote en
kinderen kan verzachten, dan zal het wel hier het
geval zijn.
En Gij, vriend, die daar nu rust tusschen
de « eiken planken wallen », waarvan gij zongt
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Zitting van 24 December 1888.

Aanwezig de heeren Jhr. Nap. de Pauw,
bestuurder ; Fr. de Potter, bestendige secretaris;
de heeren H. Claeys, E. Gailliard, P. Génard,
G. Gezelle, E. Hiel, L. Roersch, A. Snieders,
F. van der Haeghen, P. Willems, P. Alberdingk
Thijm, S. Daerns, C. Hansen, L. Mathot, J. Micheels, J. Obrie, J. van Droogenbroeck, Th. Loopman, A. de Vos, K. Stallaert, J. Broeckaert,
werkende leden ;
de beer K. de Flou, briefwisselend lid.
Afwezig met kennisgeving, de heeren J. de
Laet, onderbestuurder, en E. Stroobant, werkende
leden ; Bols en Schuermans, briefwisselende leden.
AANGEBODEN BOEKEN.

Vanwege het Staatsbestuur :
BloemleTing uit Prudens van Duyse's Gedichten, tijdens zijn leven verschenen. Roeselare, 1888.

Mémoires couronnés et autres mémoires publiés
par l'Académie royale des Sciences, des Lettres
et des Beaux-Arts de Belgique, Tome XLI.
Brussel, 1888.
Van den heer H. CLAEYS, werkend lid :
Kei. er Karel en het Rijk der Nederlanden
(Overdruk uit het Belfort ) 1888.

-- 294
294Van den
de!1 heer A. DE
DE VOS,
VOS, werkend lid
liJ. ::
Van
KeeriUde van
van Van
VanBeers'
Been'«I( Rijtende
RijFnde Blaren
Blaren).
.^.
Keertijde
Lokeren, 1888.
Van
den beer
heer].
BOLS, briefwisselend
briefwisselend lid
lid ::
J. BOLS,
Van den
Eenige Regeltjes.
Regeltjes. Handboeksken
Handboeksken waar
de
Eenige
vaar de
Vlaamsche
stlldenten
hunne
moedertaal
behoorlijk
Vlaamsche studenten hunne moedertaal behoorlijk
lil
leeren schrijven
schrUJlen en
en uitspreken,
uitspreken, door
door J.
J. BoLs
BOLS
in leeres
en J.
J. DE
DE RUYSSCHER.
RCYSSCHER. Lier, 1888.
1888.
Nederdllitsclze Bloemleting.
pro;;aNederduitsche
Bloemlerinb . DichtDicht- en
en protever;;ameld en
en voortien
Jloo1"iienmet
metaanteekeningen,
aanteekeningen,
stukken vertaineld
onter letterkunde,
letterkunde,
eene
van de
de geschiedenis
geschiede/zis onter
eene schets
schets van
enz.,
door J.
BOLS en
en J.
J. MUYLDERMANS.
MUYLDER:VIANS. Tweede
enz., door
J. BoLs
1888.
deel,
tweede afdeeling.
afdeeling. Mechelen,
Mechelen, 1888.
deel, tweede
het bestuur
bestuur der
der stad
stad Aalst
Aalst:
:
Van het
lJwentaris
oude archieven
archieven der
der stad
stad
Inventaris Jlcm
van de
de oude
Aclst, uitgegeven
uitgegeven onder
de bescherming
bescherming van
van het
het
onder de
Aelst,
stadsbestuur. Aalst,
Aalst, r888.
1888.
heer]JOHAN
OHAN WINKLER,
vVIN KLER, buitenlandsch
Van den heer
eerelid
:
eerelid :
Opmerkingen
bU het doorbladeren
doorbladeren van
de
Opmerkingen bij
van de
Beneficiaalboeken van
Friesland. Haarlem, 1888,
Beneficiaalboeken
van Friesland.
in-I6".

Is. BAU
BAUWENS
Van
den heer Dr.
Dr. Is.
Van den
\VENS :
bvein
Aalst. Melodrama
Melodrama in
in drie bedrijDein van Aalst.
ven. Leuven,
K. Peeters, 1888,
8°.
ven,
Leuven, K.
1888, 8°.

-- 293 -Kiezingen.
De Academie, in geheime zitting vergaderd,
gaat over tot de kiezingen ter vervulling van vier
openstaande plaatsen.
Worden gekozen
tot werkend lid, de heer Edward van Even,
archivaris der stad Leuven ;
tot briefwisselende leden, de heerera :
Désiré Claes, leeraar aan het koninklijk Athenaeum van Namen ; A. Janssens, letterkundige te
St.-Nicolaas.
tot buitenlandsch eerelid :
de heer J. Scherpenseel, letterkundige, algemeen consul der Zuid-Afrikaansche republiek, te
Brussel.
Wedstrijden.
Met eenparige stemmen sluit de Academie zich
aan bij de besluitselen van de keurraden, in de
vorige zitting bekend gemaakt. Derhalve wordt
slechts den van de uitgeloofde prijzen toegekend,
namelijk aan de verhandeling over de Taalwetten.
Na opening van het briefje, bij het handschrift
gevoegd, blijkt schrijver er van te zijn Mr. A. Prayonvan Zuylen, briefwisselend lid.
De Academie beslist dat het werk zal uitgegeven worden, onder voorbehoud dat de schrijver
rekening houde van de opmerkingen der beoordeelaars ; in geval hij dit niet mocht geradig vinden,
zullen de verslagen der keurders voor het werk
gedrukt worden.

29 6

-

De heeren N. de Pauw en Micheels maken de
vergadering bekend met den inhoud van het opstel,
dat zij in de openbare zitting van 27 dezer zullen
voordragen. Daarna geeft de heer Bestuurder kennis
van eene mededeeling, aan de Academie gedaan
door Mr. G. van Hoorebeke, advocaat en oudheidkundige te Gent. De Academie beslist dat die
mededeeling in de Verslagen en Mededeelingen zal
opgenomen worden.
« Welk ook », voegt de heer de Pauw er bij,
« het gevoel der Academie moge wezen over de
besluitselen van den kundigen rechtsgeleerde, zeker is
het dat onze Hooge Gerechtshoven heden niet meer
in de meening deelen van den Hoogen Raad van
Vlaanderen van 1386, samengesteld uit de voornaamste edelen , poorters en priesters van het
land.
« Juist vijf eeuwen later, den 6 Februari 1888,
hervormde het Beroepshof van Gent een vonnis
van de Rechtbank van Dendermonde, die beslist had
dat een Vlaming (juist ook van Lillo, zooals in 1386,)
die geen woord Fransch verstond, niet in deze taal,
zelfs door eenen `Vaal, mocht gedagvaard worden. En
ik zelf mocht mij in deze zaak niet in verbreking
voorzien, zonder persoonlijk blootgesteld te worden
aan de naamlooze en hatelijke aanvallen van een
rechterlijk blad, welk het « aardig » vond dat men
eene loutere rechtsquaestie aa n het hoogei gerecht
onderwierp, daar eene « onmatige beweging en drift »
in vond, en zoo ver de onbehoorlijkheid dreef, dat

-
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Verbrekingshof den
den weg
weg wilde
wilde aanwijzen
aanwijzen
het aan 't Verbrekingshof
dien het
het moest
moest inslaan
inslaan om
om de
de zaak
zaak onbeslist
onbeslist te
te
dien
laten (i)
(I) ».
)).
laten

In Vlaanderen
Vlaanderen Vlaamsch
Vlaamsch
voor
onze Gerechtshoven
Gerechtshoven ten
ten jare
jare1386,
1386,
voor onze
door Mr.
Mr. G.
G.VAN
VANHOOREBEKE.
HOOREBi':KJ:<:.

Onze
wetgevende vergaderingen
vergaderingen houden
houden zich
zich
Onze wetgevende
thans onledig
onledig met
met een
een ontwerp,
ontwerp, dat
dat welhaast
welhaast als
als
thans
wet
zal worden
worden afgekondigd,
afgekondigd, te weten
weten het
het gebruik
gebruik
wet zal
der Vlaamsche
Vlaamsche taal bij
bij de
de Gerechtshoven
Gerechtshoven der
derVlaamVlaamsche
zake van
van strafpleging
strafpleging ::de
degeheele
geheele
sche gewesten
gewesten in
in zake
rechtsvordering
zal
moeten
in
die
taal
voorgedragen
rechtsvordering zal moeten in die taal voorgedragen
en
tenzij de
de beschuldigde
beschuldigde bijtijds
bijtijds
en afgedaan
afgedaan worden,
worden, tenzij
verzocht dat de Fransche
Fransche taal
taal hem
hem wierde
wierde toegelaten.
toegelaten.
verzocht
Niets billijker,
billijker, ni-As
nir:ts rechtvaardiger
rechtvaardiger om
om eenen
eenen betichte
betichte
tegen
alle bedrog
bedrog en
en dwaling
dwaling zoo
zooveel
veelmogelijk
mogelijk
tegen alle
al wat
wat tegen
tegen
verstaan al
te vrijwaren;
vrijwaren ; hij
hij moet
moet immers
immers verstaan
hem wordt ingebracht, om
om daarop
daarop rijpelijk
rijpelijk te
te kunnen
kunnen
antwoorden wat
'Nat hij
hij tot
totzijne
zijneverdediging
verdediging zeggen
zeggen kan.
kan.
Vele rechters,
rechters, openbare
openbare eischers,
eischers, pleitbezorgers
pleitbezorgers en
en
Vele
zaakvoerciers
zullen
voor
het
oogen
blik
een
weinig
zaakvoerders zullen voor het oogenblik een weinig
in de klem
klem zitten,
zitten, omdat
omdatzij
zij de
demoedertaal
moedertaal verv
verv,aarin
aar-

(1) Zie de belangrijke
nota na
na het
het arrest
arrest in
in de
de Belgique
Belgiqur:
belangrijke nota
+22.
judiciaire, 18S8,
1888, blz.
blz. 422.
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loo~d hebben en die
diL: niet
niet machtig
l11:lchtig zijn
zijn;; maar
maar waarom
w:1arom
loosd
bij een
een beschaafd
beschaafd volk
volk aanbieden
aanbieden om
om hem
hem recht
recht
zich bij
doen `vedervaren,
weden'aren, als
als men
men noch
no:11 zijne
zijne gewoonten
gewoonten
te doen
heeft geleerd
geleerd en kent
kent ?I En
wie dit
dit ten
ten
noch zijne taal heeft
En wie
kwade duiden?
die in
in Engeland,
Engeland, Duitschland
Duitschland
kwade
duiden? Hij,
Hij, die
Italië een
een aambt
zoubetrachten,
betrachten,ware
\\'arezeker
zekerafgeafgeof Italië
ibt zou
wezen, indien
het Fngelsch,
EngcLch, het
het Duitsch
Duitsch
wezen,
indien hij
hij zich
zich in het
of het
het Italiaansch
Italiaansch niet
niet vlug
vlug uitdrukken
uitdrukken kon;
kon; zoo
zoo
of
moet het
het ook
ook zijn
zijn in
in ons
onsVlaamsch
Vlaam"ch land.
land.
moet
\VL:t dan
dan eene
eene zoo
zoo stootende
stootende nieuwignieLl'.YigMaar is die wet
heid!?1s
eene omwenteling
omwenteling op
op het
het rechtsgebied
rechtsgebied
heid
Is het
het eene
niet. Die
Die wet
wet is
is de
de
Vlamingen I Hoegenaamd niet.
der Vlamingen''
vernieuwing van
van onze
onze oude
oude gebruiken,
gebruiken, de
deterugkeer
terugkeer
vernieuwing
de vroegere,
vroegere, zoo
zoo rechtzinnip
rechtzinnig:handelwijs
bandeIwijs onzer
onzer
tot de
voo[\'aderen, die
hunne medeburgers
medeburgers in
in alles,
voorvaderen,
die md
met hunne
zij verrichtten,
verrichtten, de taal des
des volks
\'O!ks wisten
wisten te
te handhandwat zij
ha",:n, om
zich van
van hen
hen te
te doen
doen verstaan
v'c:rstaan op
op de
dl'
haven,
om zich
ordonnanciën,
eenige
duidelijke
wijs.
Plaèè,ltcn,
ordonnanciën
,
eenige duidelijke wijs. Placcaten
costumen, rechtsgedingen,
rechtsgedingen, alles
alles werd
werd ininhet
hetVlaal11sch
Vlaamsch
en alal wien
wien het
betaanging
aangingkon
konweten
weten
openbaar gemaakt, en
\"at
men
van
hem
vergde,
wat
hij
doen
en
laten
wat men van hem vergde, wat hij doen en laten
g<.:leé'd
\verd, waartoe
waartoe
mocht,
\\'at hem
hem ten
ten laste
laste gele
e d werd,
mocht, wat
en
waarom hu
hij veroordeeld
veroordeeld was.
\\'a,;,
en waarom
De
rechters, in
in al
al onze
onzeprovinciën,
pl,()I'inèiën, waren
waren van
vall
De rechters,
onheuglijke:
Vlamingen: wie
wie aan
aan eenti
eene
onheuglijke tijden
tijden alle
alle Vlamingen;
s~1rak en las
las onze
onze
rechtbank
rechtbank gehecht
gehecht was,
was, verstond,
verstond, sprak
taal;
verhoor der
der getuigen
getuigen in
i 11 aa Ik
I le «« waerheden
waerheden »)j
taal ; het verhoor
en
der vonnissen
vonnissen geschiedden
geschiedden ook
het
en de uitspraak der
ook in het
wdd
onze
taal
wrstoken.
Zoo
\\'a~
Vlaamsch:
nimmer
Vlaamsch; nimmer werd onze taal verstoken. Zoo was
het in gansch
gamch Vlaanderen.
Vlaandc:rcll. zoo
zoo was
I\'as het
hc:t in
in gansch
gansch HolHol,
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\\,1[1t
of Neder
Keder
land, ww
antininhet
hetgehede
geheeleNeder-Germanië
Neder-Germanië of
Duitschland,
later Nederland
:\federland gezegd,
gezegd, was
"\"a5 het
hetechte
echte
Duitschland, later
niet het
het
Vlaa[(1sch.
Vlaamsch, ook
ook BrabantsclL
Brabantsch,genoemd,
genoemd, maar
maar niet
Hollandsch dat enkel
enkel op
ophet
hetVlaamsch
Vlaamschisisgegriffeld,
gegriffeld,
de
eenige taal
taal der
der inwoners,
inwoners, taal
taal «elke
\,elke van
van de
de
de eenige
andere talen,
talen,isisbeschaafd
beschaafd
vroegste
meer dan
dan andere
vroegste tijden.
tijden, meer
geweest
ons isisgekomen
gekomen inineene
eenebijna
bijnaonveronvergeweest en
en tot
tot ons
anderde spelling en schrijfwijs.
schrijfwijs. De Vlamingen hadden
hJdden
goed
ni cu we beheerschers
beheerschers te moeten
moeten buigen,
buigen.
goed onder nieuwe
Spaansche koningen,
koningen, Duitsche
Duitsche
door Fransche graven, Spaansche
keizers
land
keizers of
of nog
nog eens
eens Fransche dwingelanden hun land
te zien
zien besturen
besturenzij bleven
bleven Vlamingen,
grond
— zij
Vlamingen, aan
aan grond
en land verkleefd,
verkleefd, hunne oude
oude gewoonten
gewoonten onverbidonverbiden
delijk
nalevende.
delijk nalevende.
IvI
en `vil
wil dat,
de dood
dood van
van Karel
Karel den
den Stoute
Stoute
Men
dat, na de
en onder
Spaansch be\vind,
Hollandsch in
in het
het
onder het
het Spaansch
bewind, het Hollandsch
noorden en
het Fransch in
in het
hetzuiden
zuidende
deVlaamsche
Vlaal;,[1schc
noorden
en het
taal vcroyerde,
deze zoo
zoo uit
uit de
de officiëele
acten
veroverde, en
en dat deze
officieleacten
werd verbannen.
verbannen. Hetgeen
zeggen isis dat
dat het
het
werd
Hetgeentete zeggen
Vlaamsch alsdan
alsdan bezweken
bezweken en
en verdwenen
ycrd wenen is als ververVlaamsch
smacht
ollandsch en
hel Fransch
Franseh!! wel
\V d
smacht onder
onder bet
het H
Hollandsch
en het
is
waar
wendde
men
pogingen
genoeg
aan
om
onze
is waar wendde men pogingen genoeg aan om onze
taal tegen
tegen te
tc: werken
werken en
en ons
ons de
de Fransche
Fransche tete doen
doen
taal
aannemen
Jandtaal. aslaar,
maar, niettegenstaande
niettegenstaande dat
dat
aannemen als
als landtaal,
het Fransch evenals
e\'enals andere
andere talen
talen door
dooralle
allewelopgem:lopgevoede
lieden zal aangeleerd
aangelefrd worden
worden als
als noodig
noodig in
inde
de
voede lieden
buidige samenleving,
samenleving, --- zal
zal het
het Vlaamsch
Vlaamsch nooit
nooit in
inde
de
huidige
Vlaam~che
gewes ten kunnen
kunnen uitgeroeid
uitgeroeid worden
worden;; het
het
Vlaamsche gewesten
Dietseh, het
dat, als
als een
een
is het
het oude
oude Dietsch,
het oude
oude Teutonisch dat,
heilig erfdeel.
erfdeel. onze stamvaderen ons hebben
hebben achterachterheilig
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gelaten
geslacht tot
tot geslacht,
geslacht. en
en dat
dat wij
wij met
metden
den
gelaten van
van geslacht
onzenakomelingnakomelingdiepsten eerbied ongeschonden aan onze
schap zullen weten
,veten over
over teteleveren
leveren;; men
men vergete
vergele niet
niet
dat de moedertaal,
moedertaal, dat
dat hooggeschat
hooggeschat en
en onafstaanbare
onafstaanbare
kenmerk aller volkeren,
volkeren, in
in plaats
plaats van
van voor
voor vreemde
vreemde
kenmerk
dat
talen onder
onder te
te doen,
doen, altijd
altijd het
het hoofd
hoofd verheft,
verhett, en
en dat
talen
,fe
zich verdedigt
verdedigt en
en hardnekkig
hardnekkig
de onze
onze meer
meer dan
dan ooit
ooit zich
strijdt,
alleen 0111
onttrekken,
strijdt, niet alleen
om zich
zich aan
aan moord te onttrekken,
kloeker en jonger
jonger haar
'haarleven
leven tetebevestigen.
bevestigen.
maar om kloeker
De zoogezegde
zoogezegde nieuwe
alleen geene
geene
De
nieuwe wet is niet alleen
nieu
wigheid in
rechterlijke betrekkingen,
betrekkingen, zij is
is
nieuwigheid
in onze
onze rechterlijke
een gedeelte
gedeelte onzer
onzer vroegere
vroegere gebruiken,
gebruiken,
zelfs
zelfs louter een
straf-,{aar
zij enkel
oogwit heeft
heeft de
daar zij
enkel voor oogwit
de taal in de straf
Voorheen was
het niet
niet alleen
alleenin
instrafzaken
strafzaken
pleging. Voorheen
was het
het Vlaamsch
Vlaamsch moest
moest gehandhaafd
gehandhaafd worden
worden:: het
het
dat het
was in alle
alle zaken,
zaken, zoo
zoowel
welburgerlijke
burgerlijke als
alsstrafvorstratvorwas
derende gedingen,
was niet
niet aan
aan de
de rechters
rechters
derende
gedingen, en
en het
het was
ofgene
gene taal
taaltetebedienen
bedienen;
overgelaten zich
deze of
overgelaten
zich van deze
;
hungeboden
geboden het
hetVlaamsch
Vlaamsch in
in elk
elk
stiptelijk
was het
het hun
stiptelijk was
gerechtshof te bezigen
bezigen ten voordeele der landgenooten,
landgenooten,
gerechtshof
en
zelfs geenen
geenen eisch
eisch te
te laten
laten voordragen
voordragen dan
dan in
in
en zelfs
ingevolge de
de «« costume
costume ende
die taal, ingevolge
ende ltsage
usage van der
)), dit
over vijf
vijf eeuwen,
eeuwen, ja
ja vroeger
vroeger
.1udience
audience »,
dit van
van over
zelfs,
daar het
het reeds
reeds van
van over
overvijf
vijfeeuwen
eeuwengezegd
gezegd
zelfs, daar
zulks door
door de
de costumen
costumen en
en gebruiken
gebruiken gewild
werd dat zulks
en gehuldigd \vas. Het is ook stellig dat, kon deenghuldiwas.Htokelgd,n
eischer
geen Vlaamsch,
Vlaamsch, hij toch
toch verplicht
verplicht was,
was,
eischer zelf geen
aandrong, zijne
zijnevordering
vordering
zoo de
de verweerder
zoo
verweerder er
er op aandrong,
of
klacht in
in het
het Vlaamsch
Vlaamsch in
in tete dienen.
dienen.
of klacht
bewijze van
van ons
ons beweren
beweren zullen
zullen wij
\vij hier
hier
Ten bewijze
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een bescheid mededeelen dat men vinden zal in
het Gentsche Staatsarchief, in een register van Acten
en sententiën, geteekend J., 1385-1388, f© 39 recto
(nieuwe benummering in rooden inkt) :
« Als van dat den grave van Valkenberghe (I)
« hadde dach ghedaen maken mer vrauwe van Lillo
cc voer de heren van den Rade etc., te desen audiencie
« ghehouden te Ghent, up zekeren heesch bi hem
« over ghegheven in gheschriften, partijen compare« rende te haren daghen; daer van mer vrauwe van
« Lillo weghe ghetoecht dat de heesch van den grave
« voerseit in walsche ware ghescreven ende dat soe
ec gheenen Raet hadde mome in walsch der up te ver « andwordene ; begheerende met eenen rechte, daer
« hi hare yet heesschen wilde, dat hi haer heesch
cc gave in vlaemsche, also costume ende usage vander
« audiencie ware, zoe sonde hare der up beraden
« omme andworde gheven, met meer redene der toe
« toghende. Dit vertrocken (2) veesen den voerseiden
« grave in walsche. De welke daer jeghen toeghende
cc was dat hi lettel of gheen vlaemsch en conste,
« versoukende berecht tsine up sinen heesch, die hi

« over ghegheven hadde met meer redenen der toe
cc

toghende ende zeghende. Ghehoort tale ende weder-

« tale (3), so zegghen de heren mits dat sij dach
cc hebben in daudiencie, dat de grave voerseit make
« sinen heesch in vlaemsche, up dat (q.) hi sine zake
« in daudience vervolghen wille. Ende ontslaen mire
(i) « De grave van Valkenberghe (Fanquembergue, bij
St. Omer, Pas de Calais), beer van Pit am (bij St.-Winoxberw
gen), ende Jan van der Muelne, sijnen bailliu a (lesten April 1375).
(2) Vertrocken, of delay, uitstel : die uitstel werd den grave
-

-

-

aanretie 1 in liet Fransclr.
(3) Tale ende «-edertale, verdedig nt,, en eederant.croord,
defense et réplique.
(4) Up dat, Illdlc'll.
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« vrauwe voerseit te veran`iwordene toter zijt dat hi
mare heesch gheift in vlaemsche, up dat hi berecht K
« wille zijn in daudiencie, alsoe voerseit es, omme
« danne mer vrauwe voerseit der up te verandwor« Bene, ende voert te procedeirne alsoet behoren sal.
« Ghedaen den xiijsten dach in decembre int jaer
« M. CCC. zesse ende tachentich-. »
Zoo was beslist in verhoor en zitting van
den Raad van Vlaanderen, gehouden te Gent, in
tegen\\ oordigheid van Jan van den Gruuthuse, ridder, Geeraard van Rasseghenl, gouverneur van
Rijsel, Jan Macs gezegd Thomaes, abt der Duinen,
den deken van Sint-Donaas te Brugge, Jan Vilain,
Jan de Visch, gezeid van de Capelle, opperbaljuw
van Vlaanderen, Pieter van der Zijpe, ridder, heer
van Dentergem, voorzitter van den Raad, Hendrik
van Spiere, .Screyerhem (?) den ontvanger, Jan de
Brune en Zeger van Langmeersch.
In een ons toebehoorend handschrift vinden wij
van die beslissing melding gemaakt in dezer voege :
« Den ixsten (lees xiijsten) i ) in decembre
« xiijc lxxxij quam de grave van Valkenberghe in
« daudiencie te Ghendt ende betrac mevrau.we van
Lilloo,• ende gaf zijnen heesch over int walsche; «
^c daerup de vrauwe voorseit sustinerende dat hij
• zijnen heesch int vlaemsche overgheven zoude,
« mids dat zij gheen walsch fransch) en coste,
hij zegghende dat hij gheen vlaemsch en toste ; «
twas ghewijst dat hij, heesschere, zijnen heesch ^c
« in vlaemsche gheven zaude, ende de verweerig-

i) De eerste dag der Jute :
clagteeken t van vijf (lagen later.

9e; ons gewijsde
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« ghe tot dier tijt delay gheconsenteert om tand« woorden. Nos diciinus quod actor debet sequi

« forum rei. »
Men ziet het, de schrijver van het door ons
bedoelde Hs. (een rechtsgeleerde, die zich Eechoute
noemt, voor zinspreuk had perfer et obdura en
in het begin der XVIe eeuw leefde), voegt er bij
op welken wetregel deze beslissing gestaafd is :
nos dicimus quod actor debet sequi forum rei,
wij zeggen dat een eischer moet volgen de pleegvormen van het rechtsgebied, voor hetwelk de zaak
zich voordoet. Dus was het Vlaamsch wel de regel
voor onze gerechtshoven : in onze afgeschrevene
acte van 1386 wordt die regel luide uitgeroepen
en het aloud gebruik er van bekrachtigd.
Waar de eisch van den graaf van Valkenberghe
eigenlijk in bestond, is nergens gebleken : de verder geboekte acten maken geen gewag meer van
de zaak, zooals zee r dikwijls het geval is.
Moesten onze rechters en rechtsgeleerden heden
door eene wet verplicht worden burgerlijke zaken
in onze taal te pleiten en te beslissen, wat zou
er hun te doen staan? Studiën en rechtboeken,
alles is Fransch, en in den hedendaagschen toestand ware het diensvolgens aan de meesten onmogelijk zich met waardigheid tot het vonnissen en
ter verdediging aan te bieden ; en, waren zij eens
of morgen in het Vlaamsch tot de rechten opgeleid, dan zouden zij hetzelfde ongemak gevoelen
om in de Fransche taal te beslissen en het verdedigen eener zaak of eener beschuldiging met
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goeden uitslag voor te dragen. Het ware dan
moeilijk, in ons dubbeltalig land, tot onze overeeuwsche gebruiken terug te komen, en wij achten
het eene gewichtige zegepraal voor ons, Vlamingen,
dat ons reeds recht wordt gedaan in zaken, waar
het dikwijls onze vrijheid, onze eer en onze fortuin
kan gelden.

—
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Openbare zitting
van 27 December 1888. (I)
Aanwezig de heeren Nap. de Pauw, bestuurder, Fr. de Potter, bestendige secretaris;
de heeren H. Claeys, E. Gailliard, P. Génard,
G. Gezelle, L. Roersch, F. van der Haeghen,
P. Willems, P. Alberdingk Thijm, C. Hansen,
L. Mathot, J. Micheels, J. Obrie, J. van Droogenbroeck, Th. Coopman, A. de Vos, J. Broeckaert,
werkende leden ;
de heeren A. Prayor., briefwisselend lid, en
Th. Arnold, buitenlandsch eerelid.
Afwezig met kennisgeving, de heeren J. de Laet,
onderbestuurder, Daems, Hiel, Snieders, Stroobant
en Van Even, werkende leden.
Ten 2 1/4 uren opent de heer Bestuurder de
vergadering met de volgende redevoering

MIJNE HEEREN,
Verleden jaar, op zelfden dag, schetste onze
eerste Bestuurder, Prof" WILLEMS, in breede trekken de geschiedenis der stichting van de Koninklijke
Vlaamsche Academie. Terwijl hij sprak, terwijl hij
(i) Deze plechtige zitting had plaats in het lokaal der
Academie.
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ons om zoo te zeggen de voorrede las van dit,
laat ons hopen eindeloos boek, waarvan wij alle
jaren een hoofdstuk zullen schrijven ; terwijl hij
ons de onafgebroken pogingen der aanvoerders van
de Vlaamsche Beweging liet kennen, sedert haar
ontstaan in 1836 tot op onze dagen, om tot het
eindelijk verkregen doelwit te geraken, waarvan wij
nu de vruchten mogen plukken ; — wanneer, uit zijn
welsprekenden mond, de welverdiende lof vloeide van
mannen als Jan-Frans WILLEMS, DAVID, BORMANS,
SNELLAERT, LEDEGANCK, VAN DUYSE, DAUTZENBERG, Prof. SERRURE, Jhr. BLOMMAERT, CONSCIENCE;
wanneer hij ons in een prachtig tafereel
toonde wat heerlijke maatschappij Bene Vlaamsche
Academie geweest ware, samengesteld uit al die
taal- en letterkundigen, uit al die geschiedvorschers
en -schrijvers, uit al die dichters in verzen en proza
--- dan dachten wij in ons zelven : Wat hebben
toch die doorluchtige mannen, van alle ofciëelit
hulp verstoken, maar met taaien wil en geestdriftig?,
liefde voor onze heilige zake begiftigd, niet al gedaan
tot het heropbeuren van taal en volk, tot het herstellen onzer natuurlijke rechten ! En hoe zullen
wij, hunne gelukkigere volgelingen, moeten te werk
gaan om waardig hunne gezegende voetstappen te
-

drukken?

Ik zou u, Mijne heeren, daarom opnieuw den
langen --- vijftigjarigen strijd tegen moedwil en onverschilligheid, dien men de Vlaamsche Beweging
noemt, moeten herhalen; doch, hij is te zeer in
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het diepste van ons geheugen en van ons hart
geprent, dan dat ik u nog eens dit soms roemrijk, soms bedroevend, doch altijd verdienstelijk
tafereel zou malen. Ik heb het voorgenomen u
slechts het begin en het einde van dit lange worstelen te schetsen , dat van lieverlede tot de gewenschte overwinning moet leiden, en wel voornamelijk wat deze onze ware stichters op het terrein,
dat ons werd bedeeld, dat der Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde, hebben tot stand gebracht, en wat wij gedurende ons tweejarig bestaan
hebben weten te doen, en voor 't vervolg ontworpen.
Wat hebben de eerste aanvoerders der Vlaamsche
Beweging gedaan om haar eene voortdurende kracht
bij te zetten ? -- Zij hebben, jaren lang, getracht
met onverpoosde moeite van de Regeering het tot
stand brengen van een bestendig corps te verkrijgen, waar al de letterkundige krachten van het
Vlaamsche volk, alsdan in alle deelen van het land
verstrooid, zouden zijn saamgegaard en ondersteund.
Zij wisten wel dat een volk, dat voor zijne taal
en zijne rechten opstaat, niet kan vergaan, —
vooral in onze vrije XI Xe eeuw, die onder de
eeuwen zal gekenmerkt blijven door het opstaan
van alle nationaliteiten, maar zij wisten ook dat
al die plaatselijke pogingen zouden vruchteloos
blijven, en allengskens verlammen, zoo niet versterven, werden zij niet door de krachtige hand
des Staats tot eenheid gebracht. Maatschappijen,
Taalverbonden, Gezel- en Genootschappen enz.,
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hadden zij genoeg gezien, -- zelve gesticht, zien
strijden en sterven ! Dáárom hielden zij onophoudend stand en stonden op hun stuk voor het
stichten eenei Vlaamsche Academie, en lange jaren
na dat WILLEMS en DAVID in het Taalcongres
en Vlaamsch feest van Gent in 1841 de. noodzakelijkheid en billijkheid dezer instelling hadden doen
blijken, hoorde men van tijd tot tijd in de Nederlandsche Congressen van Noord en Zuid, de forsche
stem van overtuigde leiders der Vlaamsche Beweging,
als JULIUS VUYLSTEKE en anderen, eene Vlaamsche
Academie als eene waarborg van gezag en invloed,
van onafhankelijkheid en ruchtbaarheid voor de
zaak van taal en volk vereischen
Doch, konden onze eerste taalkundigen niet
officiëel verkrijgen wat welhaast aan de franschsprekende Belgen door de herinrichting der Koninklijke Academie van Brussel in 1845 werd vergund,
toch gaven zij den moed niet op, en in dit corps
zelf, gelijk in de eruit vloeiende commissiën, waar zij,
hoe gering ook in getal, wisten in te dringen
hielden zij den gevierden standaard van 's Volks
rechten en taal fier ontplooid.
Zij hadden daartoe een waarlijk prachtig werktuig : de roemrijke geschiedenis van 't Vlaamsche
volk ! Ook viel hun eerste blik, en wijdden zij
hun eerste werk aan het uitgeven der rijmdichten
onzer oudste middelnederlandsche schrijvers uit het
bloeitijdperk der Vlaamsche en Brabantsche gemeenten, toen onze inheemsche vorsten nog de
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taal des volks gebruikten en met hem hand in
hand werkten tot de gezamentlijke verheerlijking
van. Vaderland en Moedertaal. En ziet ! terwijl
J.-F. WILLEMS de liefelijke, bijtende verhalen van
den genialen Gentschen WILLEM der XIIIe eeuw
« die den Madoc (en den Reinaert) maecte » aan
onze verwonderde oogen in zijne vloeiende, oorspronkelijke taal weder optooyert, terwijl hij ons
de heldendaden van den Brabantschen Hertog en
Minnezanger JAN DEN EERSTEN in JAN VAN HEELEN 's Slach van Woeronch laat bewonderen,
alsook de omstandige geschiedenis onzer Nederlandsche staten der XIVe eeuw onder zijne opvolgers
de Hertogen Jan II en III door den gelijktijdigen
Antwerpschen stadsklerk JAN VAN BOENDALE, van
Tervuren, zorgvuldig in zijne Brabantsche Yeesten
verteld, — daar grijpen DAVID en BORMANS en
SNELLAERT naar den meester van allen, den stichter der school,
den Vader
Van alle dietsche dichteren algader,

den grooten, reusachtigen werker, den nooit genoeg
geprezen volksverlichter der XIIIe eeuw, den Vlaming a van den Brugschen Ambachte » JACOB VAN
MAERLANT ! En zij geven zijne honderd duizende
verzen uit, waarin hij al de geheimen der Geschiedenis, als in zijn Alexander, -- des Godsdienstes,
als in zijnen Rijmbijbel, -- der Wetenschap, als
in zijne Naturen biome, den Nederlandschen volke
in zijne eigene taal diets maakte ! En dan, weder
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tot zijne volgelingen nederdalende, roepen zij uit
het stof der handschriften de gansche didactische
school in het helder licht, den Mellibeus en de
Teesteye van de Brabanders HEINE VAN AKEN
en JAN VAN BOENDALE, gelijk den Spieghel der
Sonden van den West-Vlaming JAN PRAET (1).
Die verdienstelijke uitgaven, die zij in den
schoot zelve der Koninklijke Academie van Brussel
en der Koninklijke Commissie van Geschiedenis
aldaar wisten te bezorgen, waren het sein, niet
alleen van Benen geestdriftigen wederkeer, zoowel
in Noord- als in Zuid-Nederland, tot onze oude
geschiedkundige en maatschappelijke bronnen, maar,
volgens de getuigenis der Noord-Nederlandsche geleerden zelven, die hen roemrijk op deze bane volgden,van
de schepping eener nieuwe wetenschap, te weten de
ernstige critiek der mnl. taal- en letterkunde. Niet
alleen in België kwamen uit alle hoeken des lands
uitgaven van handschriften, geheele boeken of fragmenten te voorschijn ; niet alleen deed WILLEMS in
de tien deelen van zijn Belgisch Museum, Jonkheer
BLOMMAERT in de vier zijner Oud - vlaamsche
Gedichten, Professor SERRL)RE in de vijf van zijn
Vaderlandsch Museum, zij en anderen in de
Dietsche Warande, in de Vlaninsche Bibliophilen,
enz., hier te lande onze middelnederlandsche schrijvers herleven, — maar in het Noorden riepen zij

(i) Bijlage I, Bibliographie der Commissie van de Koninklijke Academie (1845-1872).
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eene school in het leven, die op de roemvolle namen
mag bogen van JONCKBLOET, DE VRIES, EELCO
VERWIJS, VAN VLOTEN, MATTHES, MOLTZER,
VERDAM, beide TE WINKEL'S, en veel andere,
die telken male gulhartig bekennen wat zij aan
ons initiatief en onze werkzaamheid op dat gebied
verschuldigd zijn.
Sedert de Belgische en Duitsche geleerden »,
zegt JONCKBLOET in het Verslag eener Letterkundige
reiTe door Duitschland in 1842, « ons door leer en
« voorbeeld hadden doen zien dat onze Letterkunde
« der moeite wel waardig was, om aan de vergetela beid, waarin zij sedert HUYDECOPER en CLI« GN ETT rustte en bijna dreigde te vergaan , te
« worden ontrukt ; sedert een GRIMM, HOFFM kNN
a en WILLEMS ons eenige schatten uit den kostbaren
« en ruimen voorraad ten beste gaven, begon ook bij
« ons te Lande de lust van dezen studietak meer
a en meer aan te wakkeren, en begon men eenen
cc dieperen blik in de Letterkundige Geschiedenis der
« Middeleeuwen te slaan. » (i)
Zoo sprak, over bijna eene halve eeuw, de
beroemde schrijver der latere Geschiedenis der middelnederlandsche Dichtkunst, ---- en, dat zijne
volgelingen in dezelfde gedachten deelen, bewijzen
èn de prachtige uitgaven, die zij sedertdien van
onze gezamentlijke voorouders hebben in het licht

(1)

1)e Gids, Amsterdam (1843), Zevende jaargang, tweede

deel, blz. 573.
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gegeven, èn de lever waarmede zij onze jonge
instelling, niet alleen door het aanvaarden van het
eerelidmaatschap, maar door hunne krachtdadige
medeva erking vereerden !
Maar ook, welke rijke beemden hebben wij
niet te zamen te beploegen ! Welken rijken oogst
niet in de schuur te brengen ! — Gedoogt, Mijne
heeren, dat ik u eenige oogenblikken bij deze mijne
lievelings-studiën wederhoude , dat ik u in die
middelnederla ndsche wereld trachte te verplaatsen,
waar onze voorgangers hunne krachten gingen vernieuwen, en die wij nu door eene werkzaamheid
van vijftig jaren op eene behoorlijke wijze mogen
aanschouwen.
Verplaatst u met mij -- over vijf honderd
jaar -- in deze zelfde stad Gent, — waar over
vijftig jaar J.-FR. WILLEMS het sein der Vlaamsche
Beweging gaf, — waar, over derdehalf jaar, een
andere WILLEMS de ede stichter onzer Academie
mocht heeten ; laat ons zien wat, in den grauwen
voortijd van vijf verleden eeuwen, wel zou geweest
zijn de Vlaamsche A cademie der Artevelden eeuw !
Wij zijn in de grootsche gemeente
-

« die Koningen deed beven >>

en waar de Volksheld tusschen de heeren en steden
van Vlaanderen, Brabant met Limburg, Henegouw
met Holland en Zeeland, onder bescherming van
den Koning van Engeland, Vicaris van het Duit
Rijk, met toestemming van den Koning van-sche
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Frankrijk, een jaarlijksch parlement heeft gesticht,
waar de burgers van alle Nederlandsche steden hunne
staatkundige rechten kunnen doen gelden ! Daar
klonk hun forsch, vaderlandsch woord, want
« Zij wilden wat was recht, en wonnen wat zij wilden ! »

Wat wonder dat ter feesten, te dier gelegenheid
gegeven, wij met de burgers en heeren uit alle streken
van Nederland toegesneld, ook de voornaamste schrijvers en dichters verzameld vinden, gelijk men zegt
dat, in diezelfde XI Ve eeuw, de Fransche historicus
FROISSART, de Engelsche dichter CHAUCER, de
Italiaansche verteller BOCCACIO zich eens ter feesten
van Lyons in 1390 te gemoet kwamen ; gelijk wij
nu nog, die onze moedertaal liefhebben, hier te
zamen komen uit alle steden en dorpen, huizen
en hoven , kerken en kloosters, scholen en rechtbanken, waar wij het Nederlandsche woord der dierbare moedertaal zooveel mogelijk doen weêrgalmen !

(Toejuichingen) . Verbeeldt u eene dier prachtige
bijeenkomsten, gelijk onze Nederlandsche congressen
der XIXe eeuw, gelijk de Lanzdjuieelen der XVIe,
gelijk de Tafelronden en Scolen van Minnestrelen
der XI Ve ! En ziet, juist in het midden dezer
heldeneeuw hadden er hier meer dan éene plaats :
In 133o, tornooien op Kouter en Vrijdagsinarkt
« daer men den boourt slouch n; schietbanen te
Akkergein voor «. den vreemden selscutters, die
« hier te Ghent quamen scieten, om den selverinen
« liebaerd te win ne, die men gaf ter feesten den

--

314 —

« ghenen die den prijs wan ». In 1335, maaltijd
en geschenken a den meesters vedeleren, doe sij
a talf vastinen hare scole hilden in mijns here
a Gheraerds Dievels Steen was ». In 134o, 1358,
1365, 1376, a niewe banen, daer men joesteerde »
op a Couter, Coornaerd, Vrindachmarct, Sinte Baefs »
met geschenken aan de a Coninghen van wapinen
« ende heerauden, die ter feesten waren comen » (I) .
Vergeet niet dat het in diezelfde eeuw was, dat
het Nederlandsche volk, het eerste en eenigste
misschien van geheel West-Europa, zijn wereldsch
tooneel bezat, waarvan ons zes overheerlijke stukken
zijn bewaard gebleven, en dat te Gent zelve reeds
in het beginsel der XIVe eeuw gewag wordt gemaakt
van vertooningen en spelen ter oorzaak der Blijde
Inkomst van Koning Philips, en van dansvereenigingen in een lokaal, waar het volk zoodanig
was opgehoopt dat het huis met 15o slachtoffers
was ingevallen (2) . Gelieft mij dus in eene dezer zalen
onzer Halle, op eene der beruchte markten, te
volgen, en laat ons zien welke doorluchtige voorgangers op letterkundig terrein wij door den mist
der vervlogene eeuwen aldaar kunnen samentreffen.
M AERLAN T , de groote M A ERLAN T is niet
meer ! Maar zijn woord leeft in zijne volgelingen,
in zijne school ! Het was reeds bijna eene volle
(i) Ziet Bijlage II, de uittreksels der Stadsrekeningen.
(2) Ziet Bijlage III, de uittreksels van den gelijktijdigen
Kroniekschrijver.
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eeuwe geleden dat de jonge geleerde. klerk Jacob,
zijn geliefde geboortegrond, het Vrije van Brugge,
waa r hij gemind had en geleden, voor welke reden
weet men niet, voor het ruwere Noorden had moeten
verlaten. In Vlaanderen niet ver van Deinze en
Rupelmonde, die hij erin noemt, had hij, in min
dan een half jaar de vijftien duizend verzen van
Alexanders Yeesten uit het latijn van Wouter
van Chastillon vertaald, en het opgedragen aan
zijne « edele ende bequame » ver Gheile (rond
1257). Te Maerlant bij den Briel, in Holland,
waar hij verhuisd was, en waarschijnlijk de betrekking van koster der kerk waarnam, geraakte hij
in de vriendschap van den heer van Voorne,
Mher .Aalbrecht, burchtgraaf van Zeeland, raadsheer
van den jongen Graaf van Holland, en die groote
landgoederen in het Ambacht van Brugge bezat.
Op zijn kasteel vond de jonge dichter wellicht
eenen hoop Fransche ridderromans, en daar ook ver-

taalde hij, èn den Merlijn van Robert de Borron,
èn den Torec, èn de Historie van Troyen, van
Benoit de Sainte More, samen meer dan zestig
duizend verzen, en droeg ze aan zijnen hoogadellijken
beschermer op. Doch hier reeds verschijnt de critische,
practische geest des drie talen machtigen jongelings,
die dan ook twee natuurkundige werkskens had
geschreven, den Somniaris en den Lapidaris. In
den Merlijn of Historie van den Grale vermaant
hij dat hij ze
« vele valsch
Gevonden (hadde) in het walsch »,
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en in Troyen volgt hij niet slaafsch zijn fransch
voorbeeld, maar verklaart dat hij zijn werk heeft
volledigd met de verhalen van den Griekschen
Homerus, « den grooten clerc », en van de Romeinsche dichters Virgilius, Ovidius, Statius. De
zucht naar waarheid in alle vakken, de verspreiding van alle menschelijke kennissen in de volkstaal, ziedaar reeds zijne neiging aan het kiemen.
En ook weldra ondernam hij de vertaling der
drie kolossale werken, die zijnen naam vereeuwigen : Eerst (126q-71) den, vijf en dertig duizend
verzen groote Riji nbijbel, uit het latijn van Petrus
Comestor, waar hij
« leeken weten dede
Uter I>ijblen die heimelichede »,

en die hem ten onrechte door zekere geestelijken
deed vervolgen, alsof hij de heilige boeken zelve
vertaald had, hetgene niet vreemd schijnt geweest
te zijn aan het verlies van zijn kosterschap te
Maerlant en aan zijn gedwongen terugkeer in
Vlaanderen, en waarvan men de echo vindt in de
Sproke van « Scalc en clerc » :
« Suldi van heren bate ontfaen,
Ende uwe costerie sal bliven staen,
Gi moet te tide seggen : Amen! »

Dan (rond 1275) in Vlaanderen zelve, den
Bestiaris of Naturen Bloeze, uit het Latijn van
Thomas van Cantimpre:, waar hik, in vier duizend
verzen, een vollediger gewrocht tracht te leveren
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van alle dieren, planten, steenen, dan dat voor
hem was geschreven door
her Willem aten Hove,
Een priester van goeden love
Van Aerdenburch »,

en dat hij aan heer Niclaus van Cats opdroeg,
mede een Zeelandsche edelman, ook in Vlaanderen,
namelijk in de Vier Ambachten rijk begoed. Eindelijk den kolossalen, honderd duizend verzen groote,
Spieghel Historiael van den predikheer Vincent
van Beauvais, waarvan hij de helft, door hem
vertaald in drie jaren (1283-86), aan Graaf Floris
van Holland zelven, den edelmoedigen beschermer
van burgers en boeren, op zijn verzoek erkentelijk aanbood.
Wanneer de onvermoeibare grijsaard t'halvent
dezer laatste zware taak was gekomen, verloor hij,
zoo niet den moed, dan toch de hoop het werk
alleen te kunnen eindigen, en hij zegt ons :
« Verstaet
Jacob moet
Van Merlant rusten toere stede
Van der Vierden Partijen mede,
Ende beiden tote dat hem God jan
Dat hire weder coemet an
Om te dichtene in redene claer
Die dinghen diere volghen naer. » (i)

En reeds had hij zijnen stadsgenoot, PHILIPS
UTEN BROEKE, van Damme (want bij zijne terug-

(i) De Vries en Verwijs' uitgave, d. III, blz. 391.
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waar de geloovige nakomelingschap hem later met
den wispelturigen Vlaamschen Uilenspiegel verwarde, doch waar hij, rond de jaren i 3oo, met
eer en faam omhuld lag in zijn roem !
En wat wonder? rond haar stonden zijne
volgelingen, — zijne leerlingen in woord en daad,
en het was geene dichterlijke vrijheid, maar
wel wetenschappelijke waarheid, wanneer, bij het
onthullen van zijn standbeeld te Damme in 1860,
een onzer grootste dichters, onzer oude medeleden
waarvan wij het vroegtijdig verlies betreuren, JAN
VAN BEERS, in een prachtig gedicht de twee
Brugsche volkshelden, Breidel en Coninc, bij
zijn doodsbedde en zijne grafstede liet nederknielen, en ze voorstelde als de trouwste toepassers
zijner levenslange worsteling voor het heil van taal
en volk. (Lange toejuichingen).
Doch, laat ons nu naar zijne eigentlijke
letterkundige navolgers, naar zijne dichterlijke
school onze blikken richten, om tot onze Academie
der Artevelden-eeuw weder te keeren.
En vooreerst, wie is die grijze Leuvensche
priester, die, in den grauwen geestelijken rok
gewikkeld, midden het gewoel en gejoel der vedelaars en minnezangers op de Gentsche gothische
Halle, den Antwerpschen schepenenklerk, met
rijken bruinen frak gekleed, te gemoet gaat, en hem
de handen drukt? Mij dunkt, ik zie, vijf honderd
jaar vroeger, Willems en David zich op het festival
van een onzer Taalcongressen ontmoeten. 't Zijn ook
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twee Brabanders, en ik hoor den eersten « heer
LODEWIJK VAN VELTHEM » begroeten door den
tweeden, die zich zelven noemt JAN VAN BOENDALE, de CLERC van Antwerpen
pen » . Beide hebben
Maerlant's reusachtige taak, door • den dood afgebroken, hernomen en voortgezet. Nauw in zijn
vaderland teruggekeerd, van Parijs, waar de jongeLodewijk in 1293, als student, niet alleen de
lessen van de groote wijsgeeren volgde, maar ook
weleens degene v_;n eene der « scoenste vrouwen
die haar jouen liet » en later met haar huis op
de Seinebrug door eene overstrooming verdronk,
slaat hip de gesprekken gade van den Hertog
van Brabant met de heeren van Valkenburg en
Kuik, wandelt hij te Gent onder de galloizen
van den Koning van Engeland (1297), ziet hij te
2rugge de toebereidsels der heldengevechten van
1302, wordt prochiepape te Sichem, bij Diest en
Scherpenheuvel (1 304) , daarna te Velthem, bij
Leuven (1312), reist door het Land van Rijen,
bij Antwerpen, midden in de oorlogsbenden der
vijandige Graven van Holland en van Vlaanderen
(1315), en gaat tot Antwerpen aan zijne beschermster, ver Marie, vrouwe van Berlaer, die in de
omstreken woont, de Vierde Partije van den Spieghel historiael aanbieden. Doch, welhaast bekruipt
hem de begeerte, de vaderlandsche heldendaden,
die hij met oogen heeft gezien, als eene Vijfde
Partije van Maerlant's werk te behandelen, en
aan te bieden aan den machtigen zoon van dien
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Heer van Voorne, die de beschermer zijns meesters
geweest was, en door tusschenkomst van een
zijner edelknapen, j'an Visier, wiens kennis hij
had gemaakt, zijn arme prochiekerk van Velthem
met het ambt van kapellaan te Voorne te verruilen.
En waarschijnlijk lukte hij daarin, en vond hij
op het slot het onafgewerkte handschrift van
Merlijn, want stellig voegde hij er in 1326 het
Boec van Artur als vervolg bij, en misschien ook
de tweeden boek van den Lancelot.
Zulke en andere (misschien wel de Sidrac in
1333), waren de werken des eersten volgelings
Maerlant's, en niet minder de verdiensten van
den Antwerpschen klerk, die zijnen meester voor
goed in de onsterflijkheid deed treden door hem
te noemen « den goeden dichter ende geraecte »
en « den Vader der Dietsche dichteren algader ».
Hij ook vervolgde Maerlant's werk, als ooggetuige der geschiedenis van ons eigen land, in
« de Brabantsche Yeesten », op verzoek van
Willem Bornecolve, schout van het Land van
Rijen, in 1316 te Antwerpen voleindigd. Van
Tervuren naar Antwerpen verhuisd, waar hij stadsklerk was, « menich jaer der scepenen brieve »
schreef, en « woonde als hi thuus was », verzelde
hij deze in menige zending tot vorsten- of statenvergadering; in zijn geboortedorp in 1312, te Brussel,
Leuven, Gent en Brugge meermaals, namelijk in
[ 324, en in de heirschouwing van 1333 te Helleshem
gedurende den Vlaamschen en Brabantschen oorlog.
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Hij voegde er later, rond 35o, een tweede gedeelte
bij , waar hij de heldendaden « van den derden
Edenaerde », de lotgevallen van den Gentsche volksheld Artevelde, en de wisselvalligheden der eerste
tijden van den honderdjarigen oorlog tusschen Frankrijk en Engeland in de Nederlanden kon malen.
Ook op het zedekundig en didactisch gebied
drukte hij de stappen zijns meesters : De Lekenspieghel, in twee-en-twintig duizend verzen tot Antwerpen gedicht van 1325 tot i 3 3o, en aan den heer Rogier
van Leefdale, drossaard van Brabant en burchtgraaf van
Brussel, opgedragen, gelijk l ans Teesteye, geschreven
rond 1333, — misschien ook wel de Mellibeus, tot
Antwerpen in 1342 voltooid en aan Hertog Jan III
aangeboden, de Dietsche Doctrinael, ook aldaar in
1345 gedicht, en het Boek der Wraken, in dezelfd e
stad aan denzelfden landsheer in 1355 toegewijd,
hekelen, deels in zwierige dialogen tusschen Jan en
Wouter, gelijk die van Jacob en. Martijn, deels in
verontwaardigde tirades, al de maatschappelijke
kwalen en gebreken door zijnen doorluchtigen voo rganger getoetst. Wellicht ook offerde hij, gelijk
deze, aan den wansmaak des tijds, en bezong hij
in den ridderroman van Ogier van Ardennen de
wonderlijke avonturen der helden des Karelkrings,
gelijk Maerlant en Velthem degene van den Arturkring of van de classieke oudheid hadden verteld .
Wat eene massa van overwegingen en mededeelingen moest niet ontstaan tusschen die twee, bij toeval elkander ontmoetende bewonderaars des grooten
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volksverlichters, die in hetzelfde jaar i 316 hun eerste
rijmdicht als vervolg van zijn reuzenwerk hadden
voltooid, de eene in eene nederige dorpspastorij, de
andere in de rijke klerkenkamer eener vermaarde
handelstad ! En wat een hoogmoed als zij rond hen,
in den woelenden hoop, hunne medestrijders en
-schrijvers in den kamp voor het edele en goede, zagen
wemelen ! Hier, de Brusselaar HEINE VAN AKEN,
« die wel dichten conste maken », gelijk Boendale zegt
van dien anderen wereldschen priester, parochiepaap
van Cortbeke-bij-Leuven, die in zijnen Spieghel der
Minnen al de spitszinnige en somtijds wulpsche allegorieën des Roman de la Rose van Guillaume de
Lorris en Jehan de Moeung vertaalde, de symbolische middeleeuvvsche plechtigheden in zijnen Ilughe
van Tyberien of Saladijns riddermaking dietsch
maakte, misschien ook wel den Karelkring verrijkte
met de schoone historie der Kinderen van Limborch
(1298-1318), en Maerlants strophische gedichten heerlijk navolgde en volledigde in zijnen Vierden Martijn (1299). Daar, een andere vrome bewoner der
omstreken onzer hoofdstad, maar deze in de grauwe
monnikspij gedoken, in ernstige en heilige bespiegelingen van somber klooster of kluis verzonken,
soms in de welige bosschen van Groenendaal de
verhevenste mysteriën van het huidige en toekomende
leven doorgrondend, soms ook in de naburige hofstad
Brussel, waar hij misschien eerst kapelaan van SinteGoedele was, in gloeiende, verontwaardigde preéken
de leering der kettersche BLOEMARDINNE komende
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bestrijden en vervloeken ; hij, de grootste onzer prozaschrijvers, de stichter der Nederlandsche taal in
ongebonden stijl, de niet alleen in zijn vaderland,
maar overal bewonderde godschouwende Mystiek,
JAN VAN RUUSBROEC (1294-1381). Welk een schat
van woorden en gedachten in zijne twaalf ons overgeblevene boeken : in zijne Chierheit der gheesteliker
brulocht, ten jare 135o aan zijne vrienden van
Straatsburg gezonden ;in zijnen Spieghel der ewigher
salicheit, en in « dal Boec der seven sloten, negen
jaar later aan « joncvrou Margriete van Meerbeke, cantersse der cloesters van Sinte Claren te 'Brusele »
toegestuurd, waar hij in prachtige proza diezelfde
heilige tot voorbeeld stelde, die Maerlant in verzen
had gevierd ! En wat een voorraad van bespiegelingen
voor de leerlingen, die hem omringden en opvolgden :
JAN VAN LEEU\VEN, den Affligemschen leekebroeder
en eigenaardigen Kok van Groenendaal ({; 13771,
WILLEM JORDAENS, zijnen Latijnschen vertaler
(b- 1372), en vooral, zijnen boezemvriend uit Holland,
meester GEERT DE GROETE (1340- -i- 1384), van
Deventer, die zoo dikwijls uit het verre Noorden te
Groenendaal was gekomen om met den goeden prior,
weken en maanden lang, wijsgeerige en godsdienstige
geheimenissen te komen bespreken.
Maar, rond hem ook wat zwerm van dichterlijke, lichtzinnige beoefenaars der \vereldsche kunst !
wat al sprekers en zangers, herauden en gezellen,
segghers en minnestreelen, die, uit alle oorden der
Nederlanden samengekomen, en de nieuwe ---- verve-
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wonderavonturen der helden van de dertiend'eeuvvsche ridderromans of heiligenlegenden voorlezen of
opzingen ; hetzij dat ze stukken en brokken ontleenen aan den Eneide van den Limburger H EI N RIC
VAN VELDEKE, aan den Floris en Blanc: floer
van den Vlaming DIEDERIC VAN ASSENEDE, aan
den Willem van Oringhen van den Hollander
CLAIS VER BRECHTEN SONE van Haarlem, of aan
de menigvuldige ongenoemde dichters van Caerl

en Elegast, Reinout en de I-leynonskinderen,
Malagijs, Roelant, den Bere Wisselaune, de
Nevelingen en de Lorreinen ; of van Coninc
Artur, Perchevael, Walewein, Ferguut en andere
helden der Tafelronde ; het zij dat ze, in honderd
sproken of liederen de vrome levensschets en reizen
van Sint Amand, Sinte Kerstine en Lutgarde, Sinte
Brandaen, Tondalus' Visioen, en Sinte Patrijcs
Vaghevier, - of de boertige huiselijke ongevallen
van knapen en knechten en kerels vertelden. —
Zij heeten, onder meer anderen, AUGUSTIJNKIN
VAN DORDT en WILLEM VAN HILDEGAERSBERCH
uit Holland ; de Brusselaar JAN KNIBBE, WILLEM
VAN AFFLIGEM, GIELIS VAN MOLHEM, en PIETER
VAN 1ERSELE, uit Brabant; de Bruggeling GILLIS
DE WEVEL, MARTIJN VAN TORHOUT, COLPAERT
en LODEWIJK, uit Vlaanderen ; en onder de jongeren, de Gentenaar BOUDIN VAN DER LUERE,
olie in zijne vaderlandsche sproken en ivenschen
-
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den moed der gemeentehelden aanwakkerde, en de
Bruggeling JAN VAN HULST, die met zijne vrolijke gezellen minneliederen zong, vooraleer hij,
berouwhebbende grijsaard van uit zijne landelijke
kluis aan de pelgrims der stad en aan zijnen hoogen beschermer, heer Lodewijk van Gruuthuyse,
Mariëngedichten toewijdde (I ) .
Maar, ziet! in gindschen hoek der Halle, en
op de wijde markt, die men uit de gothische
venster kan aanschouwen, iets wonders ontstaan.
Wat beduidt, te midden der hoopen volks, die
samenscholing van speellieden en sprokesprekers
« goliaerden ende boerdeerders », die op eenige
bijeen gerakelde schragen en schermen, onder het
verdoovend geluid der « ghitarnen, cornemusen,
trompetten en tamboeren » der « vedelaars, pipers
en trompenaers a, elkander te woord staan, en de
aloude ridderromans en burgersboerden, aan flarden gescheurd, niet meer voorlezen, maar spelen
en vertoonen? De lange beschrijvingen laten zij
door hunne kleederen en tafereelen spreken, — de
zwierige alleen- of tweespraken wisselen elkander af; zoo zien de Vlaamsche burgers, niet meer
met hunnen geest maar met hunne eigene oogen,
de ridderlijke lotgevallen van Esmoreit, sconinx
sone van Cecilien, van Gloriant, van den Her-

toghe van Bruunswijc en des roeden Lioens dochter van Abelant, van Lanceloet van Denemarken
(i) Ziet Bijlage IV, eenige levensbijzonderheden.
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de scone Sandrijn , voor hunne bewonderde
blikken als « Abele spelen », en ook de boertige
wisselvalligheden van gefopte mans of wijven,
den Lippijn, den Buskenblaser, de I-lexe, Rubben, Winter en Zomer, in « Sotte boerden en
goede sotternïen » vertoond. -- Bewondert en begroet ze, met hen, op uwe verstandige voorouders fiere nakomelingschap ! Het is de Wereldsche
Schouwburg, het is het Nederlandsch Tooneel,
dat, de eerste in de middeleeuwen, op onzen dierbaren geboortegrond wordt gesticht ! (Luide en
lange toejuichingen.)
Ziedaar, Mijne heeren, de menigvuldige
eenige geniale — alle verdienstelijke mannen, die,
uit alle standen en steden van de Nederlanden ,
leeken en klerken, edellieden, papen of poorters,
elkander op een Gentsch gemeentefeest over vijf
honderd jaar konden ontmoeten -- en elkander verstaan, want zij stichteden en schreven en spraken dan
reeds die Nederlandsche taal, voor ons nog zoo
verstaanbaar , en die eenige onwetende en dwaze
tegenstrevers nog onlangs met den spotnaam van plat
en van dorp tot stad veranderend volkspatois durfden
bestempelen ! (Toejuiching) . En merk wel op dat
de schets van ons letterkundig leven, die ik u
trachtte voor oogera te leggen, niet een buitengewoon schitterend tijdvak in onze eeuwenlange
literarische geschiedenis daarstelt, maar dat men
u voor elke periode, ja voor elk levensgeslacht,
zoo bont een tafereel zou kunnen ophangen, en

.
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Academie kunnen vinden onder de ontelbare beoefenaars der nu eens meer in bet Noorden, dan
weder meer in het Zuiden glinsterende, Nederlandsche Taal en Letterkunde.
Hoe het zij, aan die eerste stichters onzer
gemeenschappelijke taal was het, dat de aanvoerders der Vlaamsche Beweging, de hoofdmannen
der Nederlandsche wedergeboorte en herleving in
België, hunne beste krachten toewijdden. Daar
was het, dat zij, in de kalme en werkzame bespiegeling van een roemrijk verleden, van den hardnekkigen strijd en de soms afmattende ontgoochelingen van het heden kwamen uitrusten. — Daar
moeten wij ook, in de eerste plaats, hunne moedige voetstappen drukken ! Die mannen , welke
WILLEMS en zijne vrienden, en na hen eene gansch
nieuwe wetenschappelijke school in woord en werk
hebben doen herleven, -- die eerste stichters onzer
taal, moeten wij voort in al hunne onuitgegeven
gewrochten doen kennen. Dat sedert vijftien jaar door
de Koninklijke Academie van Brussel afgebroken
werk moeten wij hernemen, en ons waardig toonen
van onze Noorderbroeders, die ons op den moeilijken

weg, welken onze voorgangers hun hebben gebaand,
door hunne honderd geleerde en critische uitgaven
en verhandelingen glansrijk zijn voorgegaan. En
nochtans ontbrak het ons aan werkers of stof tot
bewerking? — Mocht men zeggen « que le combat
finit, faute de coinbattants ! » — Wel verre van
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daar! Onophoudelijk, als bij tooverslag, verrezen
uit het stof der archieven, uit de bibliotheken der
kasteelen, kloosters of steden, uit de zolders der
burgers- of gemeentehuizen, verrassende handschriften of perkamenten fragmenten onzer eerste onsterfelijke dichters! En de bewerkers, zij stonden daar,
gewapend met hunne wetenschap! Hoe kwam het
dat men, om mij tot Gent te beperken, grondige
taalkenners, sierlijke schrijvers, uitgevers van mnl.
folianten, als SERRURE en BI.O ✓IMAERT en VUYLSTEKE, niet in de plaats stelde van WILLF:MS, en
DAVID, en BORMANS, en SNELLAERT, om hunne
begonnen taak te volvoeren? Hoe kwam het dat, in
den s:hoot eener Belgische Academie, de Commissie
van uitgave onzer oude Vlaamsche schrijvers moest
uitsterven? dat zij sedert 1872 niets meer voortbracht ? en dat, jaar bij jaarS, het Staatsbestuur
hopelooze en onbeantwoorde aanvragen moest doen
om het theede deel van MAERLANT's Naturen
Bloemen door de dood van BORMANS onderbroken en door alle Belgische, en ook Noord-Nederlandsche geleerden zelfs na de volledige uitgave van
EELCO VERWIJS onophoudelijk gevraagd, te doen
verschijnen'] Hoe dit alles kwam, zullen wij niet
onderzoeken, doch eruit het klaarblijkend bewijs
trekken, hoe dringend noodzakelijk, ook onder dit
oogpunt, de stichting eener Koninklijke Vlaamsche
Academie was geworden , aan welke onder hare
voornaamste werkzaamheden de studie der mnl.
taal en de voortzetting der uitgave onzer oude
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oorkonden en lettervruchten werden toevertrouwd !
Ook hebben wij ons moedig aan het werk
gezet. Van onzen rijken letterkundigen schat, hebben
wij reeds eenige nieuwe paarlen aan onze vaderlandsche kroon kunnen hechten, en de veelgewaardeerde bedankingen der Belgische, en vooral der
Noord-Nederlandsche geleerden mogen inoogsten.
Door het uitschrijven eener prijsvraag over de Bibliographie der mnl. taal en letterkunde heeft de
Koninklijke Vlaamsche Academie een standaardwerk
in het leven geroepen, dat sedert dertig jaar, sedert
de onvolledige proeven van MONE en HOFFMANN
VON FALLERSLEBEN, door alle beoefenaars derzelve gretig werd te gemoet gezien, --- dat de vollediging en als de grondsteen is van de prachtige
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van
ons medelid Dr TE WINKEL, en dat, met zijne
1152 nummers en zijne breedvoerige tafels, misschien nooit het licht hadde gezien, indien onze Aca-

demie dit moeilijk
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niet met de gouden medalie had mogen bekronen !
Ik bedoel de Middelnederlandsche Bibliographie
van den heer Louis D. PETIT. (Toejuichingen.)
En ziet ! nauwelijks denkt men deze bron
uitgeput, of nieuwe vondsten, oude werken hebben
wij aan den wedijver onzer leden te wenszhen
STALLAERT ontdekt en geeft uit de Zevenste Bliscap
van Maria, ROERSCH begint den druk van het
Glossarium der Alexanders Yeesten, sedert twintig
jaar verwacht ; ik zelf (si panva 7nagnis conzponere
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possini), uit nieuwsgierigheid onverwachts in eene
woordenwisseling over den Madoc en den Malagijs
gewikkeld, hervinde te Gent, Bonn en München
nieuwe fragmenten van dit laatste gedicht, en druk
ze, om een einde te stellen aan de wel of niet
eenzelvigheid der twee romantische helden, sedert
vijftig jaar door de Duitsche geleerden vooruitgezet,
en waarvan men kan zeggen :
Adhitc sub judice lis est.

Doch deze wenken zijn slechts de schermutselingen van den grooten strijd, dien wij op dit terrein
van zin zijn te leveren. Niet alleen hebben wij de
plicht het onderbrokene af te werken, maar wij
hebben het genoegen nieuwe ontdekkingen te doen
kennen.
Ik spreek slechts ter loops van het overbekende
eerste werk van MAERLANT de Historie van
Troyen. Dit heerlijk gedicht, dat de gansche geschiedenis van die oostersche stad bevat, en de
heldendichten van Homerus, Vergilius, Danis en
Dictis, Benoit de Ste-More, enz. op den voet volgt,
was over ruim twintig jaar op het kasteel van
den Graaf van LoË te Wissen-WeeTe in de Rijnprovincie ontdekt. Daar het slechts voor een vierde
gedeelte en met ontelbare veranderingen in NoordNederland was uitgegeven, werd ik over tien jaar
met eene zending van het Staatsbestuur gelast, om
het na te zien ; achtervolgens eene welwillende
ontvangst en uitnoodiging op het slot te WeeTe,
,
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verzocht ik de Koninklijke Academie van België
iemand anders te willen zenden (tijd en lust ontbraken mij daartoe), om er eene volledige kopij
van het kostbare handschrift te doen nemen, en
het dan uit te geven. Doch deze aanbeveling
werd van de haizd geweien, en het eerste gedicht
van onzen onsterfelijken dichter met de benaming
van « onbelangrijk >> in de cartons begraven ! Gelukkig hebben wij in onze jonge Academie eenen
zoo ieverigen als zorgvuldigen werker gevonden, den
heer EDWARD GA I L.IARD, die zich in eenen drie
maandelijkschen arbeid de overgroote moeite heeft
getroost, de veertig duizend verzen van dit heerlijk
gewrocht letterlijk te gaan afschrijven, -- en reeds
is, onder ons beider toezicht, de druk van dat
reuzenwerk begonnen, waarvan de uitgave -- bedriegen wij ons niet -- eene letterkundige gebeurtenis
zal wezen. (Toejuichingen.)
Doch, er is meer. De stichting onzer Academie
gaat gepaard met de verrassende ontdekking van
niet min dan vijf nieuwe Maerlant's handschriften,
die in de letterkundige wereld, vooral in NoordNederland, haast zooveel opgang hebben gemaakt
als het hervinden te Weenen, over een tiental
jaren, door FERDINAND VON HELLWALD, van
het grootste gedeelte der Tweede Partije van den

Spieghel Historiael.
Het geldt hier inderdaad niet min dan de
gelukkige vondst, te Cheltenham, van twee volledige
handschriften der Eerste Partije, die de enkele gekende
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uitgegeven, op eene wonderlijke wijze komt volledigen
en in veel onverstaanbare plaatsen uitleggen, alsook
van nieuwe fragmenten der Vierde Partije, minstens
2500 ongekende verzen, die ik in twee lang verloren
gewaande handschriften te Gent het geluk had weder
aan het licht te brengen. Voegt daarbij een aantal
nieuwe bladeren van den colossalen codex van Brugge,
waaronder ook onbekende deelen. door ons medelid
FERD. VAN DER HAEGHEN en de heeren G I LLIODTS
en DHAEZE, hervonden; en ik kan nopens deze vondsten hier kort zijn, deels omdat de twee Engelsche
handschriften reeds breedvoerig door ons buitenlandsch eerelid Dr VERDAM in de zitting van November 11. aan het Nederlandsch Instituut en in de
onze van 15 October door STALLAERT zijn bekend
gemaakt, deels omdat ik eene omstandige tabelle van
de aanwinsten der drie Belgische handschriften aan
deze redevoering als bijlage zal voegen (1). Ik begeer
slechts uwe aandacht op dit punt te roepen, dat
wellicht deze ontdekkingen nog lange jaren eerie
doode letter zouden gebleven zijn, indien onze
Academie niet had bestaan, en dat zij, van een'
anderen kant, sinds jaren publiek eigendom zouden
geworden zijn, indien er in de corpsen, aan welke
de uitgave onzer letterkundige schatten was toever-

(i) Ziet, Bijlage V, den inhoud dezer vijf handschriften.
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« Wat een boel nieuws wordt er in den laatsten
tijd weêr gevonden », — schreef mij Dr VERDAM
den 31 October ji. ------ « Gelukkig dat er nu een
lichaam bestaat, dat het middenpunt dezer wetenschappelijke beweging is , namelijk de Vlaamsche
Academie!
En de grijze, moedige, nauw aan eene gevaarlijke
ziekte ontsnapte Dr DE VRIES, eindigde zijn nog
wankelend schrijven van 12 November, met deze
vleiende en hooggeschatte woorden :
cc Met groote vreugde zie ik de wakkere werkzaamheid der Vlaamsche Academie, en de rijke
vruchten, die zij draagt. Het is waarlijk verbazend,
hoeveel zij reeds in dien korten tijd sedert hare
oprichting gedaan heeft. Ik koester de beste wenschen voor haren voortdurenden bloei ! » (Luide

toejuichingen.)
Mijne Heeren,
Ik ben ten einde mijner lange taak gekomen, te
langdradig wellicht voor velen, die zich met deze
bijzondere studiën niet onledig houden , en die,
volgens mij, niet genoeg het wijze woord onzer
vaderen prijzen : « In 't verleden ligt het heden ».
Doch ik zou u een ontrouw denkbeeld geven van
onze werkzaamheden gedurende ons derdehalfjarig
bestaan, indien ik mij tot die bemoeiingen van
eenige onzer geschied- en taalkundige leden bepaalde,
namelijk tot den werkkring der tienledige Com-
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missie van uitgave onzer middelnederlandsche
schrijvers, die nu voor goed de Commissie der
Koninklijke Academie van België, welke niet
meer bestaat, heeft vervangen. Het Koninklijk
besluit, dat ons in het leven riep, stelde de
studie en de beoefening der algemeene Nederlandsche taal- en letterkunde tot voorwerp onzer
werkzaamheden, en in het eerste artikel onzer
Wetten schreven wij neder, dat die werkzaamheden « al de vakken » derzelve zouden behelzen.
Ook daarin volgden wij het voorbeeld onzer voorgangers : WILLEMS en DAVID hebben niet slechts
onze oude letterkunde bestudeerd en doen kennen;
zij hebben zich, elk in hunne gezindheid, aan het
hoofd gesteld van moedige strijders, die jaar bij
jaar zijn aangegroeid en tot ontzaglijke legers
gedegen ; die , onder hunne geëerde namen , en
met de heilzame wapens van boek en woord,
van drukpers en redevoering, van scholen en
boekerijen, van meetings of kiezersbonden, niet
meer geliefde « koningen », maar soms Vlaamsch -

hatende of onverschilligen « doen beven ». In eenen
kalmeren dampkring dient de Koninklijke Vlaamsche
Academie hare stem te verheffen — en zij heeft
het reeds in buitengewone omstandigheden gedaan,
— wanneer men de onverjaarbare rechten van het
Vlaamsche Volk of van zijne Nederlandsche Taal
zou willen te kort doen. Met het vertrouwen van
het Staatsbestuur, dat haar gesticht heeft, bekleed ;
uit mannen van alle gezindheden saamgesteld,

337 -moet hare stem in zekere gevallen eenen gewichtigen naklank bij allen vinden. Niet alleen achter
ons, maar voor ons moeten onze blikken staren,
niet alleen de oude, maar ook de nieuwe
etterkunde moeten wij vooruitzetten. Het zou mij
te lang zijn u de bonte lijst onzer maandelijksche
gesprekken of lezingen op dit gebied, gedurende
de twee jaren en half onzer vriendelijke bijeenkomsten, hier op te sommen (I). Het zij genoeg
hier te melden dat, op voorstel van twee onzer
voornaamste werkers, den heer COOPMAN en onzen
ieverigen bestendigen secretaris FRAN'3 DE POTTER,
op aandringing van menigvuldige vertoogschriften,
op aanmoediging van vele ernstige tolken der openbare meening van alle denkwijzen, de Vlaamsche
Academie welhaast in deze richting de hand zal
slaan aan gewichtige werken : Woordenboeken
van alle slag , levensschetsen onzer schrijvers,
boekenlijsten hunner werken, bloemlezingen uit
dezelve, idioticons van verschillige tongvallen en
uitdrukkingen nog levend in den mond des volks ;
wellicht ook eene gemeenschappelijke Nederland sche
Spraakleer, in alle scholen te gebruiken. (2)
--

(i) Ziet, Bijlage VI, de lijst der lezingen.
(2) Ziet onder anderen Le Précurseur van i8 October
1888, waar eene gemeenschappelijke spraakkunst wordt
gevraagd, met deze bijvoeging « L'A cadémie n'aurait en

quelque sorte qua comparer, a rapprocher ces diverses grammaires, qu'à faire dans cet ensemble un choix judicieux et

338 --Deze onderwerpen zullen, gelijk voorheen,
menige belangrijke voordrachten en woordenwisselingen in onzen gezelligen kring doen ontstaan,
en mischien heilzame vruchten afwerpen. Wij zullen
elkander ter hulp komen, en ons volk trachten te
doen vooruitstreven ; wij zullen de jongeren aanhooren, en hunne practische ontwerpen verwezentlijken; wij zullen eerbiedig naar de stem der
ouderen luisteren, die ons in den heiligen strijd
zijn voorgegaan. Waarom toch moeten die stemmen
eensklaps voor eeuwig zwijgen, als zij nog klaar
en helder in onze ooren r uischen ? — Waarom
hebben wij, in dit anders zoo gezegend jaar, vier
rouwkronen op het gapende graf onzer oudste
medeleden moeten leggen? Waarom heeft de dood
ons den verhevenen dichter, den « ernstigen en
boertigen » verteller, den fijnen criticus, Dr NOLET
DE BRAUWERE VAN STEENLANT ontrukt, op het
oogenblik dat hij onze Academie verwelkomde en
tegen hatelijke en belachelijke aanvallen met strenge
geeselroede verdedigde? — Waarom moest de

aloude, gemoedelijke verteller der Kempische dorpen en gewoonten, de befaamde romanschrijver
Dr RENIER SN I ED E RS de reeks zijner hooggeprezene verhalen onderbreken j -- Waarom moesten onlangs de lezingen van den aardrijkskundigen DELGEUR, van den taal- en tooneelkundigen
qu'a tranchee AVEC L 'AUTORITÉ QUI LUI EST RECONNUE, les
points sur lesquels il y alcrait divergence entre les auteurs.»

-
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Belgische Staat zal bestaan, zoo lang zal de Koninklijke Vlaamsche Academie voortleven en streven !

(Toejuichingen) .
Voor ons , kalm tegen alle onrechtvaardige
aanranding, — onverschillig aan alle moedwillige
toespelingen of belachelijke samenzwering des stilzwijgens, wij zullen voortgaan in onze ernstige en
aangename onderlinge werkzaamheden, alle vaderlandsche krachten bijeen vattende, alle oude strijders
en jonge belovende letteroefenaars van lieverlede
in ons gering getal leden trachtende te brengen, voor
zooveel zij ons echter niet door eene soort van
beveldwang worden opgedrongen, en dit, zonder
onderscheid van denkwijze of gezindheid, -- want de
Republiek der Letteren, gelijk het Gerecht, is buiten
en boven alle Staatspartijen. Wij zullen trachten dat
men van onze Academie geene « geschiedenis des
41
Ven zetels » ooit moge schrij ven ; dat alle talenten en
alle literarische en andere richtingen er beurtelings
worden in vertegenwoordigd.
En daarom heb ik de hoop in de toekomst, en
leg ik met diep vertrouwen de leiding en den last, die
mijne geëerde medeleden mij door hunne welwillendheid zoo licht hebben gemaakt, in handen van het
nieuw Bestuur, den ouden strijder JAN DE LAET, den
jongeren dichter EMAN UËI_ HIEL. (Luide en lange
toejuichingen.)
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zal schenken. Met vaste hand en eene wonderbare kennis van het gebied, dat hij betreedt, verheerlijkt hij de diensten, welke een Tyrtz.tus, een
Solon, een Janus Dousa in hachelijke omstandigheden aan hunne medeburgers bewezen hebben.
Nochtans is de kring, waarin onze dichter
zich beweegt, te nauw, te beperkt ; immers niet
alleen de op maat en rijm geschreven uitingen
van den menschelijken geest, maar ook de geschriften
in ongebonden stijl hebben, en zelfs in eenen veel
hoogeren graad, vooral in den nieuweren tijd, eenen
beslissenden invloed op de lotgevallen der regeeringen, op het leven der volken gehad. Van daar
dat de letterkunde of, wilt gij liever, het geschreven
woord. met volle recht als de getrouwe afspiegeling
van den bloei en het verval eens lands, van het
lief en leed, den bijzonderen aanleg, het machtvertoon, de deugden en gebreken, kortom van het
geheele geestesleven zijner bewoners kan beschouwd
worden.
Op een nader onderzoek aezer stelling verlang
ik Uwe welwillende aandacht eenige oogenblikken te
vestigen.
Geen boek, noch in de oude wereld, noch in
lateren tijd , verklaart beter de maatschappelijke
inrichting van een volk dan het Oude Testament. Al
hebben de Israëlieten ook sedert eeuwen opgehouden
als eene zelfstandige natie te bestaan, al hebben zij,
na hunne verdrijving uit Palaestina, meermalen gruwzame vervolgingen, eene onmenschelijke behandeling
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en dat zelfs in beschaafde landen, aan miskenning
en verachting blootgesteld, geen denkende, boven
vooroordeelen verheven mensch kan dit gedenkteeken eener aloude beschaving , eener met de
behoeften der samenleving zoo volkomen strookende
wetgeving zijne bewondering onthouden. Dat boek
bewijst tevens ten volle dat een volk, hetwelk
zijne lotgevallen geboekt, zijn lijden en strijden,
zijne verzuchtingen naar omhoog in zielverheffende
bewoordingen uitgestort heeft, nooit in vergetelheid zal geraken : de zangen zijner profeten of
zieners, nu eens treurig en weemoedig, dan weder
opwekkend en jubelend, zullen nog na eeuwen,
in alle talen, die op den aardbodem gesproken
worden, in kerken en tempels tot stichting, troost
en opbeuring van millioenen menschen weêrgalmen.
Bij de Grieken stonden, gelii k bij de Israëlieten, godsdienst en staatsbestuur in innig verband,
doch de aard van hun geloof, het polythëisme,
hunne meer opgeruimde, vroolijkere gemoedsgesteldheid, daarbij de deelneming van het geheele volk,
op eene zeer uitgebreide wijze, aan de openbare
aangelegenheden, men voege nog daarbij hun door
de natuur zoo mild bedeeld land, dat alles moest
een gansch bijzonder kenmerk op hunne geestesvruchten drukken.
Uit de harmonische samenwerking dezer gegevens sproot eene letterkunde, die tot heden nog
door geene andere geëvenaard, laat staan over-
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troffen werd ; die door aangename verscheidenheid,
zuiveren smaak, gezond verstand, mannelijke kracht,
innemende bekoorlijkheid, geestdriftig gevoel voor
het schoone en eenen uiterst keurigen vorm, aan
alwie met de pen blijvenden roem wil verwerven,
tot toonbeeld moet dienen.
Ja, die dichters, die geschiedschrijvers, die
redenaars, die wijsgeeren, die beeldende kunstenaars,
immers ook hunne gewrochten vertoonen dezelfde
schitterende hoedanigheden, zijn door de eeuwen
heen tot ons gekomen, in de ongerepte frischheid
der jeugd, met eenen onverwelkbaren lauwerkrans
om de slapen, onsterfelijk als de bron, waaruit
hunne ingevingen hun toevloeiden. Aan die koningen
op het gebied van het schoone, ware en goede
hebben hunne nazaten te danken dat zii heden
eenen onafhankelijken staat uitmaken, dat de machtigste vorstenhuizen van Europa hunne dochteren
in de oude stad van Pallas Athene den troon
laten beklimmen, dat zij mettertijd de eens zoo
welvarende streken van het Oosten onder hun
beheer zullen krijgen om ze met den glans der
beschaving en vrijheid te bestralen.
Eeuwen lang hadden de afstammelingen van
Miltiades, Themistocles, Aristides, Leonidas een
wreed en hatelijk juk moeten torsen , toen zij
door de herinnering aan de vaderlandsliefde en
de heldendaden der vaderen aangevuurd, naar het
geweer grepen, te water en te lande den overmoedigen onderdrukker te lijve rukten en door
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moed, als de waardige telgen van groote vaderen,
op nieuw het wereldtooneel betraden en die hartelooze droogstoppels logenstraften, welke de verhalen van Herodotus voor fabelen en legenden
wilden doen doorgaan. Niettegenstaande menig
schitterend wapenfeit zouden zij toch voor de
ontzaggelijke overmacht der Turken hebben moeten
zwichten en door die onverbiddelijke barbare n.
uitgeroeid zijn geworden, toen de volken van het
Westen, door de schoonste en edelste geesten
onder hen, ik noem slechts V. Hugo, Cas. Delavigne,
Chateaubriand, Villemain, Wilhelm Muller, en den
grootsten van allen, den eenigen Byron, voorgelicht en aangespoord, hunne door wederzijdsch wantrouwen weifelende regeeringen dwongen het land, dat
de bakermat der letteren, kunsten en wetenschappen
geweest was, in zijnen strijd op leven en dood
met andere middelen dan diplomatische vertoogen
bij te staan. En welk gejuich werd niet tot aan
de overzijde van den Oceaan aangeheven, toen
zich de mare verspreidde dat de verbondene
Mogendheden te Navarino, onder het gebulder
hunner vuurmonden, de geboorte-akte van een
verrezen Hellas met den degen hadden geteekend !
In Rome is de invloed der letteren nooit
zoo overwegend geweest als te Athene ; de
Romeinen waren hoofdzakelijk landbouwers en
soldaten ; zij streefden naar de wereldheerschappij,
derhalve was de oorlog steeds hunne leus. Dat
.

.
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van het Vide boek der Aenëis (1) vergelijkender
wijze uitgedrukt. Eerst nadat Griekenland eene
provincia, een wingewest was geworden en de overwonnen landzaat, gelijk Horatius zegt, (2) den wilden
overwinnaar ingepakt en de fraaie kunsten in het
boersche Latium binnengevoerd had, begonnen op
de boorden van den T iber. de zucht naar kennis,
het verlangen naar eene hoogere ontwikkeling zich
te openbaren. Toen zagen daar langzamerhand
werken het licht, die , ofschoon eenigszins op
vreemde leest geschoeid _ hoe kon het anders ?
— toch oorspronkelijkheid genoeg bezitten om
ons heden nog een helder denkbeeld omtrent de
Romeinsche samenleving te geven. Zoo daagt de
Eeuwige Stad op de zeven heuvelen met hare
kostbare zegebogen, hare uitgestrekte pleinen, hare
prachtige tempels en marmeren paleizen, de weelde
harer inwoners, in de statige, a'_s een machtige
stroom voortrollende perioden van Cicero en Titus
Livius, in de bekoorlijke, zangerige verzen van

( i) Excudent alii spirantia mollius <.era ;
Credo equidem ; .vivos ducent de marmore vultus;
Orabunt causas melius, coelique meatus
Describent radio et surgentia sidera dicent.
Tu regere imperio populos, Romane, memento :
Ilae tibi erunt artes, pacisque imponere morem,
Parcere subjectis et debellare superbos.
(2) Graecia capta feruna victorem cepit

Intulit agresti Latio.
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34 8 -volgden, bleef Europa door eenen dichten nevel
bedekt en zouden al de kostbare schatten der
oudheid zijn verloren gegaan, waren zij niet achter de muren der kloosters in veiligheid gebracht
geworden. Wel schoot nu en dan een heldere
lichtstraal door dat fibers en liet kerkelijke zangen
na, onder welke eenige, gelijk de Stabat Mater
en de Dies irae met zulk eenen glans van diepe
poëzie schitteren, dat een Vondel en een Bilderdijk
ze in hunne taal overbrachten ; doch die geschriften,
hoe eerbiedwaardig ook, laten ons slechts in het
gemoedsleven van menschen, die in de afzondering
leefden, eenen blik werpen : van den maatschappelijken toestand kunnen zij ons geen duidelijk denkbeeld opleveren. Eerst de kruistochten zouden de
volkeren onzer streken uit hunne lange sluimering
wekken, bij den mensch het besef zijner eigenwaarde doen ontstaan en de samenleving op andere
grondslagen opbouwen. Het bestek mijner toespraak
verbiedt mij den invloed dier ondernemingen op
de letterkunde in het algemeen en voor ieder land
in het bijzonder na te gaan, hoe gaarne ik dat
anders ook zou doen ; houdt het mij derhalve ten
goede dat ik slechts enkele grepen in die zoo rijke,
zoo overvloedige stof doe.
Twee gedichten vooral kenmerken de middeleeuwen en geven ons, als het ware, eenen maatstaf om de hoogte der beschaving op te nemen :
het Nibelungen lied en de Chanson de Roland,
beide een weerklank van uiterste krachtinspanning,
.
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van eenera hardnekkigen strijd tegen vreemde indringers, van de onversaagdheid en den heldenmoed,
door Germanen en Zuiderlingen voor het behoud
hunner zelfstandigheid ten toon gespreid.
Worden wij bij het lezen dezer heldensagen
onweérstaanbaar tot bewondering voor die krachtvolle menschengeslachten medegesleept, niet minder
treffen, ja bekoren ons de liefelijke zangen der
Troebadoers, onder de koesterende zonnestralen
van Provence en Italië ontstaan en de streelende ontboezemingen hunner geestverwanten in Duitschland.
Deze liederen zijn voor ons de oorkonden, uit welke
wij eerre aanmerkelijke wellevendheid in de maatschappelijke betrekkingen, ik wijs slechts op den
eerbied voor de vrouw, kunnen opmaken; zij toonen
ons tevens dat de letterkunde niet langer meer in
de kloosters alleen in eere gehouden werd, maar
ook daar buiten, in de wijde wereld, hare plaats
ingenomen had, aan de hoven der vorsten onthaald,
in de burchten der leenheeren gevierd werd ; zij
zou zelfs weldra tot de woningen der burgers toegang vinden en aan de nakomelingschap die fabliaux,
dien Reinaert de Vos, dien Wapene Martijn en
andere pennevruchten schenken, waarin spot- en
hekelzucht in het gispen en laken van feilen en
tekortkomingen bij de grooten der aarde den vollen
teugel vieren.
Onder al de dichters en denkers van dien tijd
en ook van latere eeuwen prijkt evenwel, gelijk de
zon boven de andere gesternten, de verhevene figuur
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van Dante Alighieri, die zijn volk eene zoetvloeiende,
welluidende, door geene nieuwere overtroffen taal
geschonken en in Zijne Divina Conzedia de geheele
wetenschap zijner tijdgenooten en voorgangers met
eene verbazende veelzijdigheid van kennis en den
blik eens zieners in onuitwischbare trekken geteekend heeft. Door zijne medeburgers miskend, verstooten en uit hun midden verbannen, behoudt
hii steeds zijn edel karakter, zijne blakende vader-.
landsliefde. Onder de bittere beproevingen der
werkelijkheid immer naar een hoog ideaal strevende,
rukt hij zich van de ellende der aarde los, stijgt
met den vleugelslag eens adelaars naar boven, van
waar zijn rijk bewerktuigde geest nu eens met
medelijden dan met verontwaardiging op de ondermaansche woelingen en hartstochten, kuiperijen en
euveldaden neerziet, met den tooverstaf van zijn
vernuft over zijn veelomvattend onderwerp, zoowel
in het schrikwekkende en afzichtelijke als in het
zielroerende en weemoedige, den gloed der poëzie
uitspreidende. Gelijk van Schiller hadde Goethe ook
van hem kunnen getuigen :
« Zum Hóchsten hat er sich emporgeschwungen ;
« Und hinter ihm in wesenlosem Scheine
Lag, was uns alle bandigt, das Gemeine. »

De uitvinding der boekdrukkunst, door Van der
Palm met volle recht « een hemeltelg n genoemd, gaf
eenen krachtigen stoot aan de overal ontwakend e
begeerte naar verstandsontwikkeling en geestesont-

.

3 51 -voogding. Van dit tijdstip dagteekent de Herleving,
welke eene nieuwe zon over Europa deed opgaan en
het verband tusschen de letteren en het leven der
volken inniger zou maken dan het ooit geweest was.
Dat bewees weldra de Hervorming, welke het gebruik
der landstaal overal invoerde en bevorderde en op die
wijze ook de minder begaafde lezers in rechtstreeksche aanraking met de schrijvers bracht. Zoo kreeg
Duitschland zijne taal van Luther, die ze in zijne
vertolking van den Bijbel op vaste, wetenschappelijke
grondslagen vestigde ; zoo werd het Nederlandsch
door Coornhert, Marnix, Anna Byns en anderen van
de talrijke smetten, die het bezoedelden, gereinigd en
voor latere meesterwerken bruikbaar gemaakt.
Heb ik door de middeleeuwen vlug moeten
heenstappen, niet langer kon ik bij de nieuwere volken
verwijlen ; het gebied is te uitgebreid, de stof overstelpend. Daarom moet ik mijne beschouwingen tot
het volstrekt noodzakelijke beperken ; gij zult het mij,
hoop ik, niet ten kwade duiden : het snelreizen is ja
aan de orde van den dag.
Wenden wij dan even onze blikken naar Frankrijk, want dat land schreef onder Lodewijk XIV
meermalen Europa de wet voor, terwijl het door
middel zijner sierlijke taal, zijner uitstekende letterkunde, ook buiten zijne staatsgrenzen en nog lang
na het verscheiden van den Roi soleil, aan de hoven
der vorsten -- ik behoef slechts den grooten Frederik
te noemen — en in alle kringen, waar fijnere beschaving heerschte, den boventoon voerde. Nochtans zou

3 52 -iemand, wilde hij den toestand der samenleving,
de leefwijze der ingezetenen in dat rijk naar de prachtige, als met een reuzenhamer gesmede perioden van
Bossuet, de zalvende, zoetvloeiende leerredenen van
Massillon, de hooghartige, breedsprakige helden van
Corneille, de welluidende, bekoorlijke verzen van
Racine, de geestige, pittige blijspelen van Molière
beoordeelen, zeker eenen valschen maatstaf ter hand
nemen ; die werken zijn enkel een weerschijn van
den uiterlijken glans, die van het hof en de grooten
afstraalde. Verlangen wij, met volle kennis van zaken
toegerust, onze overtuiging op onwraakbare bewijzen
te steunen, dan behoeven wij maar de gedenkschriften
van Saint-Simon ot andere minder lijvige, insgelijks
veel later, vooral in onzen tijd, verschenen geschriften,
niet het minst het laatste werk van H. Taine, open te
slaan, en dan lezen wij in welk slijk van dierlijke
wellusten die vorst en zijne hovelingen zich wentelden,
in Vs., elke armoede en ellende het eigenlijke volk
gedompeld lag en het machteloos moest aanzien hoe
zijne meesters en onderdrukkers met de vruchten van
zijn zweet een onafgebroken feest vierden.
Eerst in de tweede helft der XVIII ' eeuw
wordt de letterkunde een machtige hef boom, de
ware weerspiegeling van het zieleleven, de voorbode van gewichtige gebeurtenissen . Eene reeks
schrijvers, de meesten met ongewone bekwaamheid begaafd, slaan de hand aan het vermolmd
staatsgebouw, d e eenen om het geheel omver te
halen, de anderen om het naar hunne denk-
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beelden te herstellen. Tot de laatste behoort vooral
J.-J, Rousseau : zijn Contrat social werd de
gids van vele bezadigde leden der Constituante,
welke hoogst waarschijnlijk de Omwenteling langs
eenen vreedzamen weg zouden voltrokken hebben,
waren zij niet in hun edel, menschlievend streven
van de eene zijde door onbesuisde heethoofden
en roekelooze woelwaters, van de andere door de
verwaande en bekrompene aanhangers van een
verouderd regeeringstelsel gedwarsboomd en bestreden geworden. Voltaire wordt, misschien ten
onrechte, tot de eerste gerekend; hij is voor velen
de zondenbok, die met al de misdaden der Omwenteling moet beladen worden. Evenwel, wanneer wij
in den geest zijner werken doordringen, zijn wij
eenigszins gerechtigd aan te nemen dat hij in
het hervormen der maatschappij zeker niet eens zoo
ver wilde gaan als zijn onsterfelijke mededinger
en diens volgelingen — men verlieze vooral niet
uit het oog dat hij zeer rijk was -- maar hoofdzakelijk door zijne spot- en hekelzucht geprikkeld,
dwaasheden en misbruiken belachelijk wilde maken
en zich daaarin, op zijnen ouden dag met eene
boosaardige hondschheid — zin fnalin cynisme,
zegt Villemain, — vermeide.
Onder het berucht Schrikbewind, dat alle openbare vrijheden eenvoudig afgeschaft had, kon van
geene letterkunde spraak zijn, evenmin onder Napoleon I, die de bestrijders van zijne alleenheerschappij voor idéologues uitschold en hun den
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Medici van Florence, de Este's van Ferrara, Pausen,
gelijk een Leo X, beijverden zich achtervolgens om
geleerden, zonder naar hunne afkomst te vragen, aan
hunne hoogescholen en letterminnende genootschappen te verbinden, met het edel doel de kennis van
de letterkunde der oudheid te bevorderen en te verspreiden. De beste uitslag bekroonde die pogingen :
door eenen navolgenswaarden wedijver gedreven,
zochten de Italianen, als de rechtstreeksche erfgenamen der Grieken en Romeinen, op de uitingen van
hunnen geest dat kenmerk der kunst te drukken ,
waardoor zij zich tot heden onderscheiden hebben.
Dat getuigen met eene onbetwistbare meerderheid
de luimige, vroolijke, altijd frissche en springlevendige zangen van den genialen Ariosto, den
vertegenwoordiger bij uitnemendheid van de geaar dheid zijner landgenooten en de bekoorlijke, weelderige, van een schitterend koloriet tintelende verhalen
en tafereelen van den niet minder begaafden. maar
diep ongelukkigen Tasso. Ofschoon later door den
vreemdeling onderdrukt en van alle, ook de noodzakelijkste vrijheden beroofd, bleef het zonnige schiereiland toch voortdurend den roem der vaderen op
het gebied der fraaie letteren, kunsten en wetenschappen handhaven en door middel zijner taal
zijne gansche bevolking als in één brandpunt ver eenigen. Aan die taal, dien gemeenschappelijken band,
in onzen tijd, door eenen Al fi eri, eenen Manzoni,
eenen Gioberti en anderen vastgestrengeld, heeft de
heerlijke streek, meer nog dan aan hare helden en

.
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Thans begeven wij ons naar het Noorden en
verkiezen, indien gij het mij toelaat, Duitschland
tot onze eerste peisterplaats.
Sedert den dertigjarigen oorlog, waarin dat
land zijn bloed door alle aderen verloren had,
zuchtte het onder kommer en ellende, steeds aan
de invallen van den vreemdeling blootstaande. Dit
was het natuurlijk gevolg van het gemis aan
vaderlandsliefde bij zijne vorsten, van hunne laakbare ingenomenheid met vreemde — zelden loffelijke,
zeden en gebruiken en hunne gehechtheid aan
eene vreemde taal. Daarom bleef het letterveld.
dat eens zulke keurige vruchten voortgebracht had,
bijna geheel braak liggen, tot een groot koning,
die de grootste zoon van Germanië zou geworden
zijn, hadde hij de spraak van zijn volk met den
haar verschuldigden eerbied bejegend, door zijne
schitterende overwinningen zijne tijdgenooten kwam
bezielen en alom tot leven en beweging opwekken.
De gisting der gemoederen, welke als een zwaar
onweder door eenen helderen zonneschijn zou
gevolgd worden , heet in de geschiedenis der
Duitsche letteren, naar een heden vergeten, wild
tooneelspel de Sturm und Drangperiode. Goethe
vertegenwoordigt die richting met zijnen GoetT
von Berlichingen, door den grooten Frederik kortaf
een slecht stuk genoemd, en met zijnen Werther,
door Napoleon gewaardeerd en tegenover den
dichter te Weimar zeer heusch beoordeeld, waarin
hij den strijd tusschen de natuur en den harts
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geschilderd, en later met zijnen Faust, die glansrijke uitstraling van zijn machtig vernuft, die
vraagbaak voor denkers, die belichaamde geest van
den nieuweren tijd met zijnen onleschbaren dorst
naar kennis, zijnen onweêrstaanbaren drang tot
het najagen van vaak onbereikbare idealen.
Nog grootex opzien baarden Schiller's Rduber
met het veelbeteekenend opschrift : In tyrannos.
Die schelle, schrille kreet tegen willekeur en
onderdrukking, die aangrijpende uitboezeming van
lang verkropt leed en ellende, die luide afkeuring
van een onverdragelijk wanbeheer, vloog als een
kruitloop door de Duitsche gouwen en noopte de
burgers, vooral de jeugd, tot nadenken over hunne
dierbaarste aangelegenheden.
Had de vereeuwigde zanger in dien eersteling
eenen heftigen, onstuimigen toon, die het onderwerp als van zelf medebracht, aangeslagen, weldra
zou hij met meer zelfbeheersching en bezadigdheid
in zijnen Don Carlos eenen markies Posa scheppen,
die als een apostel en profeet der vrijheid, de verhevenste denkbeelden over zielenadel en menschenrechten uitdrukt en als de tolk zijner eigene,
innigste overtuigingen hem tot den lieveling zijner
landgenooten gemaakt, ja tot wereldburger, in den
schoonsten zin des woords, uitgeroepen heeft.
Hoe diep zulke werken ook in den boezem
der massa's doordrongen, toch brachten zij verreweg die uitwerking niet te weeg, welke in onzen
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tijd b. v. aan Uncle Tom's cabin in Amerika,
na eenige jaren, te beurt viel : de uitspattingen
en buitensporigheden, waarin de Fransche Omwenteling, wier beginselen eens door eenen Kant, eenen
Schiller met geestdrift begroet geworden waren, onder
de leiding van een betrekkelijk gering getal bloeddorstige dollemannen vervallen was, hadden menigeen
tot inkeer gebracht, zoodat de vloed, die eens met
overstrooming gedreigd had, zich zonder veel moeite
had laten indijken. De daarop volgende invallen
der vreemde legers met hunnen nasleep van verwoestingen en onheilen, de verpletterende nederlagen, die de Duitschers zoo hard troffen, ontnamen
hun alle veerkracht, ja lieten hen zoo onverschillig,
dat zij niet alleen in hunne vernedering berustten,
maar met duizenden onder het vaandel van eenen
uitheemschen dwingeland hunne broeders hielpen
bedwingen. Doch de smeulende vonk zou weldra
flikkerende opstijgen, want het tiur der bevrijding
naderde. Door Fichte's Reden an die Deutsche
Nation tot het besef hunner eigenwaarde wakker
geschud, door Arndt's Liederen, den Zriny en de
gloeiende zangen van Korner, die, de daad bij het
woord voegende, zijn jeugdig, lachend leven het
vaderland ten offer bracht, in het harnas gejaagd,
door den Wilhelm Tell, Schiller's zwanenzang,
tot geestdrift vervoerd, snelde het geheele volk t e .
wapen, wierp den vijand neêr en legde den grondslag zijner tegenwoordige macht en grootheid.
Er is meermalen gezegd geworden dat de
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1870 Frankrijk overwonnen en zoo het nieuwe
Rijk gesticht heeft. Het zij zoo, maar het is
niet minder waar dat de bovenvermelde dichters
en denkers insgelijks op een ruim aandeel in de
zegepralen bij Leipzig en Waterloo aanspraak
mogen maken.
Nu zou ik zoo gaarne eens over hèt Kanaal
steken en u op den Britschen bodem den invloed
der letteren toonen. In een land, waar een roman
van Dickens, ja zelfs een enkel dichtstuk, b. v.
The Ery of the children van Elisabeth Browning
en The Song of the shirt van Thomas Hood —
en dit strekt den Engelschman, vooral de Engelsche
vrouw tot eer — zooveel vermag dat de welhebbenden aanstonds gereed zijn om de aangeduide
nijpende armoede, de pijnelijke ontberingen te
lenigen en te verzachten, moeten de schrijvers
een groot aanzien genieten en de ware leiders
der openbare meening zijn. Dat zou mij evenwel
te tang bezig houden ; ook heb ik dat punt elders
met eenige uitvoerigheid besproken en hoop er
nog op te zullen terugkomen; wij zullen dan
maar op het vaste land blijven en ons naar
Neérlands hoofdstad begeven.
Wie is de man, die in zijne geestesvruchten
het roemrijke,, machtige Nederland der XVIIe eeuw
het nauwkeurigst heeft geteekend ? wie is de dichter,
die in zijne talrijke zangen met al de aandoeningen,
waarvoor de menschelijke ziel vatbaar is, met de
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liefelijkste tonen, die uit een menschelijk gemoed
kunnen stroomen, de lotgevallen van zijn land voor
tijdgenoot en nazaat, in hemelval en godentaal,
te boek gesteld heeft ? Gij hebt hem reeds genoemd,
die man is Joost van den Vondel. Slaat zijne
werken open en gij vindt U, als het ware, in
het bedrijvige, rijke Amsterdam verplaatst ; gij ziet
de koopvaardijschepen, met de voortbrengselen der
andere wereldde°len geladen, de haven binnenzeilen ; gij hoort het luid hoezee der varensgezellen
bij het uitloopen eener vloot met de Statenvlag
in top en eenen De Ruyter, eenen Tromp, eenen
Jan van Galen, eenen Evertsen of eenen anderen
held als gezagvoerder aan boord ; gij bezoekt de
scholen der geleerden, waarin Hellas en Latium
herleven ; gij vermeit U in het aanschouwen der
schilderstukken, waaruit die kloeke regenten en
vrijheidminnende burgers U toespreken, ja, te
gemoet komen ; maar gij laat ook met den edelen
dichter uwe verontwaardiging den vrijen loop,
wanneer gij leest hoe bekrompene, verwaande dwepers. onder den dekmantel van godsdienst, twist
en tweedracht zaaien en de ingezetenen tegen elkander opruien; hoe de grootste staatsman van
zijnen tijd zijn eerbiedwaardig, in 's lands dienst
vergrijsd hoofd onder de bijl des beuls moet leggen.
Geven ons de gespierde, krachtige, hooggekleurde verzen van Vondel een helder en juist
denkbeeld omtrent den handel en wandel, het
gemoedsleven zijner medeburgers, niet minder dui-
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eeuw uit de rijmelarij en het geknutsel der gladde
poëten, die aan bloedarmoede leden. Die toestand
duurde gelukkig niet lang, de geest van den
grooten Joost waarde nog door Nederland rond.
Onno Zwier van Haren stemde zijn speeltuig en
deed, door het verheerlijken van de grootti daden
der vaderen, het oude vuur nog eens lichtelaaie
opstijgen.
Hadden de Geuren het volk eenen riem onder
het hart gestoken, de juichtonen van Bellamy en
van Alphen bewijzen dat de afstammelingen der
Zeeleeuwen op den Teems nog niet gezind waren
voor den overmoedigen erfvijand zonder slag of stoot
de vlag te strijken. Tot dit tijdvak van herleving
der Nederlandsche letteren met den Nederlandschen
Staat behooren ook de Hollandsche Spectator van
Justus van Effen t i ), de voorganger der Camera
obscura en de echt Hollandsche romans van Betje
Wolf en Agatha Deken, die beiden met eene photographische nauwkeurigheid de braafheid en deugden, maar tevens ook de kleingeestigheid en andere
gebreken der burgerlieden weergeven. En toen in
later dagen de dierbare grond der vaderen onder

(i) Het is spijtig dat wij in den boekhandel geene volledige uitgave van dit sieraad onzer Letterkunde kunnen krijgen
en ons met eene bloemlezing moeten te vreden stellen. Eene
dergelijke onderneming schijnt mij veel minder gewaagd dan
menige andere hedendaagsche uitgave van oudere schrijvers.
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vreemde overheersching zuchtte en zelfs de taal,
welke eens met zooveel kracht en klem op de
Nederlandsche bodems in alle werelddeelen geklonken had, met ondergang bedreigd was, troostte en
verkwikte Helmers in zijne Hollandsche natie, met
het herinneren aan een roemvol verleden, zijne
bedrukte landgenooten, en voorspelde Bilderdijk in
zijn overheerlijk, roerend Afscheid eene betere
toekomst.
Na U zooveel schoons van elders getoond te
hebben, zou het mij hoogst aangenaam zijn mijne
krachten aan het prijzen der letterkunde hij ons
te beproeven en haren invloed op het staatsbestuur
te doen uitschijnen. Maar helaas ! dit genoegen is
mij niet weggelegd, omdat de stof ontbreekt. Onze
Franschsprekende en Franschschrijvende landgenooten, wier taal overal op den troon zit, hebben, wat
het gehalte hunner werken betreft, niet eens zooveel
van blijvende waarde voortgebracht als de Vlamingen, die zelfs niet de gelegenheid hebben om hunne
spraak zoo ver aan te leeren, dat zij zich van haar,
om hunne denkbeelden aan anderen mede te
deelen, los en zwierig, met volle heerschappij over
hare schatten, kunnen bedienen. Immers alwie ten
onzent het verder dan de lagere school gebracht
heeft — en daar zelfs wordt door onze volksbeschavers, hoofdzakelijk in de steden, de verbastering in de hand gewerkt, — heeft zijne kennis in
de vreemde taal opgedaan en is zoodanig van haar
doordrongen, dat hij zich slechts met de grootste

364 -krachtinspanning aan dien invloed kan ontwringen
en dan verplicht is zijne geheele ontwikkeling van
de meet af opnieuw aan te vatten. Hoe weinigen
besluiten daartoe ! Kan wel een vrij volk een sprekender bewijs zijner vernedering leveren dan de
wetten, welke het tot bescherming van zijn dierbaarste pand , de moedertaal , zijne vertegenwoordigers heeft moeten afdwingen en dan niet
eens ziet uitvoeren ? Ja, het Vlaamsche volk is het
eenige in Europa, dat, over zijn lot beschikkende,
zijnen wil niet kan ---- moet ik zeggen niet wil?
--- doordrijven.
Zeker zijn de werken van eenigen onzer
schrijvers niet geheel zonder invloed op de samenleving gebleven ; buiten twijfel hebben de Leeuw
van Vlaanderen en de Drie Zustersteden menigen
Vlaming doen nadenken en tot inkeer gebracht;
doch die indrukken waren te vluchtig, zij werden
door geene daden gevolgd. Toch mogen onze
dichters en prozaisten niet over een volslagen
gemis aan belangstelling klagen : het aantal lezers
neemt van jaar tot jaar toe en wanneer de
Nederlandsche taal eens hier haren wettigen rang
zal bekleeden, zullen ook onze mannen met de
beste van andere landen mogen wedijveren.
Nog minder dan elders wordt de letterkunde
in België met den haar toekomenden eerbied
bejegend. Uit onze inrichtingen voor middelbaar
onderwijs geheel buitengesloten, is zij op onze
hoogescholen tot zulk eene kleine uitdrukking
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herleid, dat het niet de moeite waard is er melding
van te maken ; de practische mannen, de aartsvijanden van alle idealen, van alle gevoelens, die
den mensch boven de stof verheffen, hebben dat
zoo gewild en hunne tegenstrevers zijn te zwak
om hen onschadelijk . te maken.
Onder degenen, die de openbare aangelegenheden
regelen, schijnt er niemand zelfs aan te denken
dat een volk, in wiens boezem van de kinderjaren
af -- moet ik de bewijzen daarvan aanvoeren
het gevoel voor het schoone, ware en goede uitgedoofd wordt, van lieverlede in stoffelijk genot
verzinkt, tot elke vlucht naar omhoog onbek vaam
wordt en ten slotte voor elke edele zelfopoffering
ongevoelig blijft. Tegen die noodlottige richting
moeten wij Vlamingen want de liefde voor de
kunst, ofschoon aanmerkelijk verflauwd, bestaat
nog in ons midden --- met al onze krachten opkomen, de volgende dieptreffende ontboezemingen
van eenen der onzen indachtig :
« Daar is een kracht, die 't scheerarend oog
Omhoog richt, waar 't de ster ziet blinken,
Die aan de kim der toekomst rijst,
Op d'adel van onze afkomst wijst
En vast doet houden aan 't begeeren
Om tot die afkomst weér te keeren »
.

Mijne toespraak, met Bilderdijk begonnen, kon
niet beter, denk ik, dan met deze aanhaling
uit de werken van Neêrlands grooten denker en
kunstenaar, Douwes Dekker, sluiten.
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Somme van
van den
dat binnen
desen jare
es an de
es
de Coutre
Coutre te verstakene,
men den
den boert (1)
verstakene, doe
doe men
(1) slouch
sdonredages voor palmsondach,
57 57.
Cft'. 17
palmsondach,
17 s.s. 22 d.
Ibidem, f'
P 27 (Netboek).
Somme
van den
den bruggen
te makene
bacillen
Somme enz.
enz. van
makene bachten
bruggen te
Eekerghem
van d,,n
d~n stakemente,
stakemente, daer
daer men
men om den
Eckergheln ende van
liebaerd seoet,
dat daer toe
toe boert,
boert, ende
ende van
cten tafelen
stoet, ende dat
van den
ende scragen te makene ende
ende te
te gheredene onder dAlle
daer
men de
de feesten
teesten sat,
19 s.
s. 33 d.
d.
daer men
sat, 65
65 '1('.
V. 19
Ibidem.
Somme
up de
deVrindaghmarct
Vrindaghmaret ende an
de staan de
sta
Somme enz.
enz. up
saten, ende van
vun stro en
van messe
messe-veli n
velien daer seepencn
scepenen up saten,
en van
dat men
men stroide
stroide(2),
(2),4545' j{,
1[.• 17
s. 4
+dd..
17 S.
Ibidem.
1331
1331 (21
(21 Juli).
Item, ghaven
glw.ven dontfangers
dontfangers Godeverde
Godeverde den
den Backere
Backere ende
ende
Item,

JJ.. Rime
Rime van
van 331/2
1/2 vaten wijns
wijns van
vanSente
Sente Jans
Jans ende
ende 55
55 kannen,
kannen,
66 fe.
Cft'. 99 s.s. 4+d.d. gr.,
gr.,maken
maken ininpayet7,ente
payenJente 258
13 s. 4 d.,
258 Cft'.
V. 13
duel' men
men de
de presente
presente af
at dede
dedebinnen
binnen 4-J. dagen
dagen den
den vrernden
vremden
doer
selscuttel's, die
te Ghent
Ghent scieten
scieten van
van 25
25 poorten
selscutters,
die hier
hier quumen
quamen te
sente Marien
Marien Magdalenen
Magdalenen avonde
omme den
den selverinen
selverinen
in sente
avonde omme

(1) Boord
Boord:: Hs.
Hs. III,
lil, fo
fo 58
58 (Kladboek).
(1)
eoehte ter bane
bane bouf,
bouf, doe
doe men
men daer
duel' josterde.
josterde.
(2) Dat men cochte
lpidem, (Kladboek),
(Kladboek), ff'► 58.
Ibidem,
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den ghenen
die men
men gaf ter feesten den
ghcnen die
die
« inne, die
liebaerd te \\inne,
den pris
pris wan.
wan.
den
daer men
Item, van
van 20
20 steeninen kannen, daer
men de
deprosente
prosente
Item,
van scilden
die men
mede dede, ende van
scilden die
men der
der an
an screef
sereef van
van
van gedraiden
der stede wapinen, ende van
gedraiden outinen
outinen scedelkinen
scedelkinen
van den
die
up de
de kannen leide, end~
den wijnmeters
ende van
die men
men up
;hingen, 8
coste ende
ander costen
casten diere uppe ghingen,
40
d.
floste
ende ander
4 0 d.
Item, ghaven
ghaven dontfangers
dontfangers den
den selscutters
selscutters van
van Ghent
Ghent
Item,
ghnven tetene
tekne in
in dAlle
dAlle te Ghent
tulpen hare feesten, daer si ghaven
rvlinen heere
van Vlaenderen,
Vlaenderen, beede
beede sinen
sinen bailliuen
bailliuen ende Milen
heere van
daer toe
toe behoord,
bellOord, scepenen,
ra et ende die
hem toetoescepenen , raet
die hem
dat daer
behooren, ende allen
allen den
den vremden
vremden selscutters
seiscutters van
van 25
25 poorten
ende die
hem toeboorden,
in s.
s. Jacops
]acops ende s. Christoffels
die hem
toehoorden, in
dage, daer
men den
den liebaerd
liebaerd gaf,
gaf; 10
maken in
daer men
io It gr., maken
400
payemente 400
Ennan Cransen,
Cransen, den
del yraut,
yraut,
trompeneren, ende Erman
Item, 22 trompCllcrcn,
in ovescheden
ovescheden 44
Stad:;-Rek.
1330·31. lis.
45 (Netboek).
(Netboek).
Stads-Rek. Gent,
Gent, 1330-31.
Hs. lIl,
III, f)f' 45
Ibid.
iel. (Klad), f°
fu 16.
16.
Ibid. id.
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1332.

S0l11l11e
van den
den werke
werke an
an de
deCoutere
Coutere te messene ende
Somme van
an stavelien,
stavelicn, daer scepenen
scepencn saten doe
doc men
men josterde,
josterde, +1
10 s.
. 10
44
Stads-Rek.
Gent, 1332-33,
1:\32-33, Hs.
Hs. 111,
fO 1112.
Stads-Rek. Gent,
III, f°
12.

'W.

133+
(Il-~l Augustus).
,\ugustus).
133 1 (8-q
.

Itcm,
van coste
coste dic
die de
de serjante
serjante dadcll,
die ghenomen
ghcnoIl1cn
Item, van
daden, die
ambachten omme
om:l1e te gare
gane up de Coutere
eoutcre omtrent
waren uten ambachten
de bane
bane daer
dael' men
menjousterde,
jousterde,sondages
sondages ende sl11aendages
de
smaendages
voer s. Lauwereins
Lauwereins dach,
dach, te voerhoedcne
gheene
voerhoedene dat daer gheene
onruste
(j s.
s. 88 d.
d.
onruste ghesdm
ghescicnenensoudc,
sonde,1111 V. 6

qp.

Stads-Rek. Gent
Gent 1333-3.4,
1:,33<,+, Hs.
fo 142.
142.
Hs. lIl,
III, f°
(Item,
gherc coste
costedie
dieghenomen
ghenol11en waren uten
(Item,van
van den
den ;here
ambachten ende
ende ghe\\'apent
ghinghen sondages,
Bondages, smaendages
sll1aend~ges
ambachten
ghewapent ghinghen
Lauwereins dach
up de
de Coutere,
Couterc, doe
doe men
men daer
daer
voer s.
s. Lauwereins
dach up
josterde, 11
s. 88 d.
d.
josterde,
11Cjf.
V. 66 s.
Ibid., fo
fo 177,
177, (Kladboek).
Ibid.,
Item, Achten
Achtcn van
Calkine, van
van 2 strijptcn
ghescerden
van Calkine,
strijpten ghescerden
211 gull
guld.,
tb [['lP·,
die men
mcn sendde
., die
wendde der
. , maken 82
lakenen e
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groter heren
heren mistrolen,
mistrolen, doe
doe sij haer
ha er scole
seole hier hilden.
hilden. Item,
Item,
den selven
selven ghesent,
ghesent, 8o
80 i11'
den
(11e..
Item, van
van maeltiden
maeltiden die
die men
men den
den selven
selven menistrolen
menistrolen gaf
Item,
tetene in
de heere
heere van
van der
der Slede,
51 V. 55 s.
s. 77 d.
d.
tetene
in de
stede, 51
Ibidem, fo
fo 199.
199, (Kladboek).
(Kladboek) .

(il'·

Aechten van
van Kalkine,
Kalkine, van
van 2 ghescerden
Item, gaven sij
sij Aechten
die men
men sendde
sendde den
den meesters vedeleren
lakenen, B2
82 f. , die
te waerdecosen,
waerdecosen, doe
vastinen hare
hare scole
seole hilden
hilden in
in
doe si;
sij talE
talf vastinen
mijns here Gheraerds
Gheraerds Dievels
Dievels Steen
Steen was.
was.
Item, gaven sij
den selven
selven vedeleren,
vedeleren, 80
sij den
8o V. te deelne
onder hemlieden,
hemlieden, in
in hovesscheden
hovesscheden te
te hulpen
hulpen harer
harer costen.
costen .
Item, ghaven
ghaven sij
sij van
van costen
costen die
die men
men dede
dede te 2 maelItem,
ti
den, die
die men
men sette
sette daer men
men hem
hem tetene
tetene gaf in
deere van
van
in deere
tiden,
der stede, 51 É 5
5 s.
d.
s. 77 d.
Ibidem, f'
227 v°-228
VO-228 (Netboek).
fJ 227

qp.,

'll'.
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Calkine van
van 2 ghescerden lakenen,
Item, Achten van
van Calkine
die men
men sendde
sendde den
den mesters vedel
eren tall
talf
vedeleren
die
sij delden
delden onder hem
die sij
vastinen, ende Bo
8o v. in gelde, die
lieden.
Item,
van coste
eoste van
va:: maeltiden
maeltiden die
die men
mendede
dededaer
daermense
mense
Item, van
tetene sette in
in deere
deere van
van der
der stede 5i
51
5
s. 77 d.
d.
5 s.
tetene
Ibidem, f"
f" 253
253 v°
V o (Kladboek).
(Kladboek) .

82
82
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qp.
({ .

^^^

1 J^:).

. .• d
cl en
bailliu ende denghenen
denghencn die
die met
met hem
heen gheweest
en bailliu
soude ebben ter feetsen
fcetsen de
de Biloke,
Biloke, te wapinwaerdecose...
wapinwaerdecose ...
Stads-Rek. Gent,
Gent, Hs.
IV, fo
fo 31.
31.
Hs. IV,
...

134
0•
1340.
Item, 26
26 van
van Jacobs
Jacobs(van
(vanAiAltevelde)
tevelde) cnapen,
cnapen, ende 6 cnaItem,
\VilJem Yoens,
Yoens, ende
pen van
van Jans van Steenbeke, ende 5 van
van Willem
pen
:;5 van
van Jan
Jan Sels,
Seis, ende 4 van
van \Villems
van Huse,
Huse, ende
endei7 van
Willems van
Pieters van
Hovcllc, die
die hilden
bilden de
de bane
ba ne daer
daermen
men josteerde
josteerde
van den Hovene,
up.
de Coutere,
Cuutere, van
\'an haerre
hacl'rcsaudeien,
suudeien, ende de
de coninc
wninc hem
hem
up de

'îi'.

twalefslre, 21
21 le. ti
8 d.
d.
6 s.
s. 8
twalefstre,
Ibidem, Hs.
Hs. V,
V, to.
to. (Druk. II, 79.)
79.)

1357.
harre,
Item,
]annc aten
uten Dale
Dalc van
\'an eere
eere pipe
pip~ wijas,
wijns, hilt
bilt 3 t hame,
Item, Janne
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coste 58 s. JO d. gr., maken 117 {^ . 13 s. 4 d., die men
gaf in hovessceden Mijns heeren van Vlaenderen broeder,
ende sinen gheselschepe, thulpen harer feesten, doe sij staken
up de Vrindachmarct.
Ibidem, Hs. VIIT, fi 257 v°.
Item, den scutters thulpen harer feesten, doe sij haren
papegay ghescoten hadden, 3 r{p . 10 s. gr., maken 14o
Ibidem.
136.
Item, van den hues daer Mijn Vrouwe van Vlaendren
in lach, doe men stat up de Vrindachmarct, 4 jf. par. — En1.
Item, van crude ende wine (lat s:epenen van beeden
bancken adden, ende die kiemlieden toebehorden, ten selven
tide, 36 41-'. 6 s. 8 d.
Item, Willem Portkin ende 15 van sinen ghesellen, de
Vrindachmarct te messene, eiken 12 groten; ende van der
wagheneeren ende paerden costen, die tmes voerden, 45 groten, dat comt 3g'{^ . 11 s. 8 d.
Item, Joerenborch ende andren heraeuden die ter selver
feesten waren, 4 lyoene, ende. Mijns heeren van Vlaendren
pipers ende bommers, 6 lyoene, dat comt 66's{^, . i3 s. 4 d.
Ibidem, Hs. IX, fo 217 v0-248.
1366.

Dit is huteghegheven van der feesten, die ghehouden
was up de Vrindachmaerct, Ende van den boerde up de
Coutre.
Teersten, van den stilen, righelen, daer de maerct met
ghestaect was, 3 Tr. 11 s. 6 d. gr. 1 ingh.
Item, van den planeken ende yserwercke, daer de kisten
af ghemaect :varen, 36 s. 3 1/2 d. gr.
Item, Meester Joesse ende sinen ghesellen, van den
baelgien ende kisten te makene ende weder te sceedene, ende
van zaghene, van den Voute te draghene ende voerne, 21 s.
8 d. gr.
Item, den wagheneeren die tsavel voerden, tulpen haren
costen, eieken 2 gr., 33 s. 10 d. gr.
Item, den coninc ende sinen ghesellen, van den savele
te ladene, tontiadene, ende te breedene, 31 s. 8 d. gr.
Ende van den waghenen te scrivene, te bestierne, ende

-- 373 -van den houte ende savele snachts te wachtene, 8 s. 6 d. gr.
Dat comt al 406 'if. i s. 5 d.
Item, van yserwercke, ende houte te voerre ter Coutren
4. s. 8 d. gr.
Meester Joesse ende linen ghesellen, van der Coutren
te verslane ende van bancken te makene te Juris hute
Merham, daer scepenen waren, 4 s. 9 d. gr.
Ende Pieter Santin, van den gaten te stoppene up de
11,1 aerct ende up de Coutre, 7 s. lo. d. gr.
Dat comt 34{(. 10 s.
Item, van crude ende wine, dat scepenen van beeden
bancken ende die hemlieden toebehoeren adden, ende den
goeden lieden, die met hem quamen up de Maerct ende ter Coutren, comt i I iI• 3 s. 4 d.
Item, van den husen daer scepenen in laghen ter feesten,
28 if .
Item, viere coninghe van den wapinen ende 17 heerauden,
die ten selven feesten waren, in hovescheden ghegheven,
56 V. 13 s. 4 d.

Somme van dat hutegheb heven es binnen dcsen jare
van den feesten die ghehouden waren up de Vrindachmacrct
en up de Coutre, 637 V. 6 s . 5 d.
Stads-Rek. Gent, Hs. IX, f0 269.
1

368.

Dit sijs de coste die ghedaen waren ter heerera ende
feesten van Mier Vrouwen van Borgoengien.
(Lakens, wijn, heecten, tortijtsen, dobblijtsen, enz.) ...
ter feesten tSente Baefs ende tSente Pieters. .... scepenen,
ende de goede liedti van den steden van Brugghe, van
Ypre, van Risele ende van Doway, die met hemlieden waren
up de stavelie Sente Baefs, ende scepenen die nachts waecten
up thuus van der kuere.

Item, den meneestruelen van der stede, die met scepenen voeren trompende, ende met hemlieden waren up de
stavelie S. Baefs, over haren dienst, 5 s. gr.

Item, den selven van haren paerdehuren, die sij reden,
7 s. gr.

-- 374 Item, den coninghen ende den heerauden, die ter feesten
commen waren, 20 s. gr.
Item, shertoghen pipers van Borgoengien, in hovescheden, 8 s. gr.

Item, van der beteringhen van 3 lakenen, daer de
stavelie met gedect was.
Ibidem, Hs. IX, fo 338 en vo.
1369.

Dit sijs de coste van den boerde up de Coutre.
Teerst, Gillis Bruusch, van anxelen, aken an de dueren
ende van naglen, daer de Coutre mede versleghen was,
31f. los.
Item, Gillis Zoetemond van stilen, berdren ende andren
6 s. 8 d.
boute daer te voerne ende weder taelne, 7
Item, Meester Joes van den Abeele, hem vierdre, te
verslane ende weder te brekene, eiken 3 daghe, comt. 18 f.
Item, Willekin van den Abeele ende Willem Portkin,
hem achtendre, elc 3 daghe, comt, 16
Item, Lievin Santin ende linen ;kiesellen. van den gaten
te stoppene in de kelchiede, daer de stile stonden end e
van stoffen, i 1 Cie. 6 s. 8 d.
Item, van crude ende wijne, dat soepenen van beeden
bancken, dontfangheren ende die bi kiemlieden waren, adden,
(
j

.

fe.

35 { . 10 s.
Item, den maysnieden van den huus, daer scepenen
Iaghen, 8 fe .
Item, den heerauden die ter feesten tomen waren, 20
Stads-Rek. Gent, Hs. X, fo 18 v°.

I%.

1376-77.
Dit es uteghegheven van der feesten die ghehouden was
up den Coernaerd.
Teerst, Janne Minnebode, van 470 voeten berdren ten
zavelkisten, tondert 29 gr.; item, van 38 sticken houts ende
3 spierscen berdren J s. 3 d. gr., ende van ri helhoute 32 gr.
Item, Gillis Bruusch van 1 3 windeIghen, cic 4 voete lane.
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de voet 2 gr.; van spanghen, van naglen ende van 3 mes haken, 6 s. i 1 d. gr. Item, van houte ende berdren an de
zolres, daer scepenen up laghen, 6 s. 5 d. gr. Ende van
den houte ende. berdren te voerne, 12 gr. dat comt gil
92 V. i i s. 8 d.
Item, Jan de Zuttre 7 1 2 daghe. Item, Wulp de Zuttre
5 1/2 daghe. Lievin Litsier 5 1/2 daghe. Woutre Ardinc
7 1:2 daghe, ende jan van der Muelen 2 dagen, eiken 9 gr.
sdaechs, comt 41 f. 10 s.
Item, den coninc ende 15 van sinen ghesellen, van den
messe uten stallen te doene, van ladene, ontladene ende van
breedene , eiken 14 daghe ; ende 5 vremde ghesellen ,
elc 1 1 daghe, eiken 4 gr. sdaeghs ; ende Willem de Pape
14 daghe, 5 gr. sdaeghs, dat comt 197 V. 13 s. 4 d.
Item, Lauwerin Melloes, van 1200 stroes dat up de
bane ghestroyt was, ende van 2 beerien, 35 le. 6 s. 8 d.
Item, van crude ende wine, dat scepenen van beeden
banken adden ende die met hemlieden waren, binnen 3 daghen,
68 { .
Item, Pietren van der .Crusen ende Janne Scotkin, van den
husen daer scepenen laghen, in hovescheden 20 { .
Item, den heerauden die ter feesten commen waren, 20 r{[ .
Item, den tween dekenen, eiken 18 gr. sdaeghs, ende
14 cnapen, eiken 6 gr., van 3 daghen die zij doe ghewapent
ghinghen, comt 6o V.

es van der voorseide

Somme van dat uteghegheven
feesten, 535 I ., 20 d.
Stads-Rek. Gent

,

Hs. X, f' 74 v

1377-78.

De cost van den boerde up den Coerenaerd, ende van
der andre feeste die daer b hehoudcn was.
Teerst, Heermanne, de coninc van den heerauden, doe
hij de feeste beriep, 8 { .
Item, van houte, berdren, ten savelkisten, 16 s. i d. gr.
Item, Gillis Bruusch van yserwerke 11 s. 7 d. gr.
2 ingh.
Item, van den kisten te makene, ende cie Coerenaerd te
verslane, 23 s. 11 d. gr.
Item, 2 mesake, 6 gr.
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Item, van houte te voerne, te ladene ende ontladene, to gr.
Item, den Suttre, van den greppen te deckene, 3 fe.
12 S. gr.
Item, de coninc ende 15 van sinen ghesellen, eiken 17 dagen,
van den messe te soukene in de port, uten stallen te draghen,
van ladene, ontladene ende te breedene, ende de plaetse
nachts te wachtene.
Item 8 vremde ghesellen, eiken 12 daghen;
Item 6 vremde ghesellen, eiken 8 daghen;
Item 5 ghesellen, eiken 4 daghen, ende hem 3 eiken
3 daghen, som 4 gr. ende som 5 gr. sdaghes, comt 8
it S. gr,
Item, 21 stroos, tondert, 26 gr.
Item, van crude ende wijne, die scepenen van beeden
bancken adden, ende die met hemlieden up de solre waren,
binnen 4 daghen, 36 s. 1/2 gr., ende W. de Pape, van 17 daghen,
7 s. i d. gr., comt al 19 fe. 4 s. 7 d. gr., maken 76q{{ . 3 s. 4 d.
Item, 4 ghezaeghde berdren an de solres, 3 fe. 6 s. 8 d.
Item, van naglen, 13 s. 4 d.
Item, Lieven Litsier ende Matheus van Huse, 1 dach, So s.
Item, Janne van der Elst, van 400 wieken, die voer
sGravensteen verbor nen waren, tondert 3 s. gr., comt 24 V.
Item, den tween dekenen ende haren cnapen, van 4 daghen,
dat Lij ter feesten ghewapent ghinghen, 8o
Item, Pietren van der Crusen ende Jan Scotkine, van
coerne te verdraghener ende solrehuren, 6 s. 2 d . gr. per
Pieter van der Crusen ende Jan Scotkine 3 s. gr., ende
in hovescheden, dat scepenen Baer laghen to s. 10 d. gr.
comt 40 ([e•
Item, sconincs kinderen, van den saveiskisten in heus
te doene, 40 s . , in scepenen koste.
Stads-Rek. Gent, Hs. X, f' lot .

V.
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BIJLAGE III.
Spelen en feesten te Gent in de X1Ve eeuw.
Mei i3oi.
Anno Domini MCCCI, circa finem Maji, venit rex
Philippus cum regina Navarrae, uxore sua, tanquam novus
princeps et dominus immediatus terrae venit in Flandriam.
Ganienses autem honorifice sibi obviam processerunt; . . . , feceruntque sibi ludos diversos , et scabini miserunt sibi
exenia magnifica et copiosa. Scabini igitur et majores Gandenses in exeniis missis regi et reginae, et hastiludiis pro
ipsis celebratis, bene expenderunt usque ad xxvij millia
librorum.
Januari 1307.
Eodem etiam mense (Januario, MCCCVII) quidam scurrae
in Gandavo, pro majori parte juvenculi et juvenculae, ad
calcationem cujusdam novae areae in quadam nova domo,
ex condicto ad choreïzandum circiter quingenti convenientes,
in tantum superius in duobus solariis et inferius in area
choreïzantes saltaverunt, quod paries domus latericius et per
consequens tectum ejus discompaginati corruentes circiter
quinquaginta ex eis oppresserunt, qui et statim mortui sunt,
reliquis summo cum pavore evadentibus mortem, quorum
tamen centum fere vulnerati sunt graviter vel atrociter
interius conquassati.

Annales fratris cujusdam anonymi conventus fratrum fninorum Gandavensium,
in het Corpus Chronicorum FlandricP
(Brux., 1837), t. I, p, 379 en 428.

BIJLAGE IV.
Twee Middelnederlandsche Dichters.
BOUDIN VAN DER LUERE,

Gentsche dichter van het einde der

XIVe eeuw, komt slechts voor in éene enKele der 5o,000
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acten, in de tweede helft derzelve voor de schepenen dezer
stad verleden. Ziet hier deze belangrijke oorkonde : « Boydin
« van der Lucre bleef tip hondert pond contra Jhan van
« Heckerscavere ende Katelinen, sinen wave è cnntrarío. Borghe
« over Boydine : Zegher Loevaert; borghe over Jhan ende
« sijn wijf : Jan Raes, de smet. » (Zoendincboek 1381-82, fo 3).
Over al deze personen, en ook over zekeren Boydin de
Scrivere, zal ik eerlang bijzonderlijk handelen in eene
studie over de Prophetic van den Smet van Huysse, welke
C. P. Serrure (Vaderlandsch Museum, III, 430) aan Boudewijn van der Loren dacht te mogen toeschrijven. -- Den
inhoud van bovenstaanden act deelde ik reeds mede aan
C. A. Serrure, Letterkundige Geschiedenis van Vlaanderen
(1872) blz. 389 .
JAN VAN HULST was geen jonkheer noch edelman, gelijk
men het wel eens gedacht heeft, naar aanleiding van eersen
brief, lange jaren daarna geschreven, en die het volgen doet
uit de benaming van Her, die hem wordt gegeven ; deze eere,

titel was in de middeneeuwen, zoowel aan geestelijke als aan
edele personen toegepast. In zijne jeugd schijnt hij een losse
minnestreel geweest te zijn, en op het einde zijns levens
was hij kluizenaar bij Brugge in de kluis van den Droghenbome op Sint-Andries . De Inventaris van den heer Gilliodts-van Severen geeft over hem de nauwkeurigste en
belangrijkste bijzonderheden te kennen.

BIJLAGE V.
De vijf nieuwe Handschriften van Maerlant's
Spieghel Historiael.

I.
HET UTRECHTSCH HANDSCHRIFT.
(Groot in-40 van 8o bladen, met 3 kolommen elk van 66 verzen).
Ziet Verslag van den heer D" J. Verdam, Verslagen van
het Nederlandsch Instituut, Afd. Letterkunde, 3° reeks,
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deel VT, 1888, blz. 88 volg. En het Verslag van S. Muller : Bijdragen voor T aderlandsche geschiedenis en
Oudheidkunde, jaar 1888.

II.
HET BRUS3ELSCH HANDSCHRIFT.
(Klein in-4" van 332 blz. met

2

kolommen, elk van 5o verzen).

Ziet Versbig van den heer Stallaert, Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1888,
blz. 241 volg.
Dit Handschrift behelst

nog eenen nieuwen text van

de Rose, eenen onbekenden van de Zeven vroeden van Rome,
en vier onuitgegevene
verslag vermeld.

boerden of vertelselen, in gezegd

HET BRUGSCH HANDSCHRIFT.
(Groot in-f^^lio van ongeveer 266 blz. (i) met 4 kolommen,
elk van 76 verzen,
,

Ziehier de voornaamste bijzonderheden der tot nu toe
hervondene bladeren.
De eerste bladeren, waaruit de verrassende bijzonderheden over het onderling deel der 3 bewerkers, JACOB VAN
MAERLANT, PHILIPS UTEN BROEKE en LODEWIJK VAN VELTHEM,
in den Spiergel historLiel zijn veropenbaard, werden rond
186o ontdekt bij landmeters der omstreken van Brugge door
Dr FERD, VAN DER HAEGHEN, en bekend gemaakt op het
Taal- en Letterkundig Congres van Brugge in 1862, doo r
Prof' SERRURE (Ziet Handelingen, 1863, blz. 75), de andere
zijn opvolgentlijk bij andere landmeters der zelfde streek
gevonden.
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IV.
HET Iste GENTSCH HANDSCHRIFT.
(Hs. Heber-Serrure, 1836-1872).

Op Stads-Bibliotheek

I" Paertije, 2754 verzen.
li e

a

218

»

III'

»
a

1150

»

(onuitgeg. en door mij uitgeschr.)
2494
»
I Ve
Te zamen 6676 verzen.
Ziet hier den verderen inhoud :
Folio 1 V. In dierste partie van den Spiegele hystoriale,.
int sesde boec Tullius Cyceroens proverbien (VIII) :
Van gerechtecheiden es bekent
Tullius sprect dese wort
2. Tot
In den boec der vrientscap hort. 8o v.,
Gedrukt hij DE VRIES, I, 243.
2. Tullius van vrientscapen (IX) : 42 v., I 243 id.
2 v". Van den selven (X) 48 v., De Vries, I, 244.
v". Hier dunct men best afgebroken.
Tote des vroets Senecaes leeren, 4 v., De Vries, I, 245.
i. In dIerste pantie van den Spiegele hystoriale, in dachtenste boec, xxxijste c,appittel van Seneca den kuisen I, 56 v.
De Vries, I, 411 I s , cap. XXXII.
4 v°. Seneca tot Paulus (XXXIII), 3o v., id. 412.
3. Van vroetheiden (XXXIV), 134 v., id. 415.
í 61. Van groetmoedecheiden ( XXXV), (fortitudo). id. 415.
Van ghematen (XXXVI), (2 gescheurde bladen) 158 v., id.
61). Van bescedenre st...., 52 v., id. 420.
c,. Van gerechtecheide (justicia), id. 419.
9 v". Van den selven, 6o v.
v". Noch den selven, 48 v.
11. Jeghen wantroest, 44 V.
12. Seneca in sinen raet, 3o v.

Van den selven, 40 v.
Troest voer de doet, 72 v .
13 • v°. Van bedwange (LII), 70 V.
v". Van l eeringen (L I I I), 58 v., id. 430.
15 v°. Van den tide (I,IIIJ), 3o v., id. 431.
12.

2 v".

_. 3 82 16. Van vrientscapen (LV), So v., id. 432.
17. Van heren doene (LVI), 58 v.. id. 433.
18. Van gematene (LVII-VIIJ), 58 v., id. 434.
1^a v°. Van wisen rade (LIX), 74 v., id. 435.
20 v. Van den selven (LX), 76 v., id. 436 .
21 v°. Noch van den selven (LXI), 52 v., id. 438.
22. Echter van den selven (t.XII) 78 'v., id.
23. Den prijs van der dine (LXIII), 62 v., id., 430 vuli .
23 v°. Van der doet (LXIV), 84 v., id.
23. Van te sine in hoede (LXV ), 70 V., id.
26. TTan den seleen, (echt van rade) (LXV I ), 86 v., id.
27. Seneca jeghen prijs (LXVIJ), 6o v., id.
28. Van den wonden, (LX V I I J ), 82 v., id.
Van leringhe echt, 72 v., id.
3o v'. 'eghen vrecheit (LXIX) .
32. Van edelen moede (LXX-LXXI). 102 v., id.
33. Noch van rade (LXXII), 92 v., id.
33 O. Van den selven (LXXI I I) , 74 v., id,
34. Van miltheiden (LXXIIJ), 56 v., id.
33. Van wijsheiden (LXX I I I J ), 72 v., id.
36. Van den selven (LXXV ), 66 v., id.
37. Persius proverbien (LXXVJ), v. 78, id.
38 v°. yuvenaels proverbien (LXXVIJ), v. 6o, id.
39 v°. Stacius proverbien (LXXV I I J ), v. 54, id.
40. Dander. partie van den Spiegele Hystoriale in dierste
boec lxxxvij : Marchus, Fabius, Quintiliaens bloemen, I I 1 , cap.
,

29.

87, De Vries, IV, 65-69, 218 v.
42. In de derde partie van den Spzegele Hystoriale in dierste boec teeven en dertechste capittel : Van Hieronimus bloemen,
De Vries, III 1 , cap. 37-43.
43. Van den selven (XXXVIII), 76 v., De Vries, II, 7q-86.
4 3 v ° . Van den selven (XXXIX), 6o V., id.
.44. Van den selven (XL), 72 v., id.
45 . Van den selven meer (XLI), 58 v., id.
45 v0. Van den selven (XLII) 42 v., id.
46. Van enen m enc, !laer mega geit onder vant (X LI I I ),
48 V., id.
46 v°. In dander boec van der derden partien :
Claudiaens bloemen, III', cap. 15, 66 v,, id., De Vries,
II. 1o6.
47. In terde boec van Ier solver partien

-- 383 Ambrosius bloemen, 1I1 5, cap. 15-16,

82 v., id., II, 165-167.
47 vo. Van den selven, 96 V. , id.
48 v". Dit steet in den vijften boec van der derder partien : Prospers bloemen, III. cap. 47, 104 v., id., II, 33o.
40 v0. In de selve partie in tselve boec :
Fulgentius bloemen, I I I^ , cap. 55, 110 v., id., II, 343-5.
50 v". In dachtende boec van dier selver partien :
Sente Ysidorius bloemen, I1I 8, cap. 9, 90 v., id., III, 71.
31 vo. Hier keric weder in den sesten boec van der
selver partien : Boetius bloemen, II1 6, cap. 11-12, 04 v., id.,
II, 360-362.
52 v°. Noch van den selven ende van siere dooi, 72 v., id.
VIERDE PARTIE.

Vierde boec.
53. Meester Huges doot ende ander dint (H. van FelietonH. van Sente Victors), 84 v.
54. Van vier saken der sonden, id. 78 v.
54 v°. Noch van meester Hugen van Felieton : Van
penitentien, id. 74 v.
55 v". Noch van sinen bloemen, id. 44 v.
56. Van den cruce noch meerre, id. 90 v.
56 v". Van den selven noch, id. 54 v.
57. Van meester Rijckarde van Sente Victors, id. 8o v.
58. Van den selven noch, id. 46 v.
38 v". Van den gewaregen berge op te clemmene id. 92 V.
3() v". Noch van den selven, id. 62 v.

Vijfde boec.
t71 . Hier beginnen sente Bernards bloemen : van goeden
levene, id. 62 v.
f}1 v°. Van der werelt rijcheit, id. 82 v.
62. Van den selven noch, id, 76 v.
63. Van voersienecheiden, id. 66 v.
63 v". Van den drien graden, id. 66 v.
(.. Van roekeloesheiden te Gode Wert, 6o v.
(35. Van den selven meer, id. 70 v.
65 v°. Van den selven noch, id. 68 v.
66 v". St Bernaert, van den cruce id. 54 v.
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67. St Bernaert, van castiene, id. 66 v.
67 v°. Van den selven noch, id. 66 v.
68. Noch van den selven, id. 7o v.
69. Van den riken een castien, id. 46 v.
69 v°. Van gevene ende van maten, id. 46 v.
70. Van sconen proverbien, id. 78 v.
70 v". Van Onsen Here ende den prelaten id. 64 v.
71. Van den Heren noch, id. 08 v.
72. Noch van den selven, id. 78 v.
73. Van den gepeyse, id. 48 v.
73 v°. Van ledecheide, id. go v.
74 vo. Van goeder oefeningen met nerenstecheiden
id. 70. V.
75. Van gewariger biechten, id. 68 v.
75 v'. Van gewariger bedingen, id. 8o v.
76 v°. Van den goeden wille, id. 62 v.
77. Bernaert, van der Drieheit (van der Drjevuldecheit)
id. 76 v.
78 (-102) Van sortien, id. o v.

Dit Hs. behelst nog f' 7q-97; einde f' 102: den Rinclus
door GILLIS VAN MOLHEM en HENDRIK. (Gedrukt in SERRURE' S
I, blz. 225-286 ; f° 97 : fragVaderlandsch Museum, d. HI,
ment van de Rose; fo 97 v° : idem Leekenspieghel; f0 102119 : de 3 eerste boeken van den Wapene Martijn van
betere text, niet gebruikt door TELCO
: het Vierde boek van denzelfden,
uitgegeven door SERRURE, Vad. Mus., d. IV, blz. 55-9o;
fo 129-131 v° : de Kerkenclaghe, ibidem, I, 275 - 276 ; en
eindelijk, f' 131v" - 133 : de Rolie van der feesten, varianten
an verzen 169-212, 561-648, uitgegeven door BLOADI ERT,
Oud-Vlaemsche Gedichten, d. IV, Theophilus, blz. 44-55.
Al deze rijmdichten, geschreven gelijk proza, doch met
groote letter voor elk vers, zijn nauwkeurig beschreven in
den Catalogue de la Vente Serrure, Bruxelles, L'Olivier,
(1872), nr 2563.
JACOB VAN MAERLANT,

VERWIJS

; fo . 110-129

V.

HET 2de GENTSCH HANDSCHRIFT.
(Hs. Gaillard (1852). Op Staats-Archief).
Deze fragmenten werden gevonden door VICTOR GAILLARD,
en zijn beschreven in den Message,- des sciences historiques,

-- 385
Gand, (1 852), p. 101 ; De Eendracht (1852), blz. 107 -8 ;
en Annales de la Société des Beaux-Arts, Gand, (1857),
t. VII, p. 25-39. De keerzijde (bl. 40) behelst de melding der dood, en lijkrede door Prof. SERRURE, van den
verdienstvollen advocaat en archivaris, die aldus geen gevolg
kon geven aan zijn ontwerp, deze uit te geven.
Al de bladeren hebben tot denzelfden codex behoord,
die fragmenten inhield van Troyen, den Rijmbijbel, de
Naturen Bloeme en den Spieghel Historiael (uit de Vierde
Partije, varianten van de 4e en 5e boeken) en Sidrac, alles onuitgegeven, behalve het eerste door BLOMMAERT, Theophilus, enz.
(1858), blz. 56-74.

BIJLAGE VII.
Lezingen der leden.
Verslagen en Mededeelingen.
DEEL I.
Micheels, Atheneum-leeraars, blz. 30-41.
Claeys, Vondel, 44-52, 123 -131, 311-340.
Hiel, Schaarbeeks-Gemeentehuis, Breidel, 56.73.
Mathot, Pauwels, 85-121.
Génard, Vondel's ouders, 132-156.
de Pauw, Madoc = Malagijs? 159-173.
Roersch, Dousa, 177-192.
Van Droogenbroeck, de Morgend, cantate, 193-196.
P. Willems, Geschiedenis der Academie, 285-308.
Hiel, Maerlant, 3o5-311 (cf. II, 16 -21).
DEEL II.

F. Willems, Schelde vrij, 22-28.
de Pauw, Toreken en Dammansteen, 29-34.
Sermon, Van Hemert enz., 40 -66.
Snieders, Willem Ogier, 70 -86.

-- 386 -Pray on, Wallis' taalstrijd, 95-116.
Cóopman en de Potter, WerkTaamheden, 12o-143.
Delgeur, Geographie, 143-178.
Daems, Tongerloo, 183-190.
Gailliard, Handschrift Troyen, 20.E-208.
Dodd, Kunstgeschiedenis, 208-221.
Alberdingk Thijm, Geestelijke liederen, 236-241.
Stallaert, Cheltenham's handschrift.

ERRATA.
regel : Vanwege
den heer Th.-Ign. Welvaarts.
Bl. 59. « Cliec.':en ontfangen (sputa perferre). Dit is verkeerd
vertaald. Clieck is een onomatopee, dat slag (alapa) betee-

B1. i 3. Te voegen tusschen den 13" en

kent. »
Dit schijnt eene misgreep te zijn. Inderdaad SLEECKX
en VAN DE VELDE (Woordenboek) halen het woord aan
in de beteekenis van sputum ; insgelijks KRAMERS. Zij
kennen zelfs een ww. klieken; doch zij geven de schrijvers
niet op, die het woord gebruikt hebben. VAN HEMERT
heeft : « te ontfangen kinnebacslagen, banden, cliecken,
« bespottingen, het cruyce, die nagelen, ende die spere.
Bl. 5g. Ach, laey mi ! — Moet misschien zijn : Ach, lacy

mi! (H. S.).
Bl. 120. 1e regel : esthetisch. Moet zijn : ascetisch.
Te voegen, bij de lijst der Leden, aanwezig in de zittingen van Februari en Maart : Dr. A. Snieders ; en bij die
der maand Juni : A. Prayon.

INHOUDSTAFEL.

A.

lIla^lz.

Academie (Koninklijke) van Wetenschappen, te Amsterdam, geschenk van boeken
106
ALBERDINGK THIJM (P.), Bibliographische aanteekeningen. 236-241
B.

(P.-H.-F.), bekomt eene vereerende melding in
den letterkundigen wedstrijd . . . . . . . . . 8
BAUMKER (WILHELM), geschenk van een boek . . . . . .
236
BAUWENS (Is.), geschenk van boeken, 196.
294
BECHGER (A.), zendt aan de Academie de som van 5o fr.
voor de ontworpen herstelling der praalgraven van
J.-Fr. Willems en K. Ledeganck
182
BETHUNE (J.), geschenk van een vlugschrift
92
BOLS (J.), geschenk van boeken, 6.
204
BROECKAERT (JAN), geschenk van een boek, 35. — Gekozen
tot briefwisselend lid, 198. --- Idem tot werkend lid. 1 c1$
BAKKER

C.

Candidaten voor de openstaande plaatsen in de Academie 285
(DdsIRÉ), geschenk van boeken, 256. — Gekozen
tot briefwisselend lid
293
CLAEYS (H.), geschenk van boeken, 118 _
2q3
COLLÉE, geschenk van een boek
. 202
Commissie (Bestendige)
39, 203, 241
COOPMAN (TH.), biedt met de Potter een Ontwerp van Werkzaamheden aan voor de Vlaamsche Academie ,
120-142. -- Verslagen over verhandelingen, ingezonden voor de Academische wedstrijden, 264, 272.
— Zijne redevoering, uitgesproken bij het lijk van
G.-J . Dodd
286
CRoiaEz (G.), geschenk van een boek, 68.
231
CLAES

— 390 —
D.

Iil^t^l^.

l)AEais (S.), geschenk van boeken, 91, 195, 254-235. --Bibliographische aanteekeningen .. • .
183
. . .
»E BACKER (L.), geschenk van een vlugschrift . . . .
35
DE BLOCK ( J . ), onderwerpt een handschrift aan het oordeel der Academie
236
DE [AET (J.), zijn verslag over eene verhandeling, ingezonden voor den Academischen wedstrijd . . . . 208
1)ELGEUR (L.). Over de geographisirhe benamingen, 143' 78. — Bericht van zijn overlijden
202
1)E PAUW (Jhr. N .. Verwelkomingsrede in het lokaal der
Academie, 29. — Geschenk van boeken, 34, 118, 254. —
Gelast met de uitgave der fragmenten van Malegijs,
39. — Redevoering op de openbare zitting : De

Vlaamsche Academie in de Artevelden-eeuw. .

305-340

(PROSPER), bekomt in den letterkundigen
8
wedstrijd eene vereerende melding
DE POTTER (FR.), geschenk van een vlugschrift, 68. — Zijn
(en Coopman's) Ontwerp van werkzaamheden voor
de Vlaamsche Academie
120-142
6
DE RUYSSCHER (JAN), geschenk van een boek
DE Vos (A.), benoemd tot lid der Commissie van Rekendienst, io. — Geschenk van een boek, 33 . . . . 294
DoDD (G.-J.), zijn opstel ever eenige Fransche bokkesprongen op het veld der Nederlandsche kunstgeschiedenis, 208.221. - Bericht van zijn overlijden . 257
DE PELSMAEKER

E.

Errata
EVERTS
EYMAEL

(W.), geschenk van een boek
(A.- J . ), geschenk van een boek

387
7
33

F.

Fédération archéologique et historique de Belgique. Ge195
schenk van een boek
(E.), schrijft te Weeze het Hs. at over de
Historie van. Tronen, door J . VAN MAERLANT, 93.
-- Zijn verslag over zijne zending naar Duitschland 203-207
Gemeentebestuur van Aalst, geschenk van een boek . 294
GÉNARD (P.), geschenk van een boek . . . . .
201
GAILLIARD

- 391 G.
Bladz.
GEZELLE

(G.), gelast met het volledigen en bijwerken

van de Lijst der bastaardwoorden door Broeckaert
en Craeynest, 94. — Zijn verslag over den wedstrijd
van oudgermaansche Taalkunde . _
262
H.
geschenk van een boek . . • • •
13
Handschriften, te Cheltenham door het Belgisch Staats.
bestuur aangekocht
. . 203
HARTWIG (0.), geschenk van een boek
. . 18o
HEYNE (MORITZ), geschenk van een boek . . . . .
13
Historisch Genootschap te Utrecht, geschenk van boeken 230-231
HALBERTSMA (JUSTUS),

I.

Idioticon (Algemeen Vlaamsch), bijdrage daarvoor, ingezonden door eenen ongenoemde

235

J•
JANSSENS

(A.), gekozen tot briefwisselend lid

2g5

K.
Keurraden voor de wedstrijden
geschenk van een boek .
..
. . .
Kiezingen ter vervulling van de openstaande plaatsen

(KIECKENS),

198
35
295

L.

zijn borstbeeld aan de Academie
geschonken door het Staatsbestuur, 36. -- Brief van
zijne weduwe nopens de noodig geachte herstelling
van het praalgraf haars echtgenoots.
235
LEEN (EuG . ), geschenk van een boek . .
119
LEDEGANCK (K.-L.),

M.
Malegijs, (Fragmenten) uit te geven door Jhr. N. de Pauw 39
MICHEELS (J . ), zijne redevoering over de Letterkunde in
eene beschaafde samenleving, 341-367. -- Geschenk
van een vlugschrift .
geschenk van een boek

MUYLDERMANS (JACOB),

68
6

- 3 92
N.

Iiladz
NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND (J,),

bericht van zijn

overlijden en begraving

1.81

O.
OBRIE (J .), benoemd tot lid der Commissie van Rekendienst,
10. -- Zijn verslag over eene verhandeling ingezonden voor den wedstrijd der Academie
266
Ontwerp van Werkzaamheden voor de Vraamsche Academie, door COOPMAN en DE POTTER, 120-142. Bespreking

190-194, 198-200

P.
PETIT (L.-D.), geschenk van een boek
232
PRAYON (A.), de Taalstrijd in liet land van Wallis, 95116. -- Bekroond voor eene verhandeling over de
295
Taalwetten.
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
in Noord-Brabant, geschenk van boeken . . . . . 180
R.
Verslag over den
maansche Taalkunde

ROERSCH (L.),

wedstrijd van oudger259

S.
Schelde vrij ! gedicht van den heer Fr. Willems . . 22-28
(J . ), gekozen tot buitenlandsch eerelid 295
SCHNELL (EuGEEN), geschenk van een boek
197
SCHUERMANS, geschenk van boeken
118, 180
SERMON (H . ), geschenk van boeken, 7, 92, 226. —Zijn opstel
over Antoon van Hemert, 40 -66. — Redevoering bij
het graf van Dr. R. Snieders, 86-9o. -226
SIFFER (ALF.), geschenk van boeken
35, 68
SIMONS (L.), bekomt in den letterkundigen wedstrijd eene
8
vereerende melding
SNIEDERS (A.), gelast met het schrijven der levensschets
van Dr. Renier Snieders, 6o. -- Zijn opstel over
Willem Ogier en _ijn tijd, 70-86. — Redevoering bij
het graf van Dr. L. Delgeur, 222-224. - Verslag over
eene ten wedstrijde ingezondene verhandeling . . . 263
SCHERPENSEEL

- 393 -HIadz.
SNIEDERS (R.),

bericht van zijn overlijden . .

69

Société d'Ernulation pour l'étude de l'histoire et des
antiquités de la Flandre, geschenk van een boek . 119
Spraakleer (Nederlandsche), gevraagd aan de Academie
door de heeren E. van den Brouck, Ed. Poffé enz. 234
Staatsbestuur (Het), geschenk van boeken, 5, 6, 34, 67,
91, 117, 118, 179, 195, 201, 225, 253, 293
STALLAERT (K.), gelast met de uitgave van de Zevenste
bliscap van Maria; idem met de Woordenlijst op
dit stuk, 119. — Geschenk van een boek, 179. —
Verslag over het handschrift, door het Belgisch
Staatsbestuur aangekocht te Cheltenham, 241-251. —
Hij wordt aangeduid ter bezorging van de uitgave
der VII Vroeden
951
STILLE (THEODOOR, bekomt in den letterkundigen wed 8
strijd eene Vereerende melding .
STROOBANT (E.), benoemd tot lid der Commissie van
Rekendienst, 10. — Geschenk van een boek . . 34, 68

T.
(TR) ...

(Jamar), geschenk van een boek . . . .

35

V.
VAN BASTELAER, geschenk van een boek
2202
VAN DE `VERVE en VAN SCHILLE (baron), geschenk van een
boek
181
VAN DROOGENBROECK (J.), geschenk van een boek, 226. —

Door de Academie gelast met het schrijven der levensschets van Dr. Nolet de Brauwere
VAN DUYSE (PRUDENS), zijn borstbeeld aan de Academic
geschonken door het Staatsbestuur . . . . . . . .
36
295
VAN EVEN (EDw.), gekozen tot werkend lid
40-6(3
VAN HEMERT (ANTOON)
92
VAN HOORDE (J.), geschenk van een vlugschrift . .
VAN HOOREBEKE (GUST.). In Vlaanderen Vlaamsch voor

onTe Gerechtshoven ten fare 1386
Van Maerlant. Gedicht van Em. Hiel

297-304
16-20
VAN MOERKERKEN (P.-H.), bekroond voor eene verhandeling over het Gotisch, 8. — Geschenk van een
..
cie
vlug s chrift
183
VAN SPILBEECK (W.), geschenk van een boek
196
VAN WESTERVOORT (FLORIS), geschenk van boeken . .
Vondel-Comiteit van Antwerpen, geschenk van een boek 181
VORSTERMAN VAN OVEN, geschenk van boeken . . . . 11, 12
-

- 3 94 Iiladz.

W.

Wedstrijd (tweejarige) voor Vlaamsche tooneelliteratuur.
De Academie wordt, bij Koninklijk besluit, gelast met
de beoordeeling
232
Wedstrijden (Academische) voor 1889. Progi am, 13-15.
— Titels der ingezondene stukken . .
197 -198
`è\' ELVAARTS (TH . -IGN.), geschenk van een boek.. . . .
13
WENKER (G.), geschenk van boeken
226 -227
WILLEMS (FELIX), brief over de ontworpen herstelling van
het praalgraf zijns vaders
1,^7
WILLEMS (FR.), geschenk van boeken .
92, 253
WILLEMS (P.) . Bibliographische aanteekeningen . . . . 36-39
WINKLER (JOHAN), geschenk van hoeken . 92, 196, 226, 294

Z.
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, geschenk van
boeken • . . . . . . . . .
227-230
ZUIDEMA, geschenk van een boek
18o

Zitting van

21

November.
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Redevoering, lIi/gesp/'oken bij het lijk VlJIl den heer
J,-G. Dodd, dnor den heer CnOP\I"'\.
• • bI

2~;ti

Zitting van 24 December.
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ja/'e 138(,. Jfcdedeelillg va/! Mr G. VA); HOORF'
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Openbare zitting van ').7 December.
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