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Zijn aanwezig
aanwezig de
heeren Em.
Em. Hiel,
Hiel, onderbeonderbeZijn
de heeren
Fr. de
dePotter,
Potter,bestendige
bestendigesecretaris
secretaris;
stuurder,
stuurder, Fr.
;
Claeys, Jhr.
Jhr. N.
de Pauw.
Pauw. E.
E.
de
heeren H. Claeys,
de heeren
N. de
Gailliard, P. Génard,
Génard, G.
G.Gezelle,
GezelIe, L.
L. Roersch,
Roersch, A.
A.
Gailliard,
P. Willems,
Willems, P.
P.AlberAlberSnieders,
Snieders, F. van der Haeghen, P.
L. Mathot,
Mathot, J.
J. Micheels,
Micheels, J. Obrie,
Obrie,
dingk Thijm,
dingk
Thijm, L.
J. van
van Droogenbroeck,
Droogenbroeck, Th.
Coopman, A. de
de Vos,
Vos,
Th. Coopman,
K. Stallaert,
Broeckaert, werkende
werkende leden
leden;
Stallaert, J. Broeckaert,
;
briefwisselend, en Th.
Th. Arnold,
Arnold,
de heeren
heeren Prayon,
Prayon, briefwisselend,
bUltenlandsch
eerelid.
buitenlandsch eerelid.
de
Afwezig met
kennisgeving de
de heeren
heeren J. de
Afwezig
met kennisgeving
E. Stroobant,
Stroobant, werwerLaet, bestuurder,
bestuurder, S. Daems
Daems en
en E.
Laet,
Wilkende
van Even.
Even. H. Serrnon,
kende leden;
leden ; E.
E. van
Sermon, Fr.
Fr. Willems, D.
D. Claes
Claes enenA.A.
Janssens,
briefwisselende
lems,
Janssens,
briefwisselende
leàen.
leden.
AANGEBODEN
BOEKEN.
AANGEBODEN BOEKEN.

Vanwege het
Staatsbestuur ::
Vanwege
het Staatsbestuur
De Vlaamsche
Vlaamsche Kunstbode.
Kunstbode. Jaargang 1888.
1888.
De
Woordenboek van wijlen
wijlen
Middelnederlandsch Woordenboek
VERWYS en
Dr. J. VERDAM. Tweede
Tweede deel,
deel,
Dr.
Dr. VERWYS
en Dr.
15-16
aflevering. (Gevel-goetd.)
15-16 aflevering.
(Gevel goetd . )
VANDROOGENBROECK,
DROOGENBROECK, werwerVan den
den heer
heerJ. J.
VAN
lid::
kend
kend lid
A an den
den hoogleeraar
hoogleeraarSiegenbeek,
Siegenbeek,over
overde
de vocaalvocaalAan

-6verdubbeling in het Nederduitseh,
regel,
Nederduitsch, volgens den regel,.
de commissie
commissie der psalmberijming in
in
welken de
nvelken
oprichte heift
heeft
M. DCC.
DCC. LXXIII
LXXIIIrich
tichten
ten dien optichte
M.
voorgeschreven, door JOHAN MOERMAN
MUERMAN.. Delft,
Stuerman, 18o6,
1806, in
in-8°.
-80.
J.-J. Stuerman,
Verslag der Redactie van
van het
het Nederlandsch
Nederlandsch
Woordenboek omtrent
omtrent den staat
staat harer
werktaa11lharerwerkraamvan,i Juli]
Julij ,860
Julij 1862.
heden, van
186o tot 1J Julj
1862. Haarlem,
C. Kruseman,
Kruseman, 1862,
J 862, 80.
8°.
C.
SCHUERMANS,
briefwisseVan
den heer L.L.
Van den
SCH
U ERMANS, briefwisse
lend lid :
-lendli :

Herinnering der parlementaire jubelfeest van
M. Delcour.
Delcour. Leuven,
Ickx en
en zuster, 1888,
Leuven, Fr.
Fr. Ickx
o•
gr.-8
gr.-8°.
Van
den heer D.
D. CLAES, briefwisselend
briefwisselend lid :
Van den

Conscience's meesterstuk
meesterstuk «« Wat eene moeder
», in
in de
de macht der wandalen. Taal- en
en
lijden
kan »,
lijden kan
eenen leeraar van
van 't't MidMidletterkundige
studie door eenen
letterkundige studie
Belfort) 1888.
delbaar Onderwijs (Overgedrukt uit Het Belfort)
Briefwisseling.
De
heer Minister
Minister van
van Binnenlandsche
Binnenlandsche Zaken
Zaken en
en
De heer
Onderwijs, alsmede
alsmede de
de heer
heer Burgemeester
Burgemeester
Openbaar Onderwijs,
der stad Gent,
Gent, bedanken
bedanken de
de Academie
Academie voor
voor hare uituitnoodiging
het bijwonen
bijwonen van
vande
deopenbare
openbare zitting
zitting
noodiging tot het
op 26
26 December
Beide betuigen
verhinDecember jl.
jl. Beide
betuigen hun
hun spijt, verhinderd geweest te zijn aan de
de plechtigheid
plechtigheid deel
deel te nemen.
nemen.
De
Even dankt
dankt de
de Academie
Academie voor
voor
De heer
heer E. van Even
zijne
verkiezing tot
werkend lid.
lid.
zijne verkiezing
tot werkend
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Bestendige Commissie.

Door den heer Gailliard, secretaris der Bestendige Commissie, wordt het volgende verslag aangeboden over het handschrift der Chirurgia van
LAN FRANCO :

« Uit eene geschrevene aanteekening, welke
u bij het HS. van Lanfranco's Chirurgie gevoegd
is — zegde ik in eene vorige zitting onzer
u Commissie, -- blijkt dat twee gedrukte Vlaamsche
a boeken van bedoelde Chirurgie gekend zijn,
u alhoewel daaruit niet op te maken is dat het
^c hier de eigenlijke tekst van ons HS. geldt. »
Dank aan de inlichtingen, mij door onzen
geeërden collega den heer Ferd. van der Haeghen
gegeven, ben ik er in gelukt de hand op bewuste
boeken te leggen. Het eenig gekende exemplaar
van het eerste wordt thans in de boekerij der
hoogeschool van Leuven bewaard en is mij zeer
bereidwillig door den heer kanunnik Reusens toevertrouwd geworden. Het werk, een klein in-q.°,
dat 192 bladz. behelst, draagt voor titel : Chirurgia
parva magistri Lanfranci, en werd te Leuven,
door Koenraard Braem, in r481 gedrukt.
Met het andere, dat van de boekverkooping
van den heer della Faille te Antwerpen, nu jaren
geleden, naar Noord-Nederland was overgegaan,
meende ik min gelukkig te wezen. Evenwel, ons
achtbaar eerelid Dr. Campbell, uit den Haag,
wien ik dienaangaande raadpleegde, bracht mij
,

.

-8in betrekking
betrekking met
met de
de heeren
heeren Fred.
Fred. Muller
Muller en
enCo,
0),
Amsterdam, die
die vroeger
vroeger bedoeld
bedoeld boek
boek aangeaangeuit Amsterdam,
kocht
hadden en
en dobr
dobrwier
wiervriendelijke
vriendelijke tusschentusschenkocht hadden
komst
ik er
ermededeeling
mededeeling van
van verkreeg
verkreeg van
vanden
denheer
heer
komst ik
Dr.
Rogghe, , bewaarder
bewaarder der
der boekerij
boekerij van
van de
de
Dr. Rogghe
Amsterdamsche hoogeschool.
boek, dat
dat aldaar
aldaar
Amsterdamsche
hoogeschool. Het
Het boek,
onder
nr 6848
6848 der
derbijzondere
bijzondere verzameling
verzameling van
van de
de
onder nr
Maatschappij tot
tot bevordering
bevordering der
dergeneeskunde
geneeskunde
Maatschappij
bewaard wordt,
getiteld : : Chyrurgie
meester
bewaard
wordt, is
is getiteld
Chyrurgie meester
werd, in
in 1529
1529
Larifrancks van
van Meylanen,
Meylanen, en
Lanfrancks
en werd,
\Villem Vorsterman,
Vorsterman, teteAntwerpen,
Antwerpen, gedrukt.
gedrukt.
door 'Willem
Het is
is insgelijks
insgelijks een
een klein
klein in-40,
in-4°, ininGothische
Gothische
Het
letter gedrukt,
telt '4o
140 blz.
blz. Naar
Naar de
de heer
heer
letter
gedrukt,en
en telt
Van der
Haeghen mij
mij verzekerde,
verzekerde, zou
zou ook
ook enkel
enkel
Van
der Haeghen
éen
exemplaar van
dit laatste
laatste boek
boek gekend
gekend zijn.
zijn.
éen exemplaar
van dit
De heeren
heeren Muller,
Muller, die
dieoverigens
overigens dezes
dezesgezegde
gezegde
De
bevestigen, schreven
Wij
bevestigen,
schrevenmij
mij daarov<:!J'
daarover als
als volgt
volgt : «« Wij
.t:i, kennen
kennen geen
geen 22ee exemplaar
exemplaar van Willem
Willem Vorste
Vorsterr.,{(, a man's
man's uitgave
uitgave en,
zoover wij
wij weten,
weten, is
er in
in
en, zoover
is er
geene Nederlandsche
N ederlandsche bibliotheek
bi bliotheek een
een ander
ander exemexem«« geene
,({,« plaag
plaar te vinden
vinden ».
11.
Die
twee boeken
boeken nu
zijn van
van Benen
eenen en
en
Die twee
nu zijn
denzelfden inhoud.
echter de
de uitgave
uitgave van
van
denzelfden
inhoud. Indien
Indien echter
Braem vrij
vrij slordig
slordig en
en onnauwkeurig
onnauwkeurig gedrukt
gedrukt is,
is,
Braem
zoo
is deze
deze van
va n Vorsterman
Vorsterman alleszins
alleszins beter
beter ververzoo is
I n beide
beide nochtans
nochtans -- in
in het
heteerste
eerste wel
wel
zorgd. In
is
waar
veel
meer
dan
in
het
tweede
doen
is waar veel meer dan in het tweede -- doen
zich zonderlinge,
zonderlinge, ja
ja in
in der
derwaarheid
waarheidonduidelijke
onduidelijke
zich
teksten voor,
voor, waarover
waaroveruitlegging
uitleggingzou
zoudienen
dienengegeven
gegeven
te worden.
Doch,
tot
daar.
Wij
hoeven
ons
worden. Doch, tot daar. Wij hoeven ons
vooralsnog
daarmede niet
bezig te
te houden.
houden.
vooralsnog daarmede
niet bezig
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N u rijst
rijst de
de vraag
vraag:: IsIs er
er eenig
eenig verband
verband tusschen
tusschen
Nu
de twee
twee voormelde
voormelde uitgaven
uitgaven en
en de
deeigenlijke
eigenlijke tekst
tekst
de
van ons
ons HS.
HS. en
en in
in hoever
hoever kan
kan de
deuitgave
uitgave van
van
van
dit laatste
laatste nog
nog nut
nutopleveren
opleveren?
dit
Alleszins, Mijne
mag ik
ik uu hierover
hierover
Alleszins,
Mijne Heeren,
Heeren, mag
antwoord geven.
geven. Niet
Niet alleen
alleen
een
bevredigend antwoord
een bevredigend
dient
HS. uitgegeven
uitgegeven te worden,
worden, maar
maar mij
mij
dient ons
ons HS.
dunkt
wij wel
wel zouden
zouden doen
doen de
de Chirurgia
dunkt dat
dat wij
Chirurgia
parva magistri
magistri Lanfranci,
Lanfranci, of
liever de
de uitgave
uitgave
parva
of liever
van
Koenraard Braem,
Braem, de
de oudste,
oudste, vergeleken
vergeleken met
met
van Koenraard
die van
van Vorsterman,
Vorsterman, de
bijlage op
op tete
die
de latere,
latere, als
als bijlage
daar dit
dit kleine
kleine boek
boek onder
onder
nemen, des
nemen,
des tete meer
meer daar
taalkundig
wij er
er
taalkundig opzicht
opzichtzeer
zeer merkwaardig
merkwaardigisis en
en wij
meer dan
dan éene
éene philologische
philologische bijzonderheid
bijzonderheId in
10
meer
vinden kunnen.
kunnen.
vinden
Het HS.
HS. bevat
bevat in
in het
hetgeheel
geheel172
172bladen
bladen groot
groot
Het
O
in-4°,
rO en
en v°V geschreven
geschreven enenvolgenderwijze
volgenderwijze
in--40,op
op r°
genummerd : : Blad
tot aan
aan6o,
60,6o'is,
60 bi " 61,
6 I, 66 ibis
I bi,
genummerd
Blad Ii tot
tot aan 96: waarna, alhoewel mij de zin niettoan96;wr,lhemijdznt
onderbroken
schrijver van
het HS.
HS.
onderbrokenschijnt,
schijnt,de
de schrijver
van het
opnieuw heeft
beginnen ~e
nummeren met
met 49
49 tot
tot
opnieuw
heeft beginnen
te nummeren
124
doen opop124 inbegrepen.
inbegrepen. Alleenlijk
Alleenlijkmoet
moet ik
ik hier doen
merken
bladen 60
en 61
61 van
van de
de tweede
tweede
merken dat
dat de
de bladen
6o en
het boek
boek ontbreken.
ontbreken.
reeks,
alsmede blad
blad I110,
reeks, alsmede
I o, in het
Welnu,
tekst van
van ons
ons HS.
HS.komt
komtgeenergeen erWelnu, de
de tekst
wijze met
dien der
der bedoelde
bedoelde boeken
boeken overeen.
overeen. Hij
Hij
wijze
met dien
is
veel meer
meer uitgebreid
uitgebreid en
en schijnt
schijnt deze
deze te
te zijn
zijn van
van
is veel
hoofdwerk, waar
Braem's uitgave
uitgave als
als een
een uituithet hoofdwerk,
waar Braem's
treksel
van
mag
beschouwd
worden.
treksel van mag beschouwd worden.
Zooals het
het geschrift
geschrift getuigt,
ons HS.
HS.
Zooals
getuigt, isis ons

-

10-

een gewrocht
gewrocht uit
uit de
de laatste
laatste helft
helftder
derXVe
XVeeeuw
eeuween
als dusdanig,
dusdanig, zal
zal het
hetongetwijfeld
ongetwijfeld onder
onder philophiloen, als
logisch oogpunt niet
niet zonder
zonder belang zijn.
zijn. Tot
Tot staving
staving
logisch
waarop
daarvan mag
mag het
het watermerk
watermerk van
van het
hetpapier,
papier,waarop
daarvan
het boek
boek geschreven
geschreven is,
in aanmerking
aanmerking genomen
genomen
het
is, in
worden. Naar
Naar ons
ons immers
immersgemeld
gemeldvv\\ordt
door
worden.
ordt door
eene
aanteekening,
welke
op
het
schutblad
voorkomt,
eene
schutblad voorkomt,
zou,
volgens de
de beschrijving
beschrijving van
van De
DeStoppelaer,
Stoppelaer,
zou, volgens
bewust watermerk,
watermerk, dat
een anker
anker verbeeldt,
verbeeldt, eerst
eerst
bewust
dat een
sedert
laatste jaren
jaren van
van de
de eerste
eerste helft
helft der
der
sedert de
de laatste
XVe
gebruik gekomen
gekomen zijn.
zijn.
XVe eeuw
eeuw in gebruik
Dat wij
wij verder
verder hier
hiertegenover
tegenover eene
eenevertaling
vertaling
Dat
van
werk staan,
staan, blijkt
blijktnu
nuuit
uitverscheidene
verscheidene
van Lanfranc's werk
plaatsen
het boek.
boek. Zoo
Zoo lezen
lezen wij
wij namelijk
namelijk op
op
plaatsen van
van het
O
Endeic icLanfranck
Lanfranckuzeerde
uzeerde tlaten
tlaten
blz. 66 r°
r : :« «Ende
blz.
«
metter hans,
hant, daer
daer neghene
neghenc goede
goede bermakers
bermakers en
en
« metter
« waren
waren »
)); ; en
en verder
verder op
blz. 68
68 va
va :: ««Bedi
Bedi iç
op blz.
ic
« Lantrancke
heb be dese
dese dinghen
dinghendicwile
dicwilegheproeft
gheproeft».11.
Lantrancke hebbe
Ten andere
andere er
er moet,
moet, mijns
mijns dunkens,
dunkens, een
een
Ten
innig verband
verband bestaan
bestaan tusschen
tusschen ons
ons HS.
HS. en
en het
het
innig
Fransche
werk van
van den
den grooten
grooten Alanfrant,
A lanfrant, dat
Fransche werk
heden
de Nationale
Nationale boekerij
boekerij te
te Parijs
Parijsbewaard
bewaard
heden in de
wordt
en door
door Brunet,
Brunet, in
in zijn
zijn Manuel
Manzlel du
wordt en
du Libraire
e kolom,
1862), IIIIe
deel, 8816
kolom, als
volgt bebe(Paris, 1862),
He deel,
i 6e
als volgt
schreven
schreven IS
is ::
«
LanfranCllS ou
ou leIe grant
grantAlanfrant.
Alanfrant.(Vienne
(Vienne
« Lanfrancus
«
en Dauphiné,
Dauphiné, vers
ver~ 1480.)
1480.) In-fol.
In-fol. goth.
goth. de
de 258
258 ff.
/f.
« en
tc non chiffrés,
«
chi/frés, ità 22 col.
de 26
26 lignes.
lignes.[Ng64.]
[7464.J
col. de
« Edition
Édltion fort
fort rare,
rare,imprimée
imprimée avec
avec les
lesmêmes
mêmes
«
l'Abusé en court,
court, Vienne,
Vienne, 1484....
1484-",
cc caractères
caractéres que
que l'Abusé
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(( Elle
commence par
par leIe prologue
prologuede
decette
cettemanière
manière : :
Elle commence

(( (D)ieu
souverain qui
qui def
defIIfend
fend
(D)ieuglorieux
glorieux et IIsouverain

«(( tous
tous ceulx.... »))
Welnu,
ons handschrift
handschrift begint
begint met
met deze
deze
Welnu, ons
woorden,
vorige de
de letterlijke
letterlijke vertaling
vertaling
woorden, waarvan
waarvan de
de vorige
zijn:
Die gloriose
gloriose hoghe
hoghe god, bescermer
bescermer der
der
zijn : «« Die

gheenre ... »))
gheenre...
(( Après
Après le
Ie prologue,
prologue, »)) —
- wat
wat ook
ook het
hetgeval
geval
«
HS. —
- « «sesetrouve
trouve lalatable
tab Ie des
des
is met
met ons
ons HS.
is
« rubriches, et
«
au verso
verso du
du 66ee feuillet
cornmence
et au
feuillet commence
(( le
Ie texte,
texte, précédé
précédé de
de ce
ce sommaire
sommaire ::
«
«
Cy apres
apres sensuyt
sens~!Yt et
et co
co Imance
mance leIe premier
premier
« Cy
( chappi
chappi I(tre
ce present
present tractie
tractie jn
titule le
Ie
tre de
de ce
jn Ii titule
«
alenfrant Ie
quelchappitre
chappitre tracte
tracte et
cc grant alenfrant
le Iquel
et de
deII
clan'e et
... »
«(( clarre
etparle
parle de
de la
ladiffini
di f/ niI cion
cion de
de cirurgie
cirurgie...
Deze laatste
zinsnede vinden
vinden wij
wij echter
echter niet
niet
Deze
laatste zinsnede
HS., dat,
dat, na
na de
de opgave
opgave van
van de
de kapittels
kapittels
terug in ons
ons HS.,
-— les
les rubriches
I"ltbriches —
- onmiddellijk
onmiddellijk met
het eerste
eerste ::
met het
(( Vanden
Vanden onderwerpene
onderwerpene diffinicien
diffinicien der
dercyur
o/urgien
«
gien » II
aanvangt.
Wat
er van
van zijn
zijnmoge,
moge,het
hetware
warewellicht
wellicht
Wat er
een
nuttige arbeid,
arbeid, tot
tot uitlegging
uitlegging der
derplaatsen
plaatsen
een nuttige
HS.,welke
welkemoeilijkheden
moeilijkheden zouden
zouden opleveren,
opleveren,
van ons HS.,
ja nog
nog tot
totverklaring,
verklaring, wie
wie w'-'eet,
van velerlei
velerlei oude
oude
ja
eet, van
Vlaamsche
eene vergelijkende
vergelijkende studie tustusVlaamsche woorden, Bene
schen
den tekst
tekst van
van ons
ons HS.
HS. en
enden
denFranschen
Fransch6!n
schen den
in het
het werk
werk te
te leggen.
leggen. Daarop
Daarop stel
stel ik
ik
Alanfrant in
mij
voor terug
terug te
te keeren,
keeren, zoohaast
zoohaast mijne
mijne drukke
drukke
mij voor
bezigheden
toelaten met
met het
hetafschrijven
afschrijven
bezigheden mij
mij zullen
zullen toelaten
van het
het boek
boek eenen
eenen aanvang
aanvang te
te maken.
maken. Andere
Andereboeken
boeken
.

-- 1 2 --

echter -- want ik wensch het te vervaardigen
glossarium op degelijke bronnen te steunen —
zullen nog door mij moeten geraadpleegd worden,
namelijk eene Duitsche uitgave van Lanfrancus,
welke in 1528 te Straatsburg verscheen, en welks
titel, benevens dien van eenen Engelschen Lanfranc,
beiden in Brunet niet vermeld -- ik aan de
heeren Muller en Co te danken heb.
Mijn voorstel — als slot van dit verslag
bedoelt dus de uitgave van ons HS., met
bijvoeging van deze der Chirurgia panva magistri
Lanfranci, op den voet dien ik zooeven aangewezen
heb.
Tijdelijke Commissiën.

De Academie gaat over tot het kiezen eener
commissie van vijf leden, gelast met de voorstelling van prijsvragen voor het jaar 189o. Worden
daartoe aangeduid : de heeren Jhr. de Pauw, Fr. de
Potter, L. Roersch, J. van Droogenbroeck en P. Willems.
Tot leden der Commissie van Rekendienst voor
het loopende jaar worden gekozen : de heeren Jhr.
de Pauw, L. Mathot en J. Obrie.
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Lezing.
Mededeelingen betreffende de Bibliographie der
Middelnederlandsche letterkunde van den
heer L. D. Petit, door den heer TH.-J.-I.
ARNOLD, buitenlandsch eerelid.
Indien ik bij de bespreking van dit werk, zooals
het thans gedrukt voor ons ligt, genoodzaakt zal zijn
aanmerkingen te maken, dan doe ik dat niet om
na de bekroning, lichtzinnig, een blaam te werpen op het boek. Integendeel, overtuigd dat geene
bibliographie van eenigen omvang ooit op volstrekte
nauwkeurigheid en geheele volledigheid aanspraak zal
kunnen maken, ben ik een der eerste om te erkennen
dat de hier bedoelde zeer groote verdiensten heeft.
Zij getuigt van een helderen blik in de opvatting, van
ijver en volharding bij het doen van nasporingen en,
over het algemeen genomen, van nauwkeurigheid bij
de bewerking. We nemen dan ook gaarne de verzekering aan van den bewerker, die daarvan zegt dat
we hier de vrucht hebben van een arbeid van vele
jaren ; we noemen tevens die vrucht goed en de
eer der bekroning volkomen waardig.
Intusschen mag de Academie niet vergeten dat,
alhoewel H H. beoordeelaars aan de bekroning niet
rechtstreeks voorwaarden verbonden, zij dit toch
zijdelings deden, door den wensch uit te drukken
dat door den samensteller, voor het ter perse leggen,
rekening zou worden gehouden van eenige aanmerkingen door hen gemaakt, en dat door den S. aan

,
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dezen wensch in geenen deele is voldaan, wat te meer
te betreuren is, omdat de volledigheid, en de nauwkeurigheid daardoor hebben geleden.
Dat eene bibliographie, in de noordelijke Nederlanden vervaardigd en hoe compleet ook met betrekking tot die gewesten, niet volledig zou zijn ten
aanzien der werken en artikelen in de zuidelijke
Nederlanden verschenen, liet zich verwachten. Ware
de bekroning aan een Zuid-Nederlander te beurt
gevallen, men zou, hoogst waarschijnlijk, hetzelfde
resultaat in omgekeerden zin hebben verkregen. Het
was dan ook deze eigenaardige moeilijkheid, aan de
samenstelling van dit werk verbonden, die de Academie bewoog ter wille der wetenschap in deze zaak

toegeeflijk te zijn, en die haar deed besluiten den
heer P. in de gelegenheid te stellen zijn reeds voortreffelijk werk nog voortreffelijker te maken, door
hem inzage aan te bieden van de andere ingekomen
antwoorden, en verlof om daaruit over te nemen al
wat zou kunnen dienen tot aanvulling van zijn werk.
Wat den heer P. heeft bewogen dit zoo welwillend
en vrijgevig aanbod van de hand te wijzen is duister,
even duister als zijne weigering om eenige wijzigingen
in zijn werk aan te brengen, waartoe hij evenzeer
door de H H. beoordeelaars was uitgenoodigd. Het
gevolg hiervan is dat het boek, hoe goed ook, meer
onvolledig is dan het had behoeven te zijn en dat
het eenige vlekken heeft, die de Academie op de eene
of op de andere wijze zal moeten doen verdwijnen.
Men veroorlove mij hierop nader te wijzen.
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De geheele titel van het boek is onjuist. Het
werk is geene Bibliographie, maar een Repertorium. In eene Bibliographie toch moet de boekbeschrijving voldoen aan veel hoogere eischen, en
het is zelfs te verwonderen dat de bewerker dit
woord koos, aangezien door de Academie slechts
werd gevraagd een Stelselmatige lijst. Verder hadden
de woorden : Middelnederlandsche taal- en letterkunde moeten luiden : Middeneeuwsche Nederlandsche taal- en letterkunde, want door het niet
opnemen der zoogenaamde Psalmen van Wachtendonck en eenige andere fragmenten, bewijst de S.
dat hij onderscheid maakt tusschen oude-, middelen nieuwe Nederlandsche letterkunde. Doet hij
echter dit, dan hadden ook een zeer groot aantal
der nu opgenomen werken achterwege moeten
blijven , die wel tot de Middeneeuwsche Nederlandsche maar niet meer tot de Middelnederlandsche letterkunde behooren. Het gaat toch niet
aan, werken uit het tijdvak der renaissance, voor
zooveel en zoo weinig als deze zich in de letterkunde der Nederlanden heeft doen gevoelen, ja
zelfs nog werken in de laatste jaren der 1 5e eeuw
geschreven, te rangschikken onder de voortbrengselen der Middelnederlandsche letterkunde, ofschoon
deze nog wel tot het tijdvak der middeneeuwen
behooren. In het woord Kbliographie belooft de
S. dus te veel, in het woord Middelnederlandsche
belooft hij minder dan hij geeft.
En nu het boek. In de voorrede zegt de S.
,
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Niettegenstaande het boek voor eene eerste
uitgave zeer goed mag genoemd worden, blijkt toch
bijna uit elke bladzijde hoezeer het te betreuren is dat
de S. niet de minste rekening heeft gehouden van
de aanmerkingen en raadgevingen der Academie.
Door den heer Ferd. van der Haeghen was er
in zijne beoordeeling op gewezen, dat een aantal
latere drukken van tekstuitgaven of van uitgaven die
hiervoor kunnen gelden, niet waren opgenomen. De
beoordeelaar noemde als zoodanig reeds vele drukken
van den Sydrac, van de Historie van Carel ende
Elegast, van den Seghelijn, enz., en drukte daarbij de
meening uit dat deze alsnog aan het werk moesten
worden toegevoegd. Ook aan dezen wensch werd ech ter
door den bewerker niet voldaan. waarschijnlijk meent
de S. dat latere herdrukken geene tekstuitgaven meer
mogen heeten. Maar wanneer die herdrukken nu
letterlijk de oudste uitgave wedergeven ? Is b. v. de
Griseldis, door den heer D. J. van der Meersch
uitgegeven, een letterlijke herdruk van de uitgave
door Jacob van Breda, te Deventer, omtrent het
jaar r 5oo in het licht gezonden, en welke laatstgenoemde uitgave door den heer P. onder de tekstuitgaven wordt gerangschikt, is nu die wel nieuwe maar
letterlijk nagedrukte uitgave geene tekstuitgave meer ?
Naar mijne overtuiging hadden alle uitgaven moeten
opgenomen worden, want indien latere drukken voor
den taalbeoefenaar van mindere of van geene waarde
zijn, voor den beoefenaar van de geschiedenis der
letterkunde, voor h em die zich met Kulltur g eschichte
-

-
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1°, B. LOPEZ, Vida y obras del venerable
Juan Rusbroquio, Madrid, M. Alvarez, 1696,
2°, Relatio de fide digna, de sanctitate vitae
ac miraculis Joan. Rusbrochii, Antwerpen, Plantijn, 1623,
3°, Chrys. H EN RIQU EZ, Vita Joannis Rusbroquii.
Brussel, J. Pepermans, 1622,
40, Leven van Joannes Rursbroekius, Gent,
Aug. Graet, 1717,
en verder de schrijvers door Paquot, Hoefer, e. a.
vermeld, ofschoon de S., kortheidshalve, had kunnen
volstaan met naar deze laatstgenoemde schrijvers
te verwijzen. Nog is bij nr 923, waar de vertalingen van werken van Jan Ruysbroeck worden
opgegeven, vergeten :
Jan RUYSBROECK, Vollkommenheit der Kinder Gottes, voorkomend in het werk : Theosophia
teutonica, oder der Seelen Adel-spiegel... herausgegeben durch C. B. .7. S., Ulm, 172?.
Op nr 4.13 vindt men de GeschiedTangen uitgegeven door dr J. van Vloten. Hierbij had moeten.
genoemd worden :
Chants historiques de la Flandre, 400 165o,
recueillis par L. de Backer, Rijsel, 1855; in deze
verzameling toch komen voor het Kerelslied, het
Clauwaertslied, brokken van het Roelandslied, de
Saksenstrijd, het lied van Karel den Groote en.
zijne 12 pairs enz.
En waarom bij nr 428, Carel ende Elegast
niet genoemd de uitgaven :
-

.
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Antwerpen, H. Eckert van Homberch, omstreeks
1520, en
Antwerpen, Jan van Ghelen (?)
De samensteller kan op deze vraag niet antwoorden dat hij slechts uitgaven van de 15" eeuw
opneemt, want bij de Seghelijn (nr 464) noemt hij
IN el uitgaven van de 16e.
Bij iladelghijs, nr 439, ontbreekt :

De historie van Madelgijs... nader aen haren
oorsprong gebracht, door 7. d. B. (J. de Buscoos,
verdichte naam van den heer J.-C.-A. Hezenmans),
uitgegeven door J.-A. Alberdingk Thijm, Amsterdam, 1861.
Bij nr 438, De Heemskinderen, zegt de heer
P. ; « De vroegere uitgaven van dezen roman,
« in proza, als volksboek, als van weinig waarde
« voor de studie van het Middelnederlandsch, zijn
« hier niet vermeld. » Dit lezende, stelt men zich
onwillekeurig de vraag : Waarom heeft de Historie
der Heemskinderen, als volksboek, mindere waarde
dan die van l loris ende Blancefloer (nr 460),
waarbij op blz. 66, ofschoon lang niet alle, dan
toch zeven uitgaven van het volksboek worden
opgenoemd? Van het volksboek : Historie der
Heemskinderen noemen wij de uitgaven :
Amsterdam, 1767,
id.
S. Sc. W. Koene, 1802,
Gent, L. van Pamel, Violettenstraat,
Brabantdam,
id.
id.
Antwerpen, J. H. Heyliger, en
id.
J. Thys, omstreeks 1820.
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Met de volksboeken staat de S. overigens steeds
op een gespannen voet. Zoo plaatst hij b. v., om
nog iets te noemen, de prozabewerkingen van
middelnederlandsche en middeneeuwsche Nederlandsche dichtwerken, niet in de 16° afdeeling, onder het
hoofd : Volksletterkunde, waar ze behooren, maar
tusschen de titels der oorspronkelijke dichtwerken.
Doch laat ons vervolgen.
Bij nr 441, Huge van Bordeeus, is niet
genoemd de uitgave : Antwerpen, Lesteens, 1632,
en bij n' 445, Sidrac, ontbreken de uitgaven :
Antwerpen, Michiel Millen, 1522,
Willem Vorsterman, 1540, en nog
id.
eene andere, in 1564 verschenen. Deze uitgaven
van den Sidrac werden niet opgenomen, ondanks
de inzonderheid en meer bepaaldelijk daarover
gemaakte aanmerking van den heer Van der Haeghen,
die ze noemde.
Niettegenstaande de S. bij De Heenzskinderen
438)
verzekert, dat hij aan de verschillende
(nr
uitgaven der volksboeken geene waarde toekent,
noemt hij, zooals ik reeds zeide, bij nr 460, Floris
ende Blancefloer, toch zeven verschillende uitgaven van het volksboek, ,waaraan nog de zes volgende
kunnen worden toegevoegd :
Amsterdam, Is. vande Putte, z. j.,
1682,
id.
id.
1720,
Erven G. de Groot, z. j.,
id.

^
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Antwerpen, M. Verhuist, z. j., en
Amsterdam, B. Koene, 1827.
Dezelfde aanmerking geldt voor nr 462, Valentijn
ende Oursson, waarbij niet zijn opgegeven de
uitgaven van het volksboek, verschenen te :
Utrecht, 1684,
Deventer, 1791,
Amsterdam, Bar, Koene, 1773,
id.
denz. 1 818,
id.
Jac. van Egmond, z. j.,
id.
H. Rijnders, z. j., en
id.
H. wande Putte, z. j.
.

Ook bij nr 465, De Ridder metten pvane,
hadden genoemd moeten worden de navolgende
uitgaven van het volksboek onder dien titel verschenen
Amsterdam, Kannevs et, 1763. De approbatie is van
r
1 547.
z.
j
Koene,
id.
id.
Hub. van der Mee, en
Gent, L. van Paemel, z. j.
terwijl hierbij tevens wel had mogen vermeld worden
het résumé of de korte inhoud van den roman,
bewerkt door Phil. Blommaert, en uitgegeven in
het Belgisch Museum, dl. III, bladz. 265-275.
Nog vind ik bij nr 466, de Roman van Linzborch, niet opgenomen de uitgaven :
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Antwerpen, Vorsterman, 1516,
Amsterdam, J. Kannewet, 1,604,
Antwerpen, J. van Soest, 1710,
Amsterdam, Wed. G. de Groot, 1730, en
Deventer, 1773.
Bij nr 483 ontbreekt het stuk over Beatrys,
in 1851 uitgegeven door wijlen ons medelid Nolet
de Brauwere van Steelant.
Onder nr 507 komen de gedichten voor van
de Onbekende kloosterlinge, welke onbekende echter
reeds lang bekend is als te zijn Zuster Hadewych,
wier dichterlijke werken genoemd worden onder nr
517. Ook had hierbij 'iel mogen gezegd worden dat
Zuster Hadewich eigenlijk Hadewich Blommaerts
heette, doch meer bekend is onder den naam
Blommardine, wier voor kettersch verklaarde geschriften door Jan Ruysbroeck werden bestreden.
Tevens had dan ook genoemd kunnen worden :
A. HEYLEN, Historische verhandelinge nopende
de ketterye der Bloejnardine.
Op nr 548 vindt men de bekende Rijmkroniek
van Vlaanderen, door kausler uitgegeven naar het
zoogen. Comburgsche handschrift, benevens eenige
beoordeelingen enz. over hetzelfde werk. De stukken
nu, hier voorkomende onder de letters a, c en d,
van de H H. De Smet, Serrure en De Geer van
J utfaas, hebben geene betrekking op de genoemde
kroniek, maar op brokstukken van andere kronieken.
Onder de nrs 632 en 721 vindt men : Ein
mittelniederliindisches Minnelied, en : Noch een

.
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liedeken. Deze stukken behooren niet thuis in de
afd. : Boerden, Sproken enz., waarin die zijn
geplaatst, maar onder de letter E van de 14e afdeeling.
Daarentegen behoort nr 838, het Salve Regina
van Jan van Hulst, hetwelk geen lied is, maar
een gedicht, dat zijnen naam ontleent aan de
omstandigheid dat het geheele Salve Regina te
vinden is in de aanvangletters der regels of verzen,
waaruit het gedicht bestaat, maar waarmede het
verder zeer weinig te maken heeft. Hierbij zij
nog aangemerkt dat, nu de S. dit gedicht noemt,
hij ook had behooren te noemen het Miserere
en het Ave, welke beiden in denzelfden bundel
voorkomen.
Bij nr 773, Oude Vlaemsche Liederen, door
Willems verzameld en door Snellaert uitgegeven,
hadden moeten worden opgenomen de soortgelijke
verzameling, bewerkt en uitgegeven door Snellaert
— hiervan bestaan zelfs twee uitgaven — die van
De Coussemaker en die van Lootens en Feys.
Op nr 928 wordt genoemd Hendrik van Erp.
Onder dit nr komen voor twee art, van den heer
0.-A. Spitzen. In het eerste wordt Hendrik Mande
genoemd als schrijver van « den Spieghel der
volcomenheit » , ira het tweede wordt dit boek
toegeschreven aan Hendrik van Erp. Wie van die
twee nu ook de schrijver is, nu een paar werken
over het boek werden opgenomen, had ook hier
het werk zelf moeten voorkomen, waarvan zeer
vele uitgaven bestaan, als :

— 28 —
Antwerpen, Rol. vanden Dorpe, 15oi,
H. Eckert van Homberch, 1502,
n
1512,
I5I7,
Sim. Cock, (1532),
»
Leuven, Jan Waen, (1551),
Antwerpen, Hier. Verdussen, 1607.
Eene Italiaansche vertaling : Specchio della pei fettione humana, verscheen te Venetië, in 1539. Laat
mij nog zeggen dat de schrijver in de tafel voorkomt
op het woord Erp, en er geene verwijzing is gemaakt
op het woord Herp, zooals de naam bijna altijd
wordt geschreven.
Op de nrS 949 en 1096 vinden wij twee werken
van Antoni de Roovere. Reeds in zijn verslag was door
den heer Van der Haeghen de aanmerking gemaakt,
dat de Rhetoricale werken en eenige andere van
dien S. niet werden genoemd. De ontbrekende zijn :
Rethoricale werken, Antw., J. van Ghelen, 1562,
Van peys en oorlog/ze., Antw., J. van Liesvelt, 1557,
Id.
id. J. van Ghelen, 1578.
Id.
Een refrein : 't Is al lijdende sonder de mynne
Gods, uitgegeven door C. P. Serrure. in zijn Vaderl.
museum, IV, 121-124, naar het HS. voorhanden in
de Gentsche bibliotheek. Verder nog twee gebeden
in versmaat : 0 maget Maria ic roepe tot u, en :
,7hesus es en soete gast, beiden uitgegeven in Mone's
Uebersicht, blz. 175, en ten slotte : Dit es Tincarnacioen vanden overlydene vanden edelen hertoghe
Philips, Anno 1467, te vinden in de Excellente
))
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cronike van Vlaenderen, waarvan De Roovere voor
een gedeelte de schrijver is, en in : KOPS, Geschiedenis der Rederijkers. Hadden deze werken niet moeten
opgenomen worden, al werden ze ook eerst in de
T 6e eeuw en later gedrukt, zoo niet allen, dan toch
voor een gedeelte naar het oorspronkelijke handschrift? Door de opneming van twee werken van De
Roovere bewijst de heer P. dat hij meent dat die
dichter binnen den kring van zijnen arbeid valt, hij
had dus ook de andere moeten opnemen, al werden
die werken dan ook eerst veel later voor het eerst
gedrukt. Ook had de S. wel mogen verwijzen naar
het art. De Roovere in de Bibliotheca Belgica,waarin
zeer veel nieuws aangaande dien schrijver en zijne
werken te vinden is.
Onder de nrs 954, 991 en i o3o vindt men werken
vermeld van Dionysius Carthusianus, maar bij geen
enkel daarvan staat aangeteekend dat Dionysius
Carthusianus eigenlijk Dionysius a Rickel heette, en
dat hij ook wel voorkomt onder den naam Dionysius
de Leewis. Ook in de tafel komen de beide laatstgenoemde namen niet voor, zoodat hij, die den schrijver
slechts onder deze namen kent, zijne NA, erken te vergeefs
in het boek zal zoeken. Nu zijne w erken genoemd
worden, had ook wel mogen vermeld worden een
werk over den schrijver :
P. MALLANTS, Leven van Dionysius van.Ryckel,
Gent, Frans d'Ercle, x675.
Het werk van Albert van Eybe : Boeck van
den echten staete, wordt gevonden ander nr i o r 3.
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Hiervan is genoemd de uitgave : Deventer, Rich.
Paffroet, c. 1493, maar niet de uitgave van Pieter
Warnerssen te Kampen, zonder jaar, maar waarschijnlijk gedrukt in het eerste vierendeel der
16e eeuw.
Bij nr 1 1 1 7, Godevaert van Boloen, wordt
geene melding gemaakt van de uitgave zonder jaar,
door Govert Back te Antwerpen, misschien nog
wel in de 15e eeuw gedrukt, en evenmin van de
uitgave : Antwerpen, Willem Vorsterman, 1544.
Bij nr 1 1 1 g, Melusyne, had wel dienen gezegd te worden dat het werk eene vertaling is van
een boek van Jean d'Arras. Ook had de uitgave
van 1 5 1 o (Antwerpen, H. Eckert van Homberch)
en de volksuitgaven ten minste ter loops genoemd
moeten worden, want ofschoon de S., zooals ik
reeds zeide, de volksboeken opzettelijk verwaarloost;
maakt hij daarvan in den regel toch even melding.
Bij het weinige, dat over Melusyne bestaat, had
de S. misschien tevens in herinnering kunnen
brengen, de art. van de Reiffenberg (Archives
philologiques, V. p. 1 o8), en van Dinaux (Hormes et choses, 5 6).
Bij nr 1121, Griseldis, ontbreken ook weder
de latere uitgaven, waaronder de reeds boven genoemde herdruk, bezorgd door D.-J. van der Meersch.
Tevens had de oorspronkelijke schrijver van het
verhaal, Boccaccio, wel mogen genoemd worden,
en had de S. wel melding mogen maken van hot
volksboek van denzelfden naam en van een ander.
-

--

3 1,

getiteld : Der Vrouwen peirle, waarin het verhaal
is opgenomen. Misschien had de S. ook kunnen
noemen de dichterlijke bewerking van het boek, in de
I 6e eeuw vervaardigd door Ant. Ghyseleers, en het
art. Griselde, van C.-P. Serrure (Vaderl. museum,
dl. IV, blzz. 225-42).
Op de beide laatste blz. van het boek komen
voor het werk van Barth. de Glanvilla, een keukenboek, een huishoudboekje, een onderricht om
de tafel te dienen, een boek over het schaakspel
en een ander over de handwerken. Behooren deze
werken nu in eene bibliographie der Fraaie letteren, waaruit gebannen zijn : de Rekeningen der
stad Gent, uitgeg. door de H H. N. de Pauw en
Vuylsteke; de Rekening der stad Brugge, uitgeg.
door de HH. Colens en van Speybroeck ; de
werken van Jan Yperman, en al het daarover
geschrevene door Broecx, Snellaert en Diegerick,
en de Somme ruyrael van Bouteillier? Waarom
komt hier wel voor een reglement voor het schaakspel en niet de Keuren der stad Diest, bewerkt
door den heer Stallaert`?
Ten slotte nog een woord over de alphabetische tafel. Ook bij de vervaardiging daarvan is
wederom geen: rekening gehouden met de toch
zeer gegronde aanmerking, door den heer Van der
Haeghen gemaakt, en de tafel laat veel, maar
ook zeer veel te wenschen over. Zoo vindt men
b. v. Hendrik van Aken, Willem van Afflighem,
Diederik van Assenede en Benige anderen, zooals
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het behoort op den voornaam, en daarbij, op den
toenaam, eene verwijzing naar den voornaam.
Daarentegen staan Anselmus van Canterbury ,
Antonius van Padua , Augustijnken van Dordt,
Jacob van Maerlant , Lodewijk van Velthem ,
Antoni de Roovere, Bartholomeus de Glanvilla,
Claus van Euskerken , Dirck van Munster
Jacobus de Vitriaco, Hendrik van Veldeke, Jan
van den Berghe, Teunis Harmsen, Gerard van
Vliederhoven, Albrecht van Eybe, Jan Praet, Jan
Bukelare, en misschien honderd anderen ook op
den voornaam, maar de verwijzing op den toenaam
is achterwege gebleven. Het veronachtzamen van
den goeden raad, door den heer Van der Haeghen
in deze gegeven, is te meer in het oog loopend,
omdat de heer P. op bl. xvi van de voorrede
zegt, dat hij inderdaad dien raad heeft opgevolgd,
maar dat enkel de verwijzing bij van Maerlant
bij vergissing niet is gedrukt. Laat mij hierbij
nog aanmerken dat in eene soortgelijke tafel alleen
de namen der schrijvers, wier toenaam de plaats
hunner afkomst aanduidt, op den voornaam moeten geplaatst. worden, maar dat dit geenszins het
geval is met die schrijvers, wier toenaam niet de
plaats hunner afkomst aanwijst. Men stelle b. v.
Jacob van Maerlant op Jacob, en make dan op
Maerlant eene verwijzing naar Jacob, maar men
stelle Antoni de Roovere, Teunis Harmsen, Jan van
den Berghe, Jan Bukelare, Jan Goessens, Jan Dille
Johannes Laet, enz., op de Roovere, Harmsen,
.

,.
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Goessens, enz. En toch zijn al deze en meer
andere namen hier evenzeer op den voornaam
geplaatst en dat nog wel zonder verwijzing op
den toenaam. Ook acht ik het niet verkieslijk
Alexanders geesten te plaatsen op A lexander, de
Jeeste van Julius Caesar op Jeeste (met een 7
geschreven) en de Brabantsche Yeesten op Yeesten
(met Y geschreven), en dat alles zonder nadere
verwijzingen. En waarom is op het woord Molhem eene verwijzing gemaakt voor Gielis en niet
voor Hendrik van Molhem? Het bekende Antwerpsche Liedeboeck, waarvan de boekverkooper
Jan Roelants slechts de drukker is, staat op Jan
en op Liederbuch, zooals het boek heet in de
nieuwe uitgave daarvan, bezorgd door Hoffmann
von Fallersleben, maar op het woord Liedekensboeck zooals de titel werkelijk is en waarop het
in de allereerste plaats had moeten staan, is het
niet te vinden. En waarom staat : Dit syn Seneka
leeren (nr 583 g) op Seneca, en de Zedelessen van
Seneca (nr 583 rn) op Zedelessen, beide zonder
eenige verwijzing, evenals Catoen's leeren (nr 552
f) op Catoen, en Die wij'e leeringe die Catho
syne sone leerde (onder hetzelfde nummer, maar
op de letters d, e en k voorkomend) op het woord
Leeringe? Waarom moet men de Roman van Limborch alleen op Limborch zoeken, en de Romance
van Brunenburch alleen op het eerste woord?
Kortom, ik acht de geheele tafel zeer gebrekkig
en zeer onvolledig, niettegenstaande daarop door
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den beer Van der Haeghen bijzonder de aandacht
van den heer P. was gevestigd, met verzoek om
verbetering voor het ter perse leggen.
En nu het besluit. Men zou kunnen meenen
dat het voor de Academie moeilijk is terug te
komen op de uitspraak van H H. beoordeelaars,
die het antwoord van den heer P. de bekroning
waardig keurden. Naar mijn inzien bestaat echter
deze moeilijkheid niet. Het antwoord werd, om
zoo te zeggen voorwaardelijk bekroond. De S.
werd namelijk verzocht eenige verbeteringen te
brengen in zijn werk, en de Academie ging zelfs
zoo ver dat zij den samensteller inzage aanbood
van de niet bekroonde antwoorden, om daaruit
zijn reeds goed werk nog beter te maken. daarbij
uitgaande van het welwillende en zeer juiste beginsel
dat in eene bibliographie als deze, in Noord-Nederland vervaardigd , noodzakelijk eenige artikelen
moesten ontbreken verschenen in Zuid-Nederlandsche tijdschriften. De Academie hield dit gebrek
voor zoo natuurlijk, dat zij oordeelde het werk
toch te moeten bekronen, en den bewerker behulpzaam te moeten zijn bij de aanvulling. De heer
P. hield echter geene rekening van de gemaakte
aanmerkingen, wees het schoone aanbod van de
Academie van de hand, en hield zelfs bij den
druk aanwijzingen achterwege, die in het HS.
bestonden. De Academie zal zich hierbij herinneren,
dat de S., na de bekroning, weigerde het boek door
haren gewonen uitgever te laten drukken, en daaren-
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tegen eischte dat zijn werk te Leiden zou worden
uitgegeven ; dat de Academie, evenzeer na de
bekroning, te weten kwam, dat door den heer
P. reeds eene overeenkomst voor de uitgave was
gemaakt met de firma E.-J. Brill, te Leiden, en dat
het werk aldaar reeds was ter perse gelegd, nog
voor de onderhandelingen over de uitgave, tusschen
de Academie en den bekroonde gevoerd, ten einde
waren gebracht. Dit alles in aanmerking genomen,
maar vooral ook omdat het blijkt dat de vrees dat
een aanzienlijk getal artikelen, in Vlaamsche tijdschriften verschenen, zouden ontbreken, gewettigd
was, acht ik dat de Academie aan haar zelve
verplicht is in dit opzicht iets te doen, hetzij
door het uitbrengen van een meer uitgewerkt verslag, hetzij, wat mijns inziens het verkieslijkst
zou zijn, door het uitgeven van een Bijvoegsel

op de Bibliographie.
Laat mij U ten slotte nog zeggen dat eenige
der door mij gemaakte aanmerkingen ook reeds
door andere beoordeelaars werden gemaakt, en
dat, zooals U bekend is, een onzer medeleden
reeds in het bezit is van een aantal titels, die
voor het Bijvoegsel kunnen dienen.
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Zitting van

20

Februari 1889.

Tegenwoordig de heeren Em. Hiel, onderbestuurder, Fr. de Potter, bestendige secretaris ;
de heeren H. Claeys, Jhr. N. de Pauw, E. Gail
liard, P. Génard, G. Gezelle, L. Roersch, A. Snieders, F. van der Haeghen, P. Willems, P. Alberdingk Thiim, S. Daems, C. Hansen, L. Mathot,
J. Micheels, J. van Droogenbroeck, Th. Coopman,
K. Stallaert, J. Broeckaert, E. van Even, werkende leden ;
de heeren De Flou, A. Prayon en A. Janssens,
briefwisselende leden.
Afwezig met kennisgeving de heeren J. de Laet,
bestuurder, A. de Vos, J. Obrie en E. Stroobant,
werkende leden, en L. Schuermans, briefwisselend
lid.
Na lezing en goedkeuring van het verslag over
de voorgaande zitting wenscht de heer Hiel, die
bij afwezigheid van den heer J. de Laet, bestuurder, het voorzitterschap waarneemt, welkom aan
het nieuwe werkend lid, den heer Van Even. Deze,
de vergadering voor zijne benoeming dank zeggende,
wijst in korte woorden op zijnen letterkundigen
arbeid van de laatste jaren, gewijd aan de geschiedenis der beeldende kunsten in Belgi, en drukt
de hoop uit in staat te zullen zijn van mede te
werken tot den bloei der Academie.

.
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De heer Stallaert brengt hulde aan de Academie van Oudheidkunde, te Antwerpen, die weinige
dagen te voren een gedenkteeken heeft opgericht
aan den verdienstvollen geschiedschrijver Lod. Torfs ;
hij stelt daarbij met voldoening vast dat twee leden
der Vlaamsche Academie, namelijk de heeren Génard
en Mathot, tot die billijke vereering van den medeschrijver der Geschiedenis van Antwerpen veel
hebben bijgedragen.
De heer Hansen, schoonzoon van den vereerden geschiedschrijver, bevestigt, met dankbetuiging,
de bemoeiingen der heeren Génard en Mathot.
Hij brengt ook hulde aan den heer Hiel, die ter
gemelde gelegenheid den gevierde in een dichtstuk
heeft herdacht.
AANGEBODEN BOEKEN.
Vanwege het Staatsbestuur :
Bulletin de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
1888,
Nr II, I2, en 1889, Nr I.
A nnuaire de rA cadémie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
1889.
Van mejufvrouw BETSY PERK :
De Wees van Averilo. Historisch romantisch
-verhaal. Arnhem, 1888.
Van den heer K. STALLAERT :

Glossarium van verouderde rechtstermen; kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche,
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Brabantsche
en Limhurgsche
Limhurgscheoorkonden.
oorkonden. Zesde
Brabantsche en
aflevering (erve
gemoet).
(erve -gemoet).
Vanwege
heer K.-H.
K.-H, DE
DE QUÉKER,
QUÉKER, een
een
Vanwege den
den heer
afdruksel
getiteld:: Kaj
afdruksel van
van zijnen bundel gedichten, getiteld
Kaf
en Koorn.
Brussel, 1888.
en
Koorn. Brussel,
1888.
VAN DER
DER KEMP, secreVanwege den heer P.-H.
P.-H. VAN
taris van het
het Departement Onderwijs,
Onderwijs, Eeredienst
Eeredienst en
Nijverheid,
te Batavia
Nijverheid, te
Batavia ::

De administratie
Neder-administratie der geldmiddelen
geldmiddelen van Neder
landsch
ndi{;',
deel en. Amsterdam
Amsterdam., 188 1landsch -- IInd
ië . Vier
Vier deelen.
1882,
80 ,
1882, 80.
De Ordonnantie
het recht
Ordonnantie op
op het
recht van successie
Nederlandsch-lndiá'. Toegelicht
en overgang
overgang in
in Nederlandsch-Indic:
o•
door
P.-H. van
vander
derKemp.
Kemp.Batavia,
Batavia,1887,
1887, gr.-8
door P.-H.
gr. -80.
CHARLlER, algemeen con
consul
Vanwege den heer CHARLIER,
sul
België te
te Batavia
Batavia ::
van België

geographisch, ethnologisch,
ethnologisch, historisch
historisch
Java, geographisch,
deelen. Haarlem,
Haarlem, 1875-1882,
1875- I 882, 80.
80 •
Drie deelen.
Van den
den bestendigen
bestendigen Secretaris
Secretaris ::
Van
Vlaamsch in
in dedeKamer
Kamerderder
VolksverHet Vlaamsch
Volksvertegenwoordigers (Januari en Februari
Februari 1869)
1869) ::
tegenwoordigers
Redevoeringen van
van MM.
MM. de
de Maere,
Maere,Kervyn
Kervyndede
Redevoeringen
endedeLaet.
Laet.
Lettenhove, Gerrits,
Gerrits, PirmeT,
Pirme{, Coremans
Coremansen
Lettenhove,
Uitgegeven door het
het Studentengenootschap
Studentengenootschap «« Met
Met
Uitgegeven
Tijd en Vlijt
Vlijt ».
». Leuven,
Leuven, 1869,
1869. 80.
80 •
Tijd

,

- 39 Briefwisseling.
De heer Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs zendt een afschrift van
de Koninklijke besluiten, waarbij de benoeming
van den heer Ed. van Even, tot werkend lid,
van de heeren D. Claes en A. Janssens, tot
briefwisselende leden, en van den heer J. Scherpenseel, tot buitenlandsch eerelid, bekrachtigd zijn.

Voorstel.
De heer Hansen vraagt het woord en doet
het volgende voorstel :
Den 24 April aanstaande heeft de doe verjaring
plaats van een der uitstekendste buitenlandsche eereleden onzer Vlaamsche Academie, den beroemden
dichter Dr. Klaus Groth.
Doch is het niet enkel als dichter en taalgeleerde dat Groth door ons verdient gevierd te
worden; menigen in der wereld zouden wij, te
dien titel, bij wijlen te vieren hebben.
Ook niet als eigenlijke volksdichter, zooals
de Schotsche Burns b. v., strijdende door de kunst
des lieds voor het behoud zijner moederspraak, en
zelfs niet als een Germaansche volksdichter, gelijk
de Alemannische Hebel ; — want wie, hoe volksof stamlievend ook , zou zich genoopt gevoelen
zulken bij uitstek in ons midden te huldigen?
,

.
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Groth
is meer
meer dan
dan dit
dit voor
voorVlaanderen,
Vlaanderen, voor
voor
Groth is
N
edetland. Hij
is de
de hoofddichter
hoofd dichter en
en stichter
stichtereener,
eener,
Nederland.
Hij is
naar
het voorbeeld
voorbeeld der
der Vlaamsche,
Vlaamsche, gevormde
gevormde letterletternaar het
eene volksspraak
volksspraak die
die slechts
slechts
kundige
beweging, in eene
kundige beweging,
tongvallig
onze verschilt,
verschilt, en
die glad
glad ververtongvallig van
van de
de onze
en die
staan
wordt wanneer
wanneer zij
zij zuiver
zuiver gesproken
gesproken of
of bij
bij
staan wordt
spelling
middel der daartoe aanbevolene «« aldietsche »)) spelling
geschreven is.
is.
geschreven
Holstein,
zijn vaderland,
vaderland, en
en bepaaldelijk
bepaaldelijk de
de
Holstein, zijn
hoofdstad
hij sedert
sedertéén-en-dertig
één-en-dertig jaren
jaren
hoofdstad Kiel,
Kiel, waar hij
Noord-Duitschland
als
hoogleeraar verblijft,
verblijft. heel
heel Noord-Duitschland
als hoogleeraar
bereidt
voor, hem
hem hulde
hulde te
te brengen.
brengen.
bereidt zich
zich voor,
Te
Kiel wil
wil men
men hem
hemeen
eenklinkend
klinkend eeres
eere~
Te Kiel
geschenk
richt
geschenk aanbieden; zijne geboorteplaats Heide richt
eenen
gedenksteen op;
Hoogeschool zal
zal hem
hem tot
tot
eenen gedenksteen
op ; de
de Hoogeschool
eeredoctor benoemen;
geschilderde beeltenis
beeltenis
benoemen; zijne
zijne geschilderde
moet in
in de
de Nationale
NationaleGalerij
GalerijteteBerlijn
Berlijnopgehangen
opgehangen
moet
worden;; een
Magnussen,
worden
een bekwaam
bekwaam kunstenaar,
kunstenaar, Harro Magnussen,
heeft zijn
zijn lijfbeeld
lijfbedd gewrocht.
gewrocht.
heeft
Kiel is
is dezer
dezer dagen
dagen een
een Comiteit
Comiteit tot
tot stand
stand
Te Kiel
gekomen, aan
welks hoofd
hoofd de
deBurgemeester
Burgemeester prijkt.
prijkt.
gekomen,
aan welks
In Noord
Noord-Nederland.
Groth zelf
zelf als
als spreker
spreker
Nederland. alwaar Groth
opgetreden, en waar
waar ook
ook zegger
zegger dezes
dezes over
over hem
hem
is opgetreden,
voordrachten gehouden
gehouden heeft,
heeft, zal
zal hij
hij niet
nietvergeten
vergeten
voordrachten
worden.
Vlaamsch-België is
schier geen
geen letterkunletterkunIn Vlaamsch-België
is schier
dige kring,
kring, buiten
buiten de
de Academie
Academie zelve,
zt'lve, die
die Groth
Groth
dige
niet tot
tot zijn
zijn eerelid
eerelid rekent,
rekent,als
als«« De
DeTaal
Taalisisgansch
gansch
het Volk
Volk »,
)), van
van Gent,
Gent,het
het studentengenootschap
studentengenootschapuuMet
Met
het
Tijd en
en Vlijt
Vlijt»,», van
vanLeuven,
Leuven,««de
deVlaamsche
Vlaam sc he VooruitVooruitTijd
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.strevende Studentenkring », van Brussel, en vele
andere. Antwerpen en Brussel hebben dan ook den
oproep van Kiel niet afgewacht om te handelen ;
daar zijn reeds bijeenkomsten geweest en voorloopige comiteiten ingesteld geworden.
Ook in het binnenland tellen Groth en het
Dietschdom vele vrienden, en het zal ook dezen
een vaderlandsch genoegen doen, zich in den geest
te kunnen aansluiten bij de verheerlijking eens
Mans, eens grooten dichters tevens, die krachtig
.en prachtig het feit vertegenwoordigt, dat ons Nederlandsch, laat ons maar zeggen Nederduitsch, zich
van Duinkerke tot Koningsbergen uitstrekt.
Ik stel voor, Mijne Heeren, dat de Academie
onderzoeke op welke wijze zij best hare hulde uitdrukken kunne ; — en alvorens dat zij tot die
beraadslaging overgaat, denk ik wel te doen, voor
degenen onder U die niet in de gelegenheid geweest
zijt onze Oosterbroeders te hooren, voorlezing te
geven, in platduitsche uitspraak, van Klaus Groth's
hier zoowel te pas komende aandoenlijke gedicht

Myn Moederspraak.
(A ldietsche spelling. )
Myn moederspraak, wat klinkst du schoon,
\Vat bist du my vertruwd!
Waar' ook myn hart als staal un steen,
Du dreevst den stoult er u i t.
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Du boegst myn styven nek soo licht
Als Moeder mit aar'n arm.
Du flikkelst my urn 't angesicht
Un stil is alle 'larm.
Ik voel my als een luttel kind,
De gantse werld is weg.
Du poest my als een vóórjaarswind
De kranke Borst to-recht.
Myn ou-pa vouldt my nog de hand'
Un segt to my : nu beê !
Un « Vader-unse » vang ik an,
Als ik wel vróe(g)er deê.
Un voel soo diep : dat werdt verstaan,
So spreckt dat hart sich out,
Un roew van'n hemel waeit my aan
Un all's is wèder goed.
Myn moederspraak, soo slecht un recht,
Du oulde vrome reed'!
Wen bloot een miind : « myn vader » segt,
Soo klinkt 't my als een beed'
Soo heerlik klinkt my keen missik
Un singt keen nachtegaal ;

My loopt ja g'lyk in oogenblik
De helle traan heen-daal.

Door den heer Snieders wordt voorgesteld, den
dichter, ten dage der feestviering, een adres van
gelukwensching te zenden. — Dit adres wenscht
de bestendige Secretaris, tot meerder bewijs van
hoogschatting, te zien aangeboden worden door
eenen afgevaardigde der Academie, en wel door
den heer Hansen, den schepper der Dietsche Beweging, wiens streven het is, sedert vele jaren, al
de Nederduitsche tongvallen tot één letterkundig
geheel bij elkander te brengen.
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De Academie, geraadpleegd, neemt deze beide
voorstellen aan -- het laatste evenwel onder voorbehoud van de goedkeuring des Staatsbestuurs.
Er wordt overgegaan tot het onderzoek der
begrooting voor het loopende jaar.
Op voorstel van den heer P. Willems zal er
aan het Staatsbestuur gevraagd worden de som
van 2,000 fr., in het der Academie toegekend
krediet bestemd voor de uitgave van middelnederlandsche schriften, te verhoogen tot 5 000 fr., welke
som vroeger voor hetzelfde doel was toegekend
aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen,
Letteren en Schoone Kunsten.
,

De Academie stelt het program vast der

Letterkundige wedstrijden voor i8go.
EERSTE VRAAG.

Oudgermaansche Taalkunde.
Welke vormen of wendingen des werkwoords gebruikten
de oudgermaansche talen cm den toekomenden tijd uit te
drukken.
TWEEDE VRAAG.

Middelnederlandsche Taalkunde.
De klank- en vormleer van het Middelnederlandsch dialect
der St.-Servatius-Legende van HEINRIJK VAN VELDEKEN, uitgegeven door BORMANS. (Maastricht, X858).

-

44

-

DERDE VRAAG.

Nieuwe Taalkunde.
Eene verhandeling over de verschillende beteekenissen der
onregelmatige werkwoorden. Men neme als voorbeeld van
bewerking het woord gaan in het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
VIERDE VRAAG

Rene Nederlandsch-Fransche en Fransch-Nederlandsche
woordenlijst van rechtstermen en uitdrukkingen.
VIJFDE VRAAG .

Letterkunde.
De geschiedenis van de Nederlandsche taal- en letterkunde in Fransch- Vlaanderen, dit is in het deel van
Vlaanderen gelegen binnen de Fransche grenen.
ZESDE VRAAG.

De geschiedenis der taal- en letterkundige betrekkingen tusschen de Nederlanden en Noord-Duitschland op het algemeen
Dietsche of Nederduitsche spraakgebied.
ZEVENDE VRAAG.

De invloed der Fransche taal en letteren op 'onze taal en
reden in de i8e eeuw.

VOORWAARDEN.
Voor de wedstrijden worden enkel handschriften en niet
te voren uitgegeven stukken aanvaard. De werken moeten
leesbaar in het Ned erl andsch, en door eene andere hand
dan die des opstellers, geschreven zijn. De schrijver stelt
zijnen naam op zijn werk niet; hij voorziet dit slechts
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.
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De schrijver van elk bekroond werk zal namens de
Academie eene belooning ontvangen van 600 franken, ofwel
eenen gedenkpenning van gelijke waarde.
De mededingende handschriften moeten bij den bestendigen Secretaris (Fr. de Potter, Godshuiz endreet, 29) vrachtvrij
ingezonden zijn vó(5r , sen i Augustus 189o. Degene na den
voorgeschreven dag ontvangen, of zulke, welker opstellers
zich op eenige manier zullen doen kennen, worden uit den
wedstrijd gesloten.
De Academie eischt de grootste nauwkeurigheid in de
aanhalingen en vraagt uit dien hoofde dat de mededingers
de uitgaven, alsook de bladzijden der door hen aangehaalde
boeken, zouden aanduiden. — Zij meent den mededingeren
te moeten berichten dat al de handschriften, aan haar oordeel onderworpen, als haar eigendom in hare archieven
bewaard blijven, en zij zich het recht voorbehoudt deze in
druk te geven.
Van de niet ter uitgave aangenomene stukken zullen de
mededingers, te hunnen koste, een afschrift kunnen bekomen
mits overeenkomst met den bestendigen Secretaris.

Nadat de heer Broeckaert eenige inlichtingen
heeft gegeven over de werkzaamheden der hoofdcommissie, te Dendermonde ingesteld om een
standbeeld op te richten aan Prudens van Duyse,
wordt de zitting te 4 1/2 uren geheven .

-
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Zitting van zo
20 Maart
Maart 188g.
1889.
Aanwezig de
de heeren
heeren J. de
de Laet,
Laet, bestuurder,
Aanwezig
Em. Hiel, onderbestuurder, Fr. de Potter, bestendigeEm.Hiel,ondrbstuF.ePo,bstndig
secretaris;
secretaris ;
de heeren
heeren H. Claeys,
Claeys, Jhr.
Jhr. N.
N. de
de Pauw,
Pauw, E.
E.
de
Gailliard,
Génard,, G.
G. Gezelle
Gezelle,, L.
L.Roersch
Roersch,,
Gailliard , P.
P. Génard
A. Snieders,
Snieders, F.
F. van
van der
derHaeghen,
Haeghen, S.S.Daems,
Daems,
A.
C. Hansen,
Hansen, L.
L. Mathot,
Mathot, J.
J. Micheels,
Micheels, J.
J. Obrie,
Obrie,
C.
van Droogenbroeck,
Droogenbroeck, Th. Coopman,
Coopman, A.
A. de
deVos,
Vos,
J. van
K. Stallaert, J. Broeckaert
Broeckaert en
en E.
E.van
vanEven,
Even, werwerkende
leden;
kende leden;
de heeren
heeren K.
de Flou,
Flou, H.
H. Sermon,
Sermon, H.
H.
de
K. de
Haerynck,
Prayon en
en A.A.Janssens,
Janssens,briefwissebriefwisseHaerynck, A.
A. Prayon
lende
leden;
lende leden;
Strooafwèzig met
kennisgeving de
heeren E. Strooafwezig
met kennisgeving
de heeren
bant
en
P.
Alberdingk
Thijm,
werkende
leden;
bant en P. Alberdingk Thijm, werkende leden ;
L. Schuermans
Fr.Willems
Willems,
briefwisselende
Schuermans en Fr.
, briefwisselende
leden.
N a lezing
lezing e~
goedkeuring van
van het
hetverslag
verslag over
over
Na
en goedkeuring
de vorige
vorige zitting
zitting spreekt
spreekt de
de heer
heer Bestuurder
Bestuurder nognogde
maals
dank uit
uit voor
voor zijne
zijne benoeming.
benoeming. Is
Is hij,
hij,
maals zijn
zijn dank
door ongesteldheid,
ongesteldheid, belet
twee eerste
eerste
door
belet gewee'>t
geweest de
de twee
1889 bij
bij te
te wonen,
wonen,
maandelijksche vergaderingen
vergaderingen van
van1889
hij mag
mag hopen
hopen voortaan
voortaan beter
beter in staat
staat tete zullen
zullen zijn
zijn
hij
van
te nemen,
nemen, en
enhet
hetvertrouwen,
vertrouwen,
van zijne
zijne plicht
plicht waar te
Academie in hem
hem gesteld
gesteld heeft,
heeft, op
opwaardige
waardige
dat de Academie
wijze te zullen
zullen kunnen
kunnen beantwoorden.
beantwoorden.
wijze
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Aan de vergadering wordt mededeeling gedaan
van het antwoord des heeren Ministers van bin-.
nenlandsche zaken en openbaar onderwijs op de
vraag om een lid der Academie af te vaardigen
naar Kiel, waar den 24 April aanstaande den
dichter Klaus Groth, ter gelegenheid van zijn
70e verjaarfeest, eene plechtige hulde zal worden
bewezen. De heer Minister drukt zijn spijt uit,
de vraag niet te kunnen inwilligen, de gelden der
Academie uitsluitelijk bestemd zijnde tot het bestrijden
van de onkosten harer werkzaa mheden.
De heer Bestuurder wenscht den heer G. Gezelle,
namens de Academie, geluk met zijne benoeming
tot ridder der Leopoldsorde, en bericht de vergalering dat de heer J. Alberdingk Thijm, te Amsterdam, het overlijden bekend maakt van zijnen vader,
het buitenlandsch eerelid Dr. Jozef Alberdingk Thijm,
hoogleeraar aan de Academie der beeldende kunsten
ter genoemde stede. Op zijn voorstel zal aan de
familie des ontslapenen een brief van rouwbeklag
worden gezonden.
AANGEBODENE BOEKEN.

Vanwege het Staatsbestuur :

Middelnederlandsch Woordenboek van wijlen
E. VERWYS en Dr J. VERDAM. Tweede deel,
17e aflevering (goetd .-guive).
Kerkhofblommen, van GUIDO GEZELLE. Vijfde
merkelijk vermeerderde uitgave. Gent, 1888, 80.
Dr

--
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Bibliographie de Belgique. 1888, nT 12.
Ledeganck's Volledige Gedichten, in chronologische orde verTameld. Roeselare, gr. -8°.
Geschiedenis der verwoesting van Brecht in
1584, met aanteekeningen over den toestand der
omliggende dorpen, alsook van een aantal andere
gemeenten van het markgraafschap A ntwerpen,
in dat tijdvak, door J. M ICH IELSEN. Tweede druk.
Brecht, 1889, 8°.
Vlaanderen voor en tijdens het bewind der
Geuzen. Eenige bladTijden uit de geschiedenis
der XI Ve eeuw, door TH. SEVENS. Kortrijk,
1888, I2°.
Volksverhalen, door P. GEIREGAT. Gent,
1888, 8°.
Vanwege het gemeentebestuur

van Borger

hout :

15 Exemplaren van den Inventaris der plaatselijke archieven van Borgerhout.
Vanwege den heer J.-A. TORFS, . kantonaal
opzichter van het lager onderwijs te Leuven

Essai sur les analogies du Francais et du
Wallon avec le Néerlandais ou le Flamand. Lier,
1 888, in-8°.
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Lezingen.
HULDE AAN Dr J.-A. ALBERDINGKTHIJM
door den heer ED. VAN EVEN.

Een smartelijk verlies komt onze Koninklijke
Academie te ondergaan : een harer beroemdste
buitenlandsche eereleden , Dr JOZEF - ADELBERT
ALBERDINGK THIJM, is haar door den dood ontrukt. Nederland verliest in hem een zijner uitstekendste geleerden, een zijner voornaamste schrijvers,
een zijner verkleefdste zonen. Ja, de ontslapene was
een groot vaderlander, Nederlander in bloed en leven,
met hart en ziel gehecht aan den geboortegrond
en het Koninklijk Stamhuis. Bekend is het, in
welke achting hij door wijlen koningin Sophia,
die voorbeeldige vereerster van kunst en wetenschap,

gehouden werd. Ook België had hij oprecht lief
en bezocht hij dikwijls. Gelijk, in de 17e eeuw,

Bene Hollandsche vriendin van onzen Rubens, de
beminnelijke Anna Roemer Visscher, noemde hij
ons land zijn « vriendenland ».
Ik had het genoegen kennis . te maken met den
aangenamen, beleefden, vriendelijken man op het
Nederlandsch Taal- en letterkundig Congres, te
Brussel, in 1851, waar ook Des Amorie van der Hoeven, van Lennep en andere uitstekende Hollandsche geleerden en schrijvers aanwezig waren. Sedert
dien zijn wij, door al de wisselvalligheden van het
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leven heen, vrienden en goede vrienden gebleven.
Dr Alberdingk Thijm was niet alleen een verheven geest, een knappe redenaar, een roemrijk
dichter, maar tevens een goed, hartelijk, deftig
mensch, een overtuigd katholiek, een godsdienstig, doch zeer verdraagzaam burger. Op zijnen
dichtbundel Palet en Harp, in 1849, verschenen.
had hij tot zinspreuk de woorden van onzen Thomas a Kempis geplaatst : « Doe wat in U is,
u en God zal uwen goeden wil bijstaan en voort« helpen » (1 B. C. VII, V. I.) Die woorden zijn,
tot den dood, den leiddraad van zijn leven gebleven.
Mij is het eene troostende voldoening, in den
schoot dezer Koninklijke Vlaamsche Academie, over
hem een woord van aandenken te kunnen spreken,
te mogen zeggen hoezeer ik hem waardeerde en liefhad, en hoe oprecht ik wensch dat er aan zijne
nagedachtenis hulde worde gebracht.
Zijn ontijdig afsterven treft, behalve zijne
beminde gade en kinderen, ook onzen veelgeachten
en verdienstelijken collega, hoogleeraar Paul Alberdingk Thijm, die in hem den besten der broeders
mist.
Ik sluit mij ten volle aan bij het voorstel, in
name der Koninklijke Vlaamsche Academie eenen
brief van rouwbeklag te richten aan de bloedverwanten des diepbetreurden.
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1-Bibliographische aanteekeningen.
aanteekeningen.
Ik heb
heb dedeeer
eeraan
aande de
Academie,namens
namens
Academie,
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ter Verstraeten,
Verstraeten, van
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het Gezelschap
Gezelscha p van
van Jezus,
Jezus,
pater
bieden van
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onlangs ververeen
exemplaar aan
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aan te bieden
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beroemd geworden
geworden zoon
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in de
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pastorij te
te Ukkel.
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op welke
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tot
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van zijn land hulde is gebracht. Pater Beckx
verdiende waarlijk deze eer. Hij beminde het volk,
waar hij uit gesproten was, en de taal, in welke
zijne moeder hem had leeren bidden. Die gehechtheid aan eigen aard en afkomst bleef den kloosterling
bij, zelfs lang nadat hij gewoon was geworden aan
eene vreemde lucht, nadat hij schier al de talen
van Europa had aangeleerd.
« Sedert mijn vertrek uit Belgie' (schreef hij
cc ten jare 1842, te Weenen) is daar eene groote
cc

cc
cc
cc
cc
cc

verandering gekomen : thans verspreidt men
er schier overal de Fransche taal, ja men
predikt in dere taal somtijds in steden, waar
dit vroeger niet geschiedde, als te Mechelen,
te Leuven, te Diest, en, wat zonderlinger is,
in de Kempen. Ik denk dat die verandering
den godsdienst noodlottig is. Overigens, het is
beweren dat de gewesten, waar de Vlaamsche

« taal meest in gebruik bleef, ook dele Tijn

waar de gehechtheid aan het geloof dieper, en
de eenvoud der reden, de liefde tot den vrede
cc en het vaderland beter bewaard worden. »
Deze korte, maar kernige verklaring van een
wijs, geleerd en vaderlandslievend man dient
bewaard te blijven, en onverpoosd herinnerd te
worden aan al degenen, die in Vlaamsch-België
met het onderwijs der jeugd, met de beschaving
en verzedelijking des volks gelast zijn.

cc

cc

FR. DE POTTER.
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Toelichting voor het uitvoeren der gestemde
voorstellen van de heeren Coopman en
de Potter.
In zitting van 18 Juli en 16 Augustus 1888
nam de Koninklijke Vlaamsche Academie, na
grondige beraadslaging, de voorstellen aan, welke
wij hadden toegelicht in de vergadering van
20 Juni 1888.
Krachtens de wetten (art. 20) werd de uitvoering van het eerste dier voorstellen toevertrouwd aan de bestaande Bestendige Commissie
(zitting van 18 Juli 1888) .
De bespreking omtrent de uitvoering der vier.
andere aangenomene voorstellen vA erd sedertdien
verscheidene malen aan de dagorde der maandelijksche vergaderingen gebracht, doch ze hoefde

telkens te wijken voor meer dringende zaken die,
ingevolge de wetten, moesten afgehandeld en
dus niet konden uitgesteld worden.
Thans, eindelijk, is de tijd en de gelegenheid daar, om de middelen te beramen door
welke aan de beslissing der Academie gevolg kan
worden gegeven.
In de zitting van 18 Juli 1888 (bladz. 190
der Verslagen en Mededeelingen), verklaarde het
achtbaar medelid prof. Alberdingk Thijm dat men,
« kort na de gronding der Academie, de behoefte« gevoeld heeft aan eene of meer bestendige
« commissiën, om zulke vraagstukken over taal,
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letteren, geschiedenis enz. te behandelen, die
moeilijk in de gewone zittingen konden worden
cc besproken. De heeren P. Génard, P. Willems
cc en anderen deden voorstellen om in die behoefte
cc te voorzien. Men besloot ten laatste slechts éene
cc commissie te kiez en, namelijk voor taalkunde,
a maar men behield zich voor, zoo noodig, later
a nog andere comm :ssiën in het leven te roepen. »
Met het oog op de uitvoering van het hoogex
bedoeld cc Ontwerp van Werkzaamheden » is de
heer Alberdingk Thijm van meening dat het
oogen blik gekomen is om tot de stichting eener
tweede bestendige Commissie over te gaan.
In dien zin legde hij navolgend voorstel neder :
« Door de Koninklijke Vlaamsche Academie
« wordt eene bestendige commissie voor nieuwere
« taal en letterkunde ingesteld.
Dat voorstel is in overeenstemming met art. 20
der wetten, dit luidt aldus
« De Academie benoemt in haar midden zoo« vele bestendige of tijdelijke comrnissiën als de
cc aard van hare werkzaamheden zal vorderen. »
Wij zijn overtuigd dat de Academie het voorstel in ernstige overweging nemen zal en stemmen,
niet alleen omdat het, onder practisch oogpunt
beschouwd, het best geschikt is om de uitvoering
der « ontworpene werkzaamheden » te bevorderen
en te verwezenlijken, maar tevens omdat eene ruimere beoefening onzer nieuwere taal en letterkunde,
in den schoot der Koninklijke Vlaamsche Acadecc
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mie, zeer wenschelijk, ja dringend noodzakelijk is.
Wij meenen er met nadruk te moeten op wijzen
dat de werkzaamheden, voorzien door drie der
aangenomene voorstellen, reeds, door hunnen aard,
een meer of min bestendig karakter hebben.
Wij bedoelen de uitvoering der Algemeene
Biographie, der Vlaamsche Bibliographie en der

VerTamelingen van Vak- en Kunstoorden.
Er kan natuurlijk geene spraak zijn die werken van buitengewoner omvang en van bestendigen of minstens van langen duur op te dragen
aan « tijdelijke » commissiën ; ook niet aan drie
« bestendige » doch « afzonderlijke » commissiën.
Immers, uit onze eerste toelichting, alsmede uit
de besprekingen waartoe zij aanleiding gaf, is ten
overvloede gebleken dat de bedoelde uitgaven grootendeels aanbevolen en aangenomen werden omdat
onze achtbare medeleden ze wel degelijk beschouw-

den als een eersten grondslag voor verdere werkzaamheden die, naar gelang der omstandigheden en
behoeften, zouden beraamd en aangevat worden.
Op enkele bijkomende bezigheden werd reeds
gewezen door de achtbare medeleden Alberdingk
Thijm, Jhr de Pauw, Micheels, Prayon-van Zuylen,
De Flou, en, wie kan voorspellen wat er, eens
dat de hand aan het werk b eslagen is, in diezelfde
richting niet al zal opdagen !
Het is klaar dat het onmogelijk zou zijn elk
voorstel dienaangaande eerst te willen bespreken
in de algemeene vergadering van elke maand,
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-- d. w. z. werken van onderscheiden aard op oud
en nieuwer taalgebied — welsprekend kan bewezen
worden dat de Koninklijke Vlaamsche Academie
recht heeft op evenveel ondersteuning vanwege de
Regeering, als de Klasse der Letteren in de Koninklijke Academie van België; ja, evenzeer als deze,
de belangstelling en de waardeering verdient van
die begoede en edeldenkende burgers, welke het
volk, in zijne taal en letteren, lief hebben en het
vaderlandsch streven der Koninklijke Vlaamsche
Academie zullen willen ondersteunen.
Dit houden wij voor mogelijk; want wij
behooren niet tot diegenen welke onze middelbare en hoogere standen, alhoewel deze in zekere
mate verfranscht zijn, al te laag schatten. Wij
achten het wenschelijk omdat wij buiten de officiëele ondersteuning, in de aanmoediging van den
burger, voor de Koninklijke Vlaamsche Academie
niet alleen een plechtanker zien in dagen van
storm, maar tevens de bevestiging van haar nationaal
karakter en doel. Maar, wij zijn ook innig overtuigd dat, hetgeen wenschelijk en mogelijk is ,
slechts dan waarheid en werkelijkheid worden kan,
wanneer de Academie gansch hare taak aanvatten
en, volgens hare wetten, zich derwijze inrichten
wil dat zij, tegelijk met onze oudere taal- en
letterkunde, de nieuwere beoefent in even gelijke
mate, met dezelfde zorg en toewijding, met dezelfde
middelen.
H--Het opsporen, uitgeven en toelichten van,
.

—
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gebied, een levendmakend licht uitstralen, dat
doordringt in alle de klassen onzer samenleving
en wel, in de eerste plaats, in het onderwijs van
volk en burgerij.
Het zijn wellicht dezelfde bedoelingen, welke
ons geacht medelid, Mr. Prayon aangespoord hebben tot het aanbieden van een voorstel, waarbij
beoogd wordt « de instelling eener bestendige com« missie, gelast met het behartigen van alles wat
« den Vlaamschen taalstrijd aanbelangt ».
De vraag of het doenlijk is, ter verwezenlijking
van dat denkbeeld, eene 3e bestendige commissie
aan te stellen, ofwel de bedoelde werkzaamheden
toe te vertrouwen aan dc verlangde « bestendige
commissie voor nieuwere taal en letterkunde »
blijft, vooralsnu, buiten de bespreking, aangezien
het antwoord op die vraag besloten ligt in de
aanneming of de verwerping van het voorstel van
den geachten heer Alberdingk Thijm.
De Academie kan zich natuurlijk volstrekt
niet inlaten met den taalstrijd zooals deze voortdurend, met moed en geestdrift, wordt gevoerd
door de talrijke Vlaamsche vereenigingen, grievencomiteiten, landdagen en dergelijke inrichtingen ;
maar de bespreking en de studie van de algemeene,
of beter van de hoogere belangen onzer nationale
beweging, zijn haar niet verboden, aangezien die
belangen — welke wij hier, in deze toelichting, niet
breedvoerig moeten behandelen het volledig en
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zuiver gebruik onzer taal betreffen in onderwijs,
bestuur, gerecht, en, dienvolgens in onmiddellijk
verband staan met de eigenlijke taal- en letterkunde.
Wij houden ons voor overtuigd dat, — zelfs
binnen die streng afgemeten grenzen van hetgene
wij zullen noemen de louter wetenschappelijke
deelneming in onzen taalstrijd, -- de Koninklijke
Vlaamsche Academie gewichtige diensten aan onze
vaderlandsche beweging bewijzen kan ; wellicht niet
het minst door de vergelijkende studie van den
taalstrijd in andere gewesten met den onzen.
Een arbeid in die richting zou voor ons volk
bemoedigend, leerrijk en heilzaam zijn : immers,
treffende daden van houw en trouw aan de taal
der vaderen kunnen hem daarbij voorgehouden
worden, tevens welsprekende voorbeelden van verknochtheid aan eigen aard en zeden en instellingen,

van verstandig beleid en onbezweken wilskracht
in het voeren van een' strijd, die bijna overal in
Europa gestreden wordt tegen staatkundige opslorping en zedelijke verbastering, tot behoud van
lang onderdrukte talen, waarvan de herleving eene
der bijzonderste kenmerken is der XIXe eeuw, de
kern van het groote vraagstuk omtrent het « grondbeginsel der nationaliteiten ».
Op de studie van dat gewichtig grondbeginsel
— waaraan de Duitschers Max Muller en Meinhold, de Franschen E. Renan , E. Reclus en
A. Hovelacque, de Italiaan P. Mancini, de Spaanjaard Pi y Margall, de Kroaat Strossmayer, de
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Rus J. Novicow en anderen meer, lezenswaardige
bladzijden, enkelen hoogst belangrijke werken wijdden — op die studie, zeggen wij, vestigen wij
de welwillende aandacht der Academie, niet alleen
omdat die studie de beoefening van aardrijks- en
volkenkunde, algemeene geschiedenis, statistiek, enz.,
buiten onzen kring, in Vlaamsch-België, kan bevorderen, maar vooral omdat zij innig verbonden
is met den taalstrijd der Vlamingen ; immers, ook
deze kampen voor het behoud hunner nationaliteit, hunner onaf han kelijkheid en vrijheid.
Dat zijn, onzes erachtens, de beteekenis en
het doel van het voorstel van den achtbaren heer
Prayon.
Het hoeft, overigens, niet meer bewezen te
worden dat wij, Vlamingen, veel nut kunnen
trekken uit hetgene . bij andere, soms geringere
volken, op het gebied van taal, letterkunde en
taalstrijd verricht wordt en wij veroorloven ons,
tot verdere toelichting en ondersteuning van de
voorstellen der geachte medeleden Alberdingk Thijm
en Prayon, op Kroatie en Finland te wijzen.
Het zal wellicht tot vergelijken en nadenken
stemmen.
De naam en faam van den apostel der ZuiderSlaven, van den edelen menschenvriend, denker
en. vaderlander Strossmayer, bisschop van Diakovar,
is sedert lang tot ons doorgedrongen. De Kroaten
noemen hem den eersten zoon des vaderlands.
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Stéphanowitsj Karadsjitsj's kleine spraakkunst, welke.
door Grimm in het Duitsch vertaald werd (1824).
De ontwikkeling der taal in Servië liet spoedig
haren invloed gevoelen in Kroatie. Ook hier werden
aldra taal- en letterkunde beoefend; rezen dichters en vertellers op ; ontstond eene nationale pers.
Het volk zou spoedig verzet aanteekenen tegen den
drukkenden taaldwang der Hongaarsche meesters
en, eensgezind met de Servische broeders uit de
landen der kroon van Sint-Stephanus, de Kroatisch-Servische beweging in het leven roepen.
Na de omwenteling van 1848 welke de
vereeniging van Kroatië en Slavonië tot een
kroonland der Oostenrijksche Monarchie voor gevolg
had -- won het Kroatisch zijne plaats in het
bestuur en in de raden van steden en comitaten,
in den Landdag, in seminaria en gymnasia, in
het gerecht enz.
Niettegenstaande den wonderbaren vooruitgang
der taal die, bepaaldelijk na 185o, ook wetenschappelijk werd beoefend, dorst de Academie,
in 1867, het toch niet wagen op eigen gezag over
te gaan tot de samenstelling van het groot algemeen Kroatisch-Servisch woordenboek. Zij vertrouwde de leiding er van toe aan den Serviër
Danicich, leeraar aan ' de hoogere school van
Belgrade, welken zij tevens tot secretaris der
Academie aanstelde. De geleerde man mocht de
verschijning van het eerste deel, waaraan een

buitengewonen bijval, zelfs in Rusland en Duitsch
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land te beurt viel, niet beleven : hij stierf, toen
het ter pers lag.
Het bestuur van het tweede deel werd, door
de Academie, opgedragen aan haar lid, den
Raguzaner Budmanni, een der ijverigste en verdienstelijkste medewerkers van Danicich.
De Agramsche Academie beschouwt dat Woordenboek als den grondslag harer veelzijdige werkzaamheden en het wordt inderdaad alom geprezen
als een standaardwerk : de Duitsche geleerden zijn
van meening dat het voor de Zuider-Slaven
dezelfde waarde heeft als Grimm's woordenboek
voor de Germanen.
Het wordt, door de leden der Academie, aanhoudend bijgewerkt, inzonderheid wat betreft de
vakwoorden : de handel, 's lands nijverheid en zeevaart (Kroatië bezit twee zeevaartscholen) worden
niet vergeten, zelfs niet de rechtstermen, alhoewel
voor de studie van het oud en nieuwer landsrecht eene afzonderlijke Academie bestaat, die
insgelijks van beteekenis is in de nationale beweging en recht heeft op eenen zetel in den landdag.
De Academie voor Kunsten en Wetenschappen
beoefent — tegelijk met de taal en letterkunde —
de geschiedenis, de aardrijkskunde, de oudheidkunde, de statistiek, de natuurlijke wetenschappen.
Sedert 1867 zond zij, behalve hare handelingen, ongeveer 120 werken in het licht, waaronder
eene uitgebreide verzameling der oudere Kroatische
dichters van de . school van Dalmatië en Ragusa ;
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de Starine, d. i. eene omvangrijke uitgave met
toelichtingen of commentaren, van oudere Slavische
gedenkstukken, die van eenig belang zijn, hetzij voor
de taal, hetzij voor de geschiedenis ; de Monumenta

spectantia historiam Slavorum meridionalium,
grootendeels opgedolven uit de archieven van Venetië.
Op nieuwer gebied treffen wij aan : het
reeds vermeld woordenboek, een kleiner KroatischLatijnsch en een Kroatisch-Hongaarsch ; werken
van Bogisich over het landsrecht en de rechtstaal
der Zuider-Slaven. (Dit uitstekend lid der Academie
werd beroepen tot professor aan de hoogeschool
van Odessa en door de regeering van Montenegro
belast met het opstellen van het nieuwe wetboek.
Men weet dat de inwoners van het Zwart Gebergte
Servisch spreken.)
Schriften over de nationale geschiedenis leverde
inzonderheid de voorzitter der Academie, de Roomsche prelaat Raczki ; hare beide secretarissen, de
protestant Sulek en de Roomsche priester Matkovich --- de betreurde Danicich beleed de Grieksche
godsdienst — munten uit, deze in de aardrijkskunde, de statistiek, de technologie, gene in de
kruidkunde, de philologie en de staatkundige wetenschappen.
Het zou ons te ver leiden indien wij een
vollediger overzicht wenschten te geven van de
werken der Kroatische Academie ; doch wij mogen niet vergeten hier aan te stippen dat ze,
rechtstreeks of bij middel van toelagen, de uit-
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te Helsingfors, die in 1881 haar half-eeuwfeest
vierde. Aan haar dankt grootendeels het GrootHertogdom Finland zijne nationale taalbeweging
en deze is aan dat genootschap haren bewonderenswaardigen , ongeëvenaarden vooruitgang verschuldigd.
Over den Finschen taalstrijd spreken wij wellicht eerlang breedvoeriger. Voor het oogenblik zij
echter aangestipt dat, bij de stichting der voormelde vereeniging, de besprekingen gevoerd werden
in het Zweedsch, d. i. in de vreemde taal, die het
Finsch had verdrongen, De meeste leden waren

niet bij machte hunne vaderlandsche gevoelens en
denkbeelden behoorlijk uit te drukken in de eeuwenlang verwaarloosde taal des volks.
Zoo was de toestand omtrent 183o.
De Maatschappij stelde zich voor : het opsporen
en uitgeven van gedrukte of nog in handschrift
berustende werken handelende over de taal en de
geschiedenis van Finland ; het herdrukken en toelichten van oude gedenkstukken der taal ; het verzamelen en uitgeven van de oude volksliederen.
Na eenige jaren zag zij in dat, wilde zij,
niettegenstaande de menigvuldige hinderpalen die
haar in den weg werden gelegd, haar doel bereiken,
zij het niet mocht houden bij het in 't licht stellen
en opfrisschen van het oudere, ook niet bij het
uitsluiténd bezorgen van volks-lectuur, maar krachtig
ingrijpen moest op het onderwijs. Derhalve vormde
zij mettertijd, deels door het uitschrijven van
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door de medewerking harer eigene leden, eene
rijke verzameling schoolboeken die thans de grondslag zijn van het Nationaal Finsch lager en middelbaar onderwijs.
In 1835 verbrak zij, met de uitgave van het
nationaal epos de Kalevala, van haar onsterfelijk
lid prof. Elias Lonnrot, de algemeene onverschilligheid tegenover de taal des volks; — ook door de
uitgave van Lonnrot's kantelatar en van de gedichten
van den even beroemden Jan-Lodewijk Runeberg ;
-- maar het was vooral door hare bemoeiingen op
onderwijskundig gebied en hare uitgaven van technologische woordenlijsten en woordenboeken, dat
zij, bepaaldelijk na 186o, de krachtige nationale
beweging, welke tot in de verst afgelegene hoeken
van het Groothertogdom was ontstaan, aanwakkerde, zoodanig dat in 't kort de Fennomanen
hunne volledige zegepraal zullen mogen vieren op
de Zwekomanen of Zweedschgezinden.
De Maatschappij voor Finsche Letteren was,
in 1831, met weinige of geene middelen begonnen,
maar, na eenige jaren arbeidens, vond zij allerwege
eene ondersteuning die zij, in den aanvang, niet
eens had durven droomen. Uit het algemeen verslag
harer werkzaamheden (1881) (I) blijkt dat zij, van

(i) Van dat verslag verscheen eene Fransche vertaling,
bewerkt door profr E.-G. PALMEN : L'ceuvre demi-séculaire

de la Société de littérature finnoise et le mouvement national
en Finlande, de 1831

a 1881. — Paris, 1882.

.--

70 -

1851 tot 188r, van Finsche burgers, giften en
legaten ontving ten bedrage van 223.676 Mark
3o pfn; van 1858 tot 1881, bekwam zij van den
Staat en van den Czaar-Groothertog Alexander II
-- dezes voorganger was haar volstrekt niet genegen
99.352 M. als toelagen.
Zij gaf uit (J831-1881), voor honoraria aan
schrijvers en proeflezers : 183.767 Mark 93 pfn ;
voor drukkosten 283.539 M. 33 p. ; voor wetenschappelijke zendingen 29.176 M. 29 p. en sloot,
in laatstgemeld jaar, hare rekeningen met een
batig slot, groot 110.919 M. 92 p.
In de lijst harer uitgegevene werken vinden
wij aangeteekend, eenerzijds, de Kalevala, de Kantelatar, de oude Finsche volksliederen , Finsche
spreuken, het X VIII e eeuwsch wetboek voor het
Koninkrijk Zweden, de Finsche Runnen, het tijdschrift Suomi, waarin een aantal oude schriften en
taalkundige opstellen voorkomen ; anderzijds, eene
algemeene Finsche bibliographie, een ZweedschFinsch woordenboek, een Latijnsch-Finsch woordenboek, een Estisch-Finsch, een Duitsch-Finsch,
een Finsch-Zweedsch, een Fransch-Finsch, ook een
Finsch Zeemanswoordenboek, eene lijst van Finsche
rechtsternzen, eene Geschiedenis der Finsche letterkunde (1544-1877), gene Geschiedenis van Finland,
eene BloemleTing uit de Finsche schrijvers, eene
Flora van Finland; eene VerTameling Finsche
tooneelwerken, eene Fransche spraakkunst, eene
Grieksche, eene Engelsche, eene Duitsche enz., enz.
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hij, « is geweest eene onafgebroken poging tot
deelneming aan de Europeesche beschaving; het
doel onzer nationale beweging is : onze natie in
nauwere betrekking te brengen met de algemeene
beschaving. Moeten wij soms nog hooren dat de
Finsche beNN eging ons volk sluiten zal buiten den
algemeenen vooruitgang en het omringen wil met
eene soort van Chineeschen muur, wij weten dat
die verwijten slechts ijdele woorden zijn en dat hij,
die ze uitspreekt, geen het minste begrip heeft
van de historische belangrijkheid van het grondbeginsel der nationaliteiten. »
De verwijten, waarop Koskinen doelt, werden
der Vlaamsche beweging dezer dagen nog, bij de

bespreking van Coreman's en de Vigne's wetsvoorstel in onze wetgevende Kamers, naar het
hoofd geslingerd. De « Chineesche muur » blijft
steeds het geliefkoosde thema onzer fransquillons.
Wat geeft het?
De Koninklijke Vlaamsche Academie zal worden
voor Vlaanderen's volk wat de Academie van
Agram voor de Kroaten en de Maatschappij van
Finsche letterkunde voor de Finnen geworden zijn.
Zij zal haren werkkring uitbreiden, de haar voorgelegde voorstellen stemmen, eene « bestendige commissie voor nieuwere taal, letterkunde en verdere
taalaangelegenheden », instellen, de belofte vervullen
welke, in haren naam, op de laatste openbare vergadering, door haren afgetreden bestuurder Jhr. Nap.
de Pauw, plechtig werd afgelegd.
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Zitting van io
10 April
April 188g.
188g.

Tegenwoordig dede heeren
Hiel, onderonderTegenwoordig
heeren Em.
Em. Hiel,
Fr. de
de Potter,
Potter,bestendige
bestendigesecretaris;
secretaris;
bestuurder, Fr.
bestuurder,
Claeys, Jhr. N. de
de Pauw,
Pauw, E.
E. GailGailde heeren H. Claeys,
P.
Willems,
P.
Alberliard, G. Gezelle,
GezelIe, A.
Snieders,
A. Snieders, Willems, P. Alberdingk
Thijm, J. Micheels, J. Obrie,
Obrie, J. van
van DrooDroodingk Thijm,
genbroeck, Th.
Coopman, A.
A. de
de Vos,
Vos, K.
K. Stallaert,
Stallaert,
genbroeck,
Th. Coopman,
Broeckaert, E.
E. van
van Even,
Even, werkende
werkendeleden;
leden;
J. Broeckaert,
K. de
de Flou,
Flou, A.
A. Prayon-van
Prayon-van Zuylen
Zuylen
de
heer en K.
de heeren
en
H. Sermon,
Sermon, brielwisselende
brierwisselende leden,
en de
de heer
heer
en H.
leden, en
Arnold, buitenlandsch
buitenlandsch eerelid.
eerelid.
Th. Arnold,
Afwezig met
de Laet,
Laet,
Afwezig
met kennisgeving
kennisgeving de
de heeren
heeren J. de
bestuurder, P.
Génard en
en C.
C.Hansen,
Hansen,werkende
werkende
bestuurder,
P. Génard
leden; de
de heeren
heeren A.
A. Janssens,
Janssens, L.
L.Schuermans
Schuermans en
en
leden;
Fr. Willems,
Willems, briefwisselende
briefwisselende leden.
leden.
AANGEBODEN
BOEKEN::
AANGEBODEN BOEKEN

Van wege het Staats
bestuur ::
Staatsbestuur
Vanwege
Bibliographie
de
Belgique.
Nrr I1 en 2.
2.
Bibliographic
Belgique. 1889, N
Nederlandsche DichtDicht- en
en Kunsthalle,
Kunsthal/e, 1IlIee jaarNederlandsche
gang.
Compie
des séances
séances de
de lalaCommission
Commission
Compte rendu des
royale d'histoire, 1889.
n r I.
1889, nr
Vanwege
heer J.
J. VAN
VAN DROOGEN
DROOGENBROECK
BROECK ::
Vanwege den
den heer

LetBeknopte geschiedenis
geschiedenis der Nederlandsche Let-

-- 76 -terkunde, door MATTHIJS SIEGENBEEK. Haarlem,
1826, 8°.

Verhandeling over de Nederduitsche Spelling,
ter bevordering van eenparigheid in deTelve, door
MATTHIJS SIEGENBEEK. Amsterdam, í8o5, 8°.

Commission fiamande. Institution, délibérations, rapport, documents oficiels. Brussel, 1859, 8°.
Van den heer H. CLAEYS :
De kunst voor de kunst. (Uittreksel uit het
Belfort.) 1889, 8°.
Van den heer TH. ARNOLD een afdruksel zijner
Mededeelingen betreffende de « Bibliographic der

Middelnederlandsche letterkunde van den heer
L. D. Petit ».
Vanwege « Biek n van Hei n

De Kabouter uit het Land van Loon. Tijdschrift voor eigen taal en eigen zeden tegen ontaarding en verbastering. Eerste jaar. Hasselt, 1888, 80.
Vanwege den heer A. BULTYNCK :

Vlaamsche Beelden. Gent, 1889, 16°.
Vanwege de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, te Leiden :

Collectie van Rariora. InTonderheid Godsdienst en Theologie. Utrecht, 1887, 8°.
Handelingen en Mededeefingen van de Maat-

— 77 -schappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden,
over het jaag 1887. Leiden, 1887, 8°.

Levensberichten der afgestorvene Medeleden
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Ibidem. 1887, 80.
Vanwege het Historisch Genootschap gevestigd
te Utrecht :

Resolutiën genomen bij de Vroedschap van
Utrecht betreffende de illustre school en de Academie in hare stad. 1632-1693, uitgegeven door
Dr. J. -A. WIJNNE. Utrecht, 1888, 8°.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. XIe deel. Ibidem, 1888, 8°.
Documents concernant les relations entre le
Duc d'Anjou et les Pays-Bas (1576-1583), publiés
par P.-L. MULLER et AI PH. DIEGERICK. Tome I
(1576-1578). Utrecht, 1889, 80.

De Registers en Rekeningen van het bisdom
Utrecht, 1325-1336. Uitgegeven door Mr. S. MULLER. 1 e deel. Ibidem, 1889, 8°.
Op voorstel van den bestendigen Secretaris zal,
naar aanleiding van het opstel des heeren Th. Arnold
over de bekroonde Middelnederlandsche bibliographie, eene commissie onderzoeken in hoe verre het
noodig of wenschelijk is een bijvoegsel op dat werk
te doen samenstellen en uitgeven, en tevens eenige
in gezegd werk voorkomende fouten te verbeteren.
Tot leden dier commissie worden benoemd de heeren
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P. Willens, F. van der Haeghen en N. de Pauw,
leden van den keurraad voor den wedstrijd van
Bibliographie, en de heeren J. Broeckaert en Th.
Arnold.
De Bestendige Commissie stelt voor, eene reeks
uitgaven te beginnen over dialectstudie ; zij zou, als
eerste bijdrage, eene studie leveren over het Roermondsch dialect, vergeleken met het oud-Sa ksisch
en het oud Neder-Frankisch.
De Academie \viltigt deze vraag in.

Lezingen.
Eene Vlaamsche Oorkonde van 1266,
door den heer EDWARD VAN EVEN.
Niet talrijk zijn, voor ons Brabant, de Vlaamsche oorkonden uit de 13° eeuw. Onder de vele
asten der schepenen van Leuven, uit dit tijdvak,
die ons in de hand vielen, vonden wij geene enkele in de volkstaal vervat. Al deze stukken zijn
in het Latijn opgesteld. Onze Vlaamsche oorkonden
uit de i 3 e eeuw moeten derhalve met zorg verzameld worden. Voor de taalstudie leveren zij, over
't algemeen, zoo veel belang op als de gedichten
uit dit tijdvak.
Overtuigd van deze waarheid, zijn wij zoo
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-vrij aan
aan de
deKoninklijke
KoninklijkeVlaamsche
Vlaamsche Academie
Academie de
de
vrij
toelating te
vragen om
om haar
haar eene
eene oorkonde
oorkonde mede
mede
toelating
te vragen
1266, in
volkstaal vervat.
vervat. De
De ooroorte deelen
deelen van
van 1266,
in de volkstaal
spronkelijke acte is tot
tot dus
dus verre
verre niet
nietteruggevonden
teruggevonden;
;
daar
echter de
de oorkonde
oorkonde overgeschreven
overgeschreven is in een
een
daar echter
cartularium,
zelfde jaar
jaarvoltrokken
voltrokken
cartularium, hetwelk
hetwelk in
in t tzelfde
haast de
dewaarde
waarde van
van het
het
werd, heeft
heeft het
het afschrift
afschrift haast
werd,
oorspronkelijke
stuk.
oorspronkelijke stuk.
eencodex
codexbevattende
bevattende de
de
De
komt voor
voor inineen
De acte komt
charters der Norbertijnerabdij van
bij Leuven,
Leuven,
van Perk, bij
gesticht
in 11129
129 door
Godfried met
met den
den Baard,
Baard,
gesticht in
door Godfried
hertog
van Brabant.
Brabant. Het
Het vormt
vormteen
eenboekdeel
boekdeel in-4
in-4°0
hertog van
van 142 bladen, geschreven op zuiver en dege-van142blde,gschropzuivendgeenen monnik
monnik van
van Perk,
Perk,
lijk
perkament, door
lijk perkament,
door eenen
met
name Hendrik
Hendrik van
van Libbeke,
Libbeke, op
op verzoek
verzoek van
van
met name
Everard,
proost
van
dit
Godshuis.
s
Mans
arbeid
Everard, proost van dit Godshuis. s Mans arbeid
toont dat
dat hij
hijonder
onderdedebehendigste
behendigsteschoonschrijvers
schoonschrijvers
van
zijnen tijd
tijd mag
mag vermeld
vermeld worden.
worden. Het
Het handhandvan zijnen
schrift
is versierd
versierd met
met fraaie
fraaiehoofdletters,
hoofdletters, afgezet
schrift is
met roode
roode en
en blauwe
blauwe lijnen.
lijnen.
met
de keerzijde
keerzijde van
van het
heteerste
eersteblad
bladleest
leest men
men : :
Op de
Liber Sancte
Sancte Marie in
in Parco.
Parco. —
- Anno
Annodomini
domini
LXVJ perscriptus
perscriptus est
est liber
liber iste
iste
millesimo ducentesimo
ducentesimo LXVJ
millesimo
af/'atre
Libbeka, ad petitionem
petitionem[ratris
fratris
a fratre Henrico de Libbeka,
Everardi,
prepositi. - -quis eum
eum abstulerit
abstulerit :maEverardi,prepositi.
-- Si
Si quis
anathema sit,fiat,
fiat, Amen
Amen!
sit, fiat, fiat,
! (i (I)
)

(I) Dit
Dit anathema
anatlznllrt heeft
dusverre niemand
niemand zich
zich over
over het
heeft tot dusverre
(z)
hoofd
gehaald, want
bij de
de veiling
veiling der
der handschriften
handschriften dezer
dezer abdij,
abdij,
hoofd gehaald,
want bij
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stuk draagt
Gemeld
draagt tot opschrift
opschrift : de bonis

Wilhelmi filii
Wilhelmi
filii Beth,
Beth, de
deHerendale.
Herendale.
Het is van
Het
van den
den volgenden
volgenden inhoud :

" Dat
si cont allen den
ghenen, die
die
Dat si
den ghenen,
dat Willem
Harendese letteren zelen zien,
zien, dat
Willem H
aren
betssone van Herendale droech op ende-betsonvaHrdlechop
verteegh
goet also
also ast belegen
be legen es
verteegh aldat goet
es in
de
procghie van Libbeke,
Libbeke, daer hi
hi den
den abt
de procghie
en
den convente
convente chins
chins ende paght
iarlijx
en den
paght iarlijx
af sculdech
sculdech was, in broder
broden Everarts
.Everarts hant
sproues
den Perreke
Perreke en
enthies
thiesselves
selves
sproues van
van den
met maennesse
maennesse
goetsus behoef,
behoef, dat
d,l! was
was met
late;;
des richters
ende met
met funnesse
funnesse der late
richters ende
en
toe dede
dede die
die zelve Willem gaende
gaende
en daer
daer toe
staende also
also vele alst
alst genoech
genoech was
was
ende staende
en de
de late
late ende
ende alle
alle de ghene
ghene dier over
en
te wisene,
wisene, ziede
zie de dat gegesculdech waren te
noech ware.
ware. Over
Over dese
dese zake ware wi
noech
V rancke, Godevert,
Amelon, Reinere Haren
Vrancke,
Godevert, Amelon,
Haren -Willem Harenjanssone,
Harenjanssone, Arnot
Arnot
janssone, Willem
janssone,
Vorenkatelinensone,,
ènde Jan Vorenkatelinensone
Rokeloes ende
.

welke
welke te
te Leuven,
Leuven, in
in 1829,
1829, plaats
plaats had, werd
werd het boek
boek niet
niet te
te
koop aangeboden,
zoo behoort
behoor! het nog
nog steeds
steeds aan de BiblioBiblioaangeboden, en zoo
theek
theek van
van Perk.
Perk. Het
Het werd
werd er
er door
door den
den eerw.
eerw. heer kanunnik
kanunnik
Deschamps, met de
de meeste
meeste vriendelijkheid,
vriendelijkheid, te
te onzer
onzerbeschikking
beschikking
Deschamps,
gesteld.
gesteld.
,
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als
late ende
ende vinderen
vinderen van
vandesen
desengoede.
goede.
als late
EndE
want wi
wi en
enneghenen
neghenen zeghel
zeghel en
en
Ende want
hebben,
biddui den
den scepenen
seepenen van
van
hebben, zo
zo biddui
Libbeke
si haren
haren zeghel
zeghel hanghen
hanghen ane
Libbeke dat
dat si
dese letteren
letteren ende dassijt
dassijt draghen
draghenvoert
voert ende
ende
want wi
wi Reinere
Reinere van
van
orkendet op ons.
ons. Ende want
Bollenberga ende
Reinere van den
den Bergt,
BergE,
Bollenberga
ende Reinere
seepenen
Libbeka, waren
warengheroepei
gherOeptil
scepenen van
van Libbeka,
over
dese zake
zake ende
ende zaghense
zaghense ende
ende hoerhoerover dese
dense,
hier tete voren
vorenesesbescreven
besereven ende
dense, als hier
ghesproken, zo hane wi, ter beden derghesprokn,zawitbedr
vore
ghesegder late
late van
van H
Herendale,
de
vore ghesegder
erendale, de
van Libbeke
Libbeke
seepenen
gemeinen zeghel
zeghel van
scepenen gerneinen
in
orkenseape ende
ende in
in vestincghen
vestineghen van
van
in orkenscape
derre zaken. Dese
Dese letteren
letteren waren
warenghegheven
ghegheven
in
den jaren
jaren ons
ons heeren
heeren dat
dat men
menscrivet
scrivet
in den
dusenthcch
zesse en
en zesthech,
zesthech,
dusenthech twe hondert zesse
111
zente Gregoris
Gregoris daghe. "
in zente
Gewoon
te gebruiken,
gebruiken, moet
moet Hendrik
Hendrik
Gewoon het
het Latijn te
van
Libbeke, bij
bij het
hetoverschrijven
overschrijvendezer
dezerVlaamsche
Vlaamsche
van Libbeke,
oorkonde,
daar eene
eene feil
feil tegen
tegen de
despellin
spelling
oorkonde, hier
hier en daar
g
gemaakt hebben;
tekst is
is echter
echterverstaanbaar
verstaanbaar
gemaakt
hebben ; de
de tekst
gebleven.
Wat bij
bij de
de lezing
lezing van
van dit
dit stuk
stuk in
in het
het oog
oog
Wat
valt, is
is de
de klaarheid,
klaarheid, de
de duidelijkheid
duidelijkheid der
der taal.
taal.
valt,
Het
is geheel
geheel en
en gansch
gansch Dietsch.
Dietsch. Geen
Geen enkel
enkel
Het is
.
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bastaardwoord komt er in voor. Wat moesten
onze vaderen, in de 13e eeuw, toch eene aangename taal spreken !
De plaats Herendale • (wellicht Herentdale uit
hoofde van de herenteerboomen (1), die er groeiden)
is gelegen bij het dorp Pellenberg, op eene mijl
van Leuven. In 1280 deed de abt van Perk,
Willem van Libbeke , er , ten gebruike zijner
kloosterlingen, een zomerhuis bouwen, met kapel
en hoeve. Toen lag de plaats nog te midden van
het bosch. De hoeve van Herendale bleef aan de
abdij van Perk toebehooren tot 1796, toen zij
door het Fransch gemeenebest aangeslagen en verkocht werd. Thans is zij het eigendom van den
heer Baron van Corbeek over Loo.
Wij vormen den wensch dat onze geleerde
collega, de heer Karel Stallaert, in het medegedeelde
stuk hier of daar een woord of een taalvorm
moge ontmoeten voor zijn belangrijk Glossarium
van verouderde rechtstermen, kunstn'oorden en
andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche
en Liniburgsche oorkonden.

(i) Hecrenteer of Hcrzeleer is een inlandsche olm. « De
Herselcer, zegt Dodoens, wast geern in dichte bosschen op hooge

ende.steyle geberchten, als in het Ardennenbosch en in het Sonienbosch, in Brabant, daer delen boom veel gevonden wort. »
Cruydboeck, bl. 1309.
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Jan zonder Vrees, door den heer H. SERMON,
briefwisselend lid.
De geschiedschrijvers zijn verre van het eens te
zijn over het karakter en de waarde van dezen tweeden
hertog van Burgondië, graaf van Vlaanderen.
Hij werd te Dijon den 28 Mei 1371 geboren.
Uit de schrijvers van dien tijd leerera wij, dat hij
in zijne jeugd goedaardig en gespraakzaam was,
waarom hij door elkeen bemYnd werd ; zij voegen
er bij dat zijne verstandelijke opvoeding beter geweest
was dan die der andere vorsten, zijne tijdgenooten,
en inderdaad zijne aanspraken en brieven, welke
de geschiedenis bewaard heeft, vele feiten zijner
regeering zijn niet zonder hiervan eenige bewijzen
te leveren.
Hij was kort van gestalte, droeg het hoofd
achterover, had een rond gezicht met een langen
spitsen neus, blauwe oogen, doch zwart haar ;
het geheele gelaat was nochtans zonder bijzondere
uitdrukking.
In de geschiedenis staat hij geboekt als een
Woelgeest, een dwingeland, een geesel der menschheid en eene plaag voor Vlaanderen ; niemand
heeft zijne 'verdediging, opgenomen ; de schrijvers,
die hem het minst ongunstig zijn, hebben hem
een somber en haatdragend karakter toegeschreven
en hierom al zijne inzichten gelaakt.
Wat er van zij, de geschiedenis toont ons
weinig vorsten die, met zulke ontzaglijke macht als
de zijne in handen, op de omstandigheden huns
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tijds zoo
zoo weinig
Well1lg invlded
invloed hebben
hebben geoefend
geoefend;; want
want
tijds
hij
er zich
zich gestadig
gestadig door
door medesleepen,
medesleepen, jaja zich
zich
hij liet er
tegen
zijnen wil
wil inindedegevaarlijkste
gevaarlijkste toestanden
toestanden
tegen zijnen
zich dan,
dan, door
door welke
welke midmidwikkelen,
wikkelen, waaruit
waaruit hij
hij zich
delen
ook, redden
redden moest.
moest.
delen ook,
Evenals zijn
vader was
was Jan altijd
altijd een
een vreemvreemEvenals
zijn vader
deling
Vlaanderen. Waar
Waar hij
hij kon,
kon, spaarde
spaarde hij
hij
deling in
in Vlaanderen.
nochtans de Vlaamsche
Vlaamsche gemeenten.
gemeenten. Hij
Hij wilde
wilde kost
kost
nochtans
wat kost,
kost, ook
ook evenals
evenals zijn
zijn vader,
vader, de
de eerste
eerste zijn
zijn
wat
in Frankrijks
Frankrijks staatsbestuur.
staatsbestuur. Dit'
lukte hem
hem niet
niet
in
Dit' lukte
naar
wensch en
om op
op die
die plaats
plaats tete geraken
geraken en
en
naar wensch
en om
te blijven
blijven beging
beging hij
hijeuveldaden.
euveldaden.
er te
hem diensten
diensten bewebeweTegenover
Tegenover degenen,
degenen,die
die hem
zen
hadden, was
was hij
hij soms
soms mild
mildenenvrijgevig.
vrijgevig.
zen hadden,
Hoog zedelijk
zedelijk gevoel,
gevoel, grootmoedigheid
grootmoedigheid en
en zelfs
zelfs
Hoog
Jan {onder
Vrees
dapperheid,
fonder Vrees
dapperheid, ofschoon
ofschoon men
men hem
hem Jan
bijgenaamd heeft,
nog al
al eens;
in
bijgenaamd
heeft, ontbraken
ontbraken hem
hem nog
eens; in
het algemeen
algemeen nochtans
nochtans moest
moest hij
hij in
in sluwheid
sluwheid
het
en
valschheid voor
voor zijne
zijne tegenstrevers
tegenstrevers in
Franrijk
en valschheid
in Franrijk
onderdoen;
het in
in eene
eene hunner
hunnerhinderlagen
hinderlagen
onderdoen ; ook
ook is
is het
dat
hij gesneuveld
gesneuveld is.
is.
dat hij
De
twee oudste
zonen van
van Philips den
den Stoute,
oudste zonen
De twee
(I)
I ijkwagen huns vaders van Halle (i)
in plaats van den lijkwagen
volgen, verlieten
verlieten dien
dien wagen
wagen ondernaar Dijon te
te volgen,

(rJ De
De Fransche
Franschc geschicdschrijwrs
doen den lijkwagen van
(t)
geschiedschrijvers doen
Halle naar Geeraardsbergen ,, Oudenaarde,
Philips rijden van
van Halle
Oudenaarde
Kortrijk, Rijsel, _T.'owai,
']owai, St-Quentin,
Troyes, BarBar-sur-Seinc
enKortijk,
St-Quentin, Troyes,
sur-Seine en
zoo naar Dijon.
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weg, om
zich vooreerst
vooreerst naar
naar Atrecht,
Atrecht, bij
bij hunne
hunne
weg,
om zich
moeder
begeven en
vandaar naar
naar Parijs,
Parijs, waar
waar
moeder te
te begeven
en vandaar
koning van
van Frankrijk
Frankrijk hulde
hulde deed,
deed,vooreerst
vooreerst
Jan den koning
voor het
het hertogdom
hertogdom Burgondië
Burgondië en
daarna voor
voor
voor
en daarna
dan reden
reden zij
zij den
den
het eerste
eerste pairschap
pairschap des
des rijks;
rijks; dan
het
lijkwagen
haalden hem
hem in
in te
te Saint-Seine,
Saint-Seine,
lijkwagen achterna en haalden
vanwaar zij
zij hem
hem den
den 15
15 Juni
Juni 1404
1404 naar het
het KartKartvanwaar
huizerstift
van Champmol,
bij Dijon
Dijon voerden,
voerden, waar
waar
huizerstift van.
Champmol, bij
hun vader
vader had
had willen
willen begraven
begraven worden.
worden.
hun
Toen hertog Jan te
te Saint-Seine
Saint-Seine zich
zich den
den lijkstoet
lijkstoet
had, kwam
kwam de
de
zijns vaders
aangesloten had,
zijns
vaders opnieuw
opnieuw aangesloten
abt
van Citeaux
Citeaux tot
tot hem
hem;; om
om hem
hem in
in naam
naam der
der
abt van
gemeente tete verzoeken
verzoeken de
niet binnen
binnen tete
gemeente
de stad
stad niet
komen,
vooraleer hij
het behoud
behoud der
der keuren
keuren en
en
komen, vooraleer
hij het
voorrechten van
burgers gezworen
gezworen had,
had, gelijk
gelijk
voorrechten
van de
de burgers
zijne
voorgangers het
het altijd
altijd gedaan
gedaan hadden,
hadden, ofwel
ofwel
zijne voorgangers
te verklaren,
verklaren, dat
zijne intrede
intrede in
niets de
de rechten
rechten
te
dat zijne
in niets
der stad
stad zou
zouschenden.
schenden.
der
Jan verzegelde
verzegelde daarop eenen
eenen brief,
brief, v‘"elken
elken hihijj
door de
de stad
stad achter
achter den
den
den abte
abte gaf
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de graaf van Charolais, Michaëla van Frankrijk,
dochter van Karel VI, huwden. Deze koning had
nog altijd slechts bij poozen het beheer zijner
verstandsvermogens en sedert den dood van Philips
den Stoute bestuurden 's konings broeder, de hertog
van Orleans en diens oom, de hertog van Berry,
alleen het rijk.
De oorlog met Engeland stond nu op het
punt opnieuw los te breken ; maar om oorlog
te voeren moest er geld zijn en al de schatkisten
des Franschen rijks stonden ledig. Daarom stelde
de hertog van Orleans in den raad des konings
het heffen van nieuwe belastingen voor. De hertog
van Burgondie, die ook in den raad ontboden was
geworden, verzette zich eenigszins hevig tegen
het heffen van nieuwe belastingen en hekelde scherp
het gebruik, dat men van het geld der voorgaand e
heffing gemaakt had. Hij veroorloofde zich zelfs
te verklaren dat hij verbieden zou, dat men in
zijne landen nieuwe belastingen hieve. Dit vergramde
den hertog van Or l eans, maar kwam aan de ooren
des volks, hetwelk in Jan eenen beschermer erkende ;
doch nu, den 20 Maart 1405, riep de dood zijner

moeder hem V laanderenvvaarts .
Te Meenen, de laatste stad van het Vlaamsche land, wierd hij afgewacht door de afgevaardigden der goede steden van Vlaanderen, die hem
daar reeds hunne vertoogen toestuurden. Hij stond
hun al hunne vragen toe, en volgde ze naar Gent,

- 87 waar de inhuldiging den 21 April zou plaats hebben:
Op dien dag legde Jan den volgenden eed af
« Wij zweren een gerechte heer en graaf van
Vlaanderen te wezen, de heilige Kerk te behouden
en te verdedigen, Vlaanderland in vrede te houden
en te doen houden in recht en gerechtigheid ; de
vrijheden, voorrechten, gewoonterechten (c:)stuimen),
gebruiken (usantiën) en wetten dezer stad Gent te
behouden en te - doen behouden, weduwen en weezen
te beschermen, allen, rijk en arm, recht te laten
wedervaren en in 't algemeen alles te doen wat
een rechte heer en graaf van Vlaanderen gehouden
is te doen : zoo helpe ons God en zijne heiligen. »
Na deze eedaflegging begaf de hertog zich naar
het hof Ten Malle, waar de afgevaardigden der
vier leden van Vlaanderen de vragen hunner
machtgevers vertoogden. Zij vroegen vooreerst dat
de graaf, om de moeilijkheden, die vroeger door
de afwezigheid der vorsten ontstaan waren, te
vermijden, zich verbinden zou in Vlaanderen te
blijven, en wanneer hij zou verplicht zijn zich
te verwijderen, er dan de gravin met volle recht
te laten. Zij vroegen voor de steden, dat zij door
hunne schepenen alleen zouden bestuurd worden
en dat de zaken, die van de bevoegdheid van
's graven ambtenaars waren, in het Vlaamsch
zouden afgehandeld worden, gansch gelijk onder
de oude graven en dat het gezag dezer ambtenaren zich tot de andere zijde der Leie beperken
zou. Zij deden ten derde opmerken, dat Vlaanderen
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met andere landen niet kon vergeleken worden ;
want terwijl deze van hun eigene opbrengst leefden,
leefde Vlaanderen meest van zijne handelsbetrekkingen en handel en nering vergen rust en vrede;
zij wezen ook op de armoede en ellende, waarin
bij gebrek aan handel en nering het land gedompeld
lag. Eindelijk dat men eenige gedingen, welke
voor de Waalsche rechters van Rijsel hangende
waren, zou opgeven ; dat men de zeerooverij op
de Vlaamsche kust zou beteugelen ; dat de stad
Grevelingen wel degelijk tot Vlaanderen behoorde
en er niet kon van gescheiden worden.
De graaf stemde de eerste vraag geheel toe,
alsook het gebruik der Vlaamsche taal ; hij scheidde
het gerechtshof van de rekenkamer van Rijsel en
bracht dit naar het Vlaamsche Oudenaarde over;
ook beweerde hij sedert de dood zijner moeder alles
aangewend te hebben om den vrede tusschen
Frankrijk en Engeland te bewerken ; want hij had
er het grootste belang bij, dat zijne onderdanen in

welstand leefden. Door deze antwoorden won hij
de harten der Vlamingen ; doch dit duurde niet
lang; want daar de Engelschen in Vlaanderen strooptochten inrichten, wilde Jan dat al de Vlamingen
tegen hen te velde togen, en deze toonden weinig
ijver om de Engelschen aan te vallen, ja, het schijnt
dat nooit oorlog in Vlaanderen min volksbelievend
was dan deze ; want als Jan zonder Vrees in persoon
de Bruggelingen ten oorloge opeischte, kreeg hij
van den burgemeester Lieven de Schotelaere, in
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opschudding verwekt en daar men voor ongelukken
vreesde hadden de koningin en de hertog van Orleans
Parijs verlaten ca waren naar Melun gevlucht;
waar zij ook den dolfijn wilden doen heen voeren.
Doch zoohaast Jan het ontvoeren des Dolfijns
vernomen had reed hij hem achterna, haalde hem
in en bracht hem naar Parijs terug, waar hij den
Louvre betrok en den dolfijn eene kamer gaf,
die juist onder de zijne gelegen was; hij stelde ook
te allen kante goede wacht aan. 's Anderdaags,
den 26 Oogst, belegde hij eene talrijke vergadering
van prinsen, prelaten en raadsheeren des konings
der hoogescholen en der voornaamste burgers en
dit onder het voorzitterschap des dolfijns. Daar
de-?d Jan in roerende woorden den toestand afschetsen : de koning was verlaten en hij had zelfs de
noodige zorg niet, die zijn toestand vereischte ;
het gerecht liet zich omkoopen, s konings domeinen
waren slecht beheerd en brachten bijna niets op;
geestelijkheid en adel verarmden, zoogezegd voor
's konings dienst ; het volk wierd uitgestroopt door
de inners der belastingen ; het wierd uitgeroeid en
dat alles onder voorwendsel van oorlog tegen de
Engelschen ; dit voorwendsel diende weggenomen

te worden. Hij verklaarde dat hij gekomen was
om dit te doen en dat hij niet weggaan zou, eer
zijne taak ten einde was..
Er heerschte toen eene groote zedeloosheid aan
de hoven der vorsten : dat van Lodewijk van Male
en ook dat van Karel VI stonden er voor bekend.
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eene schijnverzoening uit en bij akte van 27 Januari 1406 wierd de hertog van Burgondië tot
raadsheer der kroon benoemd ; andere brieven
gaven hem de plaats zijns vaders in het beheer van
den dolfijn en diens broeders, indien de koning
ze minderjarig achterliet. Eindelijk bekwam hij
nog het bestuur van Picardië ; hij heerschee nu tot
op de oevers der Somme en der Oise en had zijn

bereikt.
Korts daarna huwde de hertog van Orleans
zij n oudsten zoon, graaf van Angoulême, met
Isabella van 'Tankrijk, reeds weduwe des konings
van Engeland, en Jan, tweede zoon des konings,
huwde Jakoba van Beieren, dochter des graven
van Oosterba n i . De hertog van Burgondie verscheen
op die feesten in al de pracht, waarin men gewoon

was zijnen vader te zien optreden. Om er de
kosten van te Htalen, alsmede om hem toe te
laten de noodige uitgaven te doen, die het bestuur
des rijks na zich sleepten, hief hij eene belasting
op zijne landen van Burgondië. Hierop volgden
nog andere feesten. Jan zonder Vrees huwde zijne
twee dochters, Maria met den grave van Kleef
en van Mark, en Isabella met den grave van
Penthievre. Deze huwelijken werden te Atrecht
met niet minder luister gevierd en ditmaal betaalden
de Vlaamsche • gemeenten er de kosten van. Nu
ook werden nuttelooze vredesonderhandelingen met
de Engelschen aangevangen ; doch deze wilden alleen
van eenen handelsvrede met de Vlamingen hooren,

doel
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omdat zij er voordeel uit trokken. Daarop besloten
de hertogen van Burgondië en van Orleans de
Engelschen aan te vallen. De eerste zou hunne
strooptochten in het Noorden beteugelen en Calais
belegeren; die van Orleans zou ze in het Zuiden
aanranden en ze uit Guyenne drijven.
Hertog Jan begon met den graaf van Pembroke, die in Frankrijk granen voor het Engelsche
leger opkocht, te gebieden Frankrijk te verlaten
en daarna begon hij toebereidselen te maken om
Calais te water en te land te gaan belegeren ; hij
maakte grooten krijgsvoorraad, maar na twee maanden ontbrak het geld en de hertog kon er, niettegenstaande de beloften hem in Parijs gedaan,
geen bekomen. De hertog van Orleans, die in
zijnen veldtocht niet gelukt was, was ijverzuchtig
tegen Jan en wist hem zoodanig tegen te werken
dat deze verplicht was het beleg op te breken.
Woedend van spijt en gramschap was Jan
verplicht zijne krijgstuigen naar St.-Omaars te
slepen en ze daar in de abdij St. - Bertij n te bergen,
en zoo hatelijk was de oorlog tegen de Engelschen
in Vlaanderen en Artesië, dat het volk het vuur
aan de krijgstuigen stak.
De Engelschen, van hunnen kant, behandelden
nochtans de omstreken van Calais als een overwonnen land en begonnen nu weer de omstreken
van St. - Omaars af te loopen, overal buit te maken
en de rijke inwoners mede te leiden om ze groote
losgelden te doen betalen.

-
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Uit hoofde van dezen oorlog, welken Jan met
de Engelschen voerde, ontbrak het in Vlaanderen
aan Engelsche wol en bijgevolg aan handel en
nering, en de ellende werd er dagelijks afgrijselijker. Te Gent schaarden de ambachten zich onder
hunne banieren en men wist wat dit zeggen wilde
te Brugge beweerde men alleen recht te hebben
laken te vervaardigen en dit aan de bewoners van
het Vrije te verbieden ; te I Jperen werd het gezag
van 's graven balju‘N miskend. Hierop was hertog
Jan naar Vlaanderen gekomen. Eerst sloot hij een
handelsverdrag met de Engelschen en verzachtte een
besluit, dat hij vroeger aangaande de oude munten
genomen had ; dan ging hij naar Gent en beloofde in
die stad te komen wonen. Dit was ten nadeele van
Brugge en was het om die laatste stad te straffen
voor het vroegere weigeren van hulp tegen de Engelschen te Sluis, zij werd ongenadig behandeld.
De hertog onderzocht en veroordeelde de eischen
der Bruggelingen. Hij begaf zich naar hunne stad ;
maar het was om zich van de uitvoering zijns
vonnis te verzekeren. Bij klokkengeluid werden
de burgers op de markt geroepen, welke zij met
soldaten bezet vonden. De hertog stond op het
balkoen der halle, met eene roede, het teeken der
strafuitvoering, in de hand ; hij deed het vonnis
voorlezen, waarin eenige leden van het magistraat
afgezet en andere aangesteld werden en des anderendaags, 23 April, deed hij hun een. charter
teekenen, waardoor het den ambachten verboden
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wierd misbruik van hunne banieren te maken;
het maandgeld, dat de stad aan de ambachten
betaalde, wierd afgeschaft en eindelijk den 24 Mei
werden de magistraatsleden gedwongen hunne zegels
te hechten aan eene akte, welker inhoud zij niet
kenden. Dit was het berucht Calfsvel van 14°7,
waarvan de inhoud vooreerst geheim gehouden werd.
De nieuwe magistraten, welke de hertog aangesteld had, beijverden zich om 's graven inkomsten te Brugge te vermeerderen.
Te I Jperen werden ook twee schepenen afgezet
en men verbrandde er, om den hertog te behagen,
de akte des verbonds van de drij goede steden
van Vlaanderen.
Als gevolg van dit alles was Jan thans
volkomen meester in Vlaanderen, en alles, wat hij
vroeg en zelfs meer dan hij vroeg, wierd hem
overal goedgunstig toegestaan.
Den 13 Oogst deed hij eengin oproep a an
alle ridders, knapen en sergeanten van Burgondië,
Vlaanderen , Artesie en Vermandois , opdat zij
den daaropvolgenden 25 September, te Chapelle-enThierarche op de Oise, vergaderen, zouden, om
met hem naar Parijs te trekken, waar een der
grootste euveldaden van die eeuw ging plaats
hebben.
De hertogen van Orleans en Burgondië leefden

nog immer in vijandschap ; nu eens verzoenden
zij, maar eenige dagen later werden zij wederom
meer vijandig dan ooit. Men had den hertoge van

- 96 Burgondië diets gemaakt, dat die van Orleans
hem uit gekrenkten hoogmoed had willen doen.
vermoorden, en de ridder, daarom door den hertog
van Orleans omgekocht, was zelf aan Jan zonder
Vrees de zaak komen bekennen. Van een anderen
kant was de hertog van Orleans een lichtmis en
een snoever; hij had zich vermeten de huwelijkstrouw der hertogin van Burgondië te lasteren en
zoo het schijnt, had hij in dien zin aan hertog,
Jan zelven twee brieven geschreven, welke deze
wel geheim hield, maar hem toch ten uiterste
verbitterden.
Het gebeurde dan dat op woensdag 23 November
1407, de hertog van Orleans het avondmaal nam
bij de koningin in het paleis der Rue Vieille du
Temple, nabij de poort Barbette ; waar men hem
aanzeggen kwam dat de koning hem aanstonds
verlangde te spreken. Seffens deed hij een muildier zadelen en reed uit. Voor alle gevolg had
hij dien avond bij zich twee schildknapen, op een
zelfde paard gezeten, en vier of vijf voetknechten,
die toortsen droegen. Ongewapend, al zingende en
met zijnen handschoen spelend reed hij door de
straat. De nacht was somber, het kwartier verlaten, en in de straat geen ander licht dan eene
lantaarn voor een Lievevrouwenbeeld. Maar als
hij voor het huis met het Lievevrouwenbeeld gekomen was , wierpen zich op hem achttien of
twintig gewapende mannen, die hem daar afwachtte n
en hem van zijn rijdier sloegen. Hij kruipt recht.
.

.
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doen. Men hiet dit later het Angelus des hertogen van Burgondië. Niemand der moordenaars
werd gevangen, noch vervolgd.
Zoohaast de hertog te Rijsel aangekomen was,
vergaderde hij zijnen raad, zijne baroenen en de
geestelijkheid ; hij vroeg hun raad voor hetgeen er
te doen stond. Aangemoedigd door hunne antwoorden, riep hij de Staten van Vlaanderen bijeen.
Daar deed hij in het lang en breed uitleggen,
waarom hij den hertog van Orleans had doen
dooden en deed die redevoering onder het volk
verspreiden. De Staten van Vlaanderen, van Artesië,
van de kastelrijen Rijsel en Dowai antwoordden
hem, dat zij hem gaarne helpen zouden tegen wie
het ook wezen mochte, uitgenomen den koning
van Frankrijk en diens kinderen.
De hertogin van Orleans bevond zich toen met

al hare kinderen te Chateau-Thierry; de nieuwstijding dompelde haar in eene diepe wanhoop ; zij
begaf zich evenwel naar Parijs om recht te eischen.
Haar gansche stoet was in grooten rouw en zij
stapte af in het hof St.-Paul. Daar, in opgewonden toestand, hield zij den koning voor, die toen
in staat was haar te aanhooren, hoe het noodzakelijk was dat de moordenaars voorbeeldig gestraft
wierden, en de koning antwoordde haar, dat hij
wat aan zijnen broeder gebeurd was, als aan zich
zelven gebeurd beschouwde.
Maar weldra werd er vernomen dat hertog
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Jan van zin was terug in Parijs te komen, en dat het
volk er zich hem eiken dag gunstiger toonde ; men had
noch geld noch soldaten om hem tegen te stellen, en
ieder vroeg zich af hoe men 's hertogen gramschap
bedaren zou? En inderdaad, Jan komt te St-Denis
aan, gevolgd door een leger, dat 3 . 000 man sterk is. Op
20 Februari trekt hij Parijs binnen en den 20 Maart
zou hij door den koning in plechtig gehoor ontvangen worden ; maar dien dag is de koning ziek
en de vergadering wordt door den dolfijn voorgezeten. Al de vorsten, de kardinaal van Bar, een
groot aantal doctoren en andere geestelijken, burgers
en lieden van allen stand, woonden de vergadering
bij, voor welke Meester Jean Petit, een minderbroeder uit de provincie van Normandië en doctor
der hoogeschool van Parijs, den hertog van Burgundië verrechtvaardigt over de moord des hertogen
van Orleans. Hij bewees m°t al de spitsvindigheden,
welke eene ontaarde scholastiek hem aan de hand
deed, dat de hertog van Burgondië met dien van
Orleans te doen vermoorden niet alleen wel gehandeld had, maar dat het vaderland er hem dankbaar
voor zijn moest. De hertog keurde openbaar alles
goed wat Mr. Jean Petit gezegd had en des anderen
daags wierd hem in 's konings naam en door al
de vorsten onderteekend, een brief van kwijtscheldding en vergetenis uitgevaardigd en met het groot
zegel des rijks bekleed.
H et was nu niet alleen in Vlaanderen, dat Jan volkomen en alleen meester was ; maar hij was het
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ook in Frankrijk, zoodanig dat de koningin bevreesd
werd en zich met hare kinderen naar Melun begaf.
De hertog deed nu aanstonds den admiraal van
Frankrijk, Clignet de Brabant, afstellen en gaf zij n
am bt aan den heer van Chatillon ; hij ontna m .
ook aan den heer van Tignonville de proosdij
van Parijs en begiftigde er Pierre Desessarts mede.
Daarop werd hii wederom gedwongen Parijs te
verlaten en zich naar België te begeven, waar
onlusten, te Luik uitgeborsten, zijne tegenwoordigheid vereischten.
Jan van Beieren, schoonbroeder van Jan zonder
Vrees, was bisschop van Luik. Hij was geen priester
en weigerde het te worden, leefde losbandig, was
geldzuchtig en werd beschuldigd door een geheim
verbond met den hertog van Burgondië, het bisdom
te hebben willen verwereldlijken. Hij was vroeger
reeds verplicht geweest de wijk naar Diest te nemen;
.

doch toen had hij zich met de opstandelingen verstaan. Nu was de opstand weer algemeen geworden : de steden verbonden zich onderling, de staten

des 1ands verklaarden hem van den stoel vervallen,
riepen Dierk van Hoorn, heer van Perwez tot
mainbour en diens zoon tot bisschop uit. Het
grootste deel der kannuniken en der edelen waren
echter aanhangers van Jan ; daarom wierden hunne
goederen aangeslagen en een korps ruiterij, uit
alle ambachten samengeraapt, reed in de omstreken
der stad hunne hoeven in brand steken. Vier edellieden, die in de stad gebleven waren, werden.
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geestelijkheid hem te gemoet zouden gaan en zich
voor hem op de knieën werpen. Deze voorstellen wierden voor de Violette i) afgelezen
en men moest er zich wel aan onderwerpen .
Den 23 ontplooide zich het Burgondische leger
in de vlakten van Grasse en Bolsee de burgers
en de geestelijkheid trokken langs St-Margrietens
poort de stad uit in hun hemd en blootshoofds
den bisschop te gemoet. De heeren van Rochefort
en Seraing gingen vooraan ; op een teeken des
prinsen deed de beul hunne hoofden vliegen. Honderd
twintig vogelvrij verklaarden ondergingen hetzelfde
lot en hunne licha men wierden in de steengroeven
geworpen. Eindelijk de arme ambachtslieden, op de
knieën vallende, riepen verscheidene malen : Genade,
Genade'!
Ondertusschen was de heer van Jaumont,
baljuw van Vlaanderen, op s prinsen bevel de stad
binnen getrokken en had er het bloedbad niet
kleiner gemaakt; men bond de inwoners getweeën
rug tegen rug en van de Pont des Arches wierp
men ze in de Maas. Dit duurde zoo verscheidene
dagen lang ; Jan van Beieren kreeg hierdoor den
toenaam van Jan fonder mededoogen, welken hij
zeker verdiend had.
Na de muren van Dinant, Hoei en andere
plaatsen te hebben doen slechten, begaven de hertog
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van Burgondië, Jan van Beieren en de graaf van
Henegou zich naar Rijsel, om er de zaken van
het land van Luik te regelen. Daar wierd den
24 October 1408 door den hertog van Burgondië
en den graaf van Henegou een vonnis uitgesproken, waardoor de gemeenten des vorstendoms van
al hunne oude charters beroofd werden. De inwoners
der stad Luik en der landen en steden des bisdoms,
het graafschap Borgloon, het Hageland, St-Truiden
en het land van Bouillon zullen al hunne charters,
vrijdommen, voorrechten en vrijheden inbrengen.
Nadat deze zullen onderzocht geworden zijn, zal
er door den prins geen enkel nieuw kunnen toegestaan worden zonder de tusschenkomst der twee
vorsten of hunne erfgenamen. I)e gemeente zal
voortaan niemand meer kiezen ; alle benoemingen
zullen door den bisschop of door den heer van
Borgloon gedaan worden. De schepenen in de steden
zullen alle jaren vernieuwd worden ; zij zullen te
recht zitten en de goederen der stad besturen ; zij
zullen jaarlijks den prinse rekening doen. Alle
gilden en ambachten zullen afgeschaft zijn ; de
banieren dezer gilden en ambachten zullen den
prinse afgegeven worden. Het is den inwoneren
der steden verboden vergadering of raad te houden,
alsook de eene stad met de andere een verbond
aan te gaan, zonder bijzondere toelating van den.
prins-bisschop. De stad Luik zal een hulpgeld van
220,00o gouden kronen voor oorlogskosten betalen.
Deze oorlog en zijne gevolgen deed in de
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gemoederen der Luikenaren een onverzoenlijken
haat tegen het huis van Burgondië ontstaan ; maar
wat kon de haat dier arme ambachtslieden het
hoofd van het huis van Burgondië deren? Zijn
naam kon hen doen beven, maar hun haat kon
hem niet genaken. Gebood hij niet alleen in Vlaanderen, Artesië en de landen van Burgondië; was hij
niet de nabestaande en de trouwe bondgenoot van
het huis van • Beieren, dat niet alleen Henegou, maar
ook Holland en Zeeland beheerde; was zijn broeder
Anthonis niet de verbeider van het machtige Brabant, en lag heel Frankrijk, wanneer hij er tegenwoordig, was niet aan zijne voeten? Wat wilden de
Luikenaaars daartegen ?... En nochtans, tot zelfs
in latere jaren, was Jan zonder Vrees fier over
zijne overwinning te Othee behaald. Inderdaad ten
jare 1409 deed hij te Atrecht een stel behangtapijten
vervaardigen, die mei Cyprisch goud en zilver opgewerkt waren. Het bestond uit vijf stukken. Het eerste,
dat zestien ellen hoog en zeven breed was, stelde de
intrede zijns legers en zijn kamp in het land van Luik
voor. Het tweede, van dezelfde hoogte en ' breedte,
stelde het beleg van Maastricht door de Luikenaars
voor, alsook het opbreken e r van om het leger des her=
togen, door hetwelk zij vreesden overrast te worden, te
.gemoet te gaan. In het derde, vier en twintig ellen hoog
en zeven breed, zag men de twee legers handgemeen,
ook deovlucht en de nederlaag der Luikenaars. In het
vierde, zelfde hoogte en breedte als het eerste, zag
.men de steden Tongeren, Hoei Dinant en andere
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te leiden. De koning vertrok den 3 November, de
koningin en de prinsen twee dagen later ; allen
gingen naar Tours. Parijs was dus aan zich zelven
overgelaten als de zegevierende hertog van Burgondië
er den 28 November opnieuw binnen kwam. De
intrede van Jan te Parijs was een ware zegetocht ;
men riep hem Noel! toe, als ware hij de koning zelf
geweest. Ditmaal echter belette de afwezigheid des
konings, die eene speelpop in de handen der bovendrijvende partij was, den hertog aan zijne daden eenen
schijn van wettigheid te geven en daarom zond hij
zijnen schoonbroeder, den graaf van Henegou, naar
Tours om te onderhandelen. De onderhandelingen
werden vergemakkelijkt door den dood der hertogin
van Orleans, die den 14 December, verteerd door bitternis en verdriet, overleed. De graaf, bijgestaan door
Montaigu, den voornaamsten raadgever der partij van
Orleans, welken Jan had weten te winnen, gelukte
er in zijn verzoeningsontwerp te doen aannemen.
Er werd overeengekomen dat de hertog van Burgondie, ten teeken vaal onderwerping, Parijs verlaten zou,
en deze kwam inderdaad op i Februari te Rijsel aan,
waar hij zich bezig hield met eenige geschillen
tusschen zijnen broeder den hertog van Brabant en
zijnen schoonbroeder den graaf van Henegou t e
slechten. Hij keerde den 25 Februari naar Parijs terug,
om zich van daar naar Chartres te begeven, waar
de verzoening moest plaats hebben. De koning en het
hof waren daar reeds eene reele maand, als de hertog
den 2 Maart te Gallardon met 600 gewapende mannen
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aankwam. Zijn schoonzoon, de graaf van Peiithiévre, de graaf van St.-Pol, de graaf van Vaudemont
en verscheidene andere Burgondisclie groote heeren
vergezelden hem. Den 6 kwam de graaf van Henegou
ook met 600 man Chartres binnen, om er, zooals
het overeengekomen was, gedurende de plechtigheden de stad te bewaken.
Deze hadden plaats in de hoofdkerk, welke een
aandoenlijk schouwspel opleverde. In het begin van
het koor had men een grooten steiger opgericht ; de
bijna zinnelooze koning zat er op zijnen troon voor
het beeld van Onze Lieve Vrouw ; nevens hem zaten
de koningin, de dolfijn de koningen van Sicilië en
van Navarra, de hertogen van Bourbon en van Berry,
de kardinaal van Bar en al de groote heeren des
koninkrijks. Dan werd de hertog van Burgondië
binnengeleid en hij vroeg den koning vergiffenis
voor den moord des hertogen van Orleans. De hertog
van Berry, de dolfijn, en de andere heeren van den
bloede baden ook den koning om vergiffenis. Daarop
schonk deze den hertog van Burgondië volle kwijtschelding. Nu wierden de prinsen van Orleans
binnengebracht ; maar op het zicht van den moordenaar huns vaders begonnen zij luidop te weenen
en te snikken. Men vroeg hun dan, uit hun hart alle
gevoel van haat en wrok te willen bannen. Elkeen
stond nu ook op en bad de prinsen hertog Jan
vergiffenis te schenken, en deze vroeg het zelf. Hierop,
alhoewel al snikkende, schonken de zonen des hertogen van Orleans aan Jan vergiffenis en de koning
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De familie des heeren Stroobant verzocht
hebbende bij de teraardebestelling geene eerbewijzingen te doen, kon er namens de Academie geene
lijkrede uitgesproken worden. De rouwplechtigheid
werd bijgewoond door de heeren Hiel en de Potter,
leden van het bestuur, én door de heeren Coopman,
Mathot, Roersch, van Droogenbroeck van Even en
P. Willems.
Op voorstel van den beer bestuurder zal aan
de weduwe des heeren Stroobant de deelneming der
Academie in haar verlies schriftelijk worden betuigd,
en neemt de heer J. van Droogenbroeck de taak op
zich, voor een der eerstvolgende Jaarboeken de
levensschets des aflijvigen te schrijven.
AANGEBODEN BOEKEN :

Vanwege het Staatsbestuur :

Bulletin de l'A cadémie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1889, N° 3 en 4.
Van den heer S. DAEMS :
Anplissimi ac reverendissimi Domini Fr. Joannis Chiysostomi de Swert, quondam abbatis canoniae
Tongerloënsis Carmina anecdoti et dispersa edidit,
et praefatione notisque donavit Fr. Servatius
Daems, ejusdem abbatiae canonicus regularis. Ton;
gerloo, 1889, 80.
Van Jhr. DE PAUW een afdruksel zijner redevoering :
De Vlaamsche Academie der Artevelden eeuw,
-

1888.

,
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Vanwege den heer AM. DE VOS :

Keerzijde van Van Beers' « Rijlende Blaren.
Bijvoegsel (aan REMO). Lokeren, 1889, 12e.

»

Vanwege den bestendigen Secretaris :

Jubelkrans voor den wel eerweerden en geleerden heer Leo de Cruenaere, vijf en tivintigiarigen
Pastor der pdrochiale kerk van H. Kerst, te Gent
door PR. VAN DUYSE.) Gent, 1840, 40.
Van den heer Schuermans, brief wisselend lid :
Franciscus, oratorium, door L. DE KON INCK.
a 888, 80.

Vanwege het gemeentebestuur van Aalst :

Inventaris van de oude archieven der stad Aalst.
Bijvoegsel. Aalst, 1889, 8°.
Vanwege den beer Crombez, uitgever te St.
Nicolaas :

Algemeen Adressenboek van het Land van
Waas. 1889, 8°.

De heer Génard legt een handschrift neder, getiteld : Nasporingen over den Schrijver der « Brabantsche Yeesten », hem medegedeeld door kolonel
van den Bogaerde. Deze studie zal onderzocht
'worden door de Bestendige Commissie.
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uitgave van zeldzame werken de inhoud geheel
vergeten is geworden en de uitgevers alleen op de
schrijfwijle der woorden hebben gelet.
Hoeveel zouden onze letteren niet gewonnen hebben, wanneer de uitgevers van zeldzame werken zich
niet alleen hadden afgevraagd : « Welke zijn de
curieuse woorden en schrijfwijzen, in dat boek te vinden, » maar « welken zin, welke waarde voor de
geschiedenis der zeden, der kunst enz. heeft het
werk? »
De voorsteller bekent echter de finantiëele
zijde van het vraagstuk niet te hebben bestudeerd
en laat de inlichting daarvan over aan de heeren
Coopman en de Potter.
De heer Génard biedt eene wijziging aan.
Naast de voorgestelde bestendige commissie voor
nieuwere taal en letterkunde zou hij eene tweede
verlangen, die de geschiedenis en de daarmede in
verband zijnde vakken, de biographie en de bibliographie, zou beoefenen. Beide nieuwe commissiën,
meent hij, zouden der Academie, onder finantiëel
oogpunt, geen bezwaar opleveren, en in geenen
deele de bestaande bestendige commissie voor
middelnederlandsche letteren en dialectstudie hinderen.
Op verzoek van den heer P. Willems stelt
ook de bestendige secretaris de Academie gerus t
omtrent de uitgaven, waartoe de ontworpen werkzaamheden der nieuwe commissie of commissiën
zouden kunnen aanleiding geven. Nog worden,
.

.
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40 met de uitgave der algemeene Vlaamsche
biographie (I) ;
50 met de uitgave der algemeene Vlaamsche
bibliographie, (2).
B. -- Eene « Bestendige commissie voor nieuwere
taal en letterkunde », en haar te gelasten :
10 met de studie van al hetgeen in verband
staat met de beoefening en de belangen der huidige taal- en letterkunde, met inbegrip van de
Nederlandsche tooneelletterkunde ;
2° met de uitgave :
a) van verzamelingen kunst- en vakwoorden (3),
met inbegrip van Nederlandsche, zou oudere als
nieuwere, rechtstermen;
3° van eene bloemlezing uit de werken onzer
XVIIe en XVIIIe eeuwsche schrijvers, bij voorkeur
uit der schat der volksliederen uit gemelde tijdvakken (4).
4° van eene bijzondere verzameling der voorname tooneelwerken van schrijvers sedert het begin
der XVIe eeuw.

De meerderheid der vergadering beslist, dat
die twee commissiën zullen ingericht worden.
Op de vraag : uit hoeveel en welke leden
zullen de twee commissiën gekozen worden ? bieden

(1), (2), (3), (4). Uitvoering der voorstellen van de heerren
Loopman en de Potter, aangenomen door de Koninklijke
Vlaamsche Academie.
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de heeren Coopman, de Potter en Prayon het
volgende voorstel aan :

Elke bestendige commissie is samengesteld uit
tien leden, gekoTen onder de werkende leden, die
geen deel maken van de reeds bestaande bestendige
commissie, en onder de briefwisselende leden.
Na eene woordenwisseling, aan welke verschillige
leden deel nemen, wordt, gezien het gevorderd uur,
de zitting geheven.

Lezingen.
Over de « Nasporingen omtrent de schrijvers der
Brabantsche Yeesten » van P. VAN DEN BO
GAERT, door den heer P. GÉNARD.

Een mijner geachte vrienden, kolonel P. van
den Bogaert, overhandigde mij dezer dagen eene
aanteekening omtrent de vermoedelijke schrijvers
der Brabantsche Yeesten.
Dit stuk wekte mijne aandacht op en ik verzocht den geleerden opsteller mij toe te laten het
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie mede te
deelen .
Zooals meer andere schrijvers, meent kolonel.
van den Bogaert in de Brabantsche Yeesten de
hand van drie verschillende dichters te herkennen,
welke hij, door zijne genealogische nasporingen.
geleid, NICOLAAS DE CLERC, JAN DE CLERC en.
HENDRIK POMERIUS alias VAN DEN BOGAERDE,,
prior van Groenendaal, heet.

..

.

-
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Deze drie dichters zouden tot een en hetzelfde
geslacht behooren en, hoogst belangrijk feit, JAN
DE CLERC, de opsteller tier Yeesten, zou een ander
persoon zijn als de dichter JAN DE CLERC, gekend
onder den naam van JAN VAN BOENDALE, aan
wiens werkzaamheden ook welverdiende hulde wordt
gebracht.
Onnoodig te zeggen, dat de eerste en de derde
beweringen wellicht bijtreding zullen vinden, doch
dat de tweede naar allen schijn meer dan éen
bestrijder zal ontmoeten.
Wat hiervan zij, de aanteekening is, mijns
dunkens, van zulken aard dat zij verdient in het
licht gegeven te worden. Aangenomen of verwor pen, zullen de bijzonderheden, door den schrijver
ontdekt, in alle geval tot de kennis onzer middeleeuwsche dichters bijdragen.

Aan de nagedachtenis van
EUGEEN - EDWARD STROOBANT,
door den heer EMAN U EL HIEL.

Zaagt ge ooit een beeld van mannengoedheid,
Van zoete wijsheid, vrome zoetheid,
Dan hadt gij onzen vriend gezien ;
Hij, die het Vlaamsche Volk beminde,
En, als een ware Vlaamschgezinde,
Zijn volk geen onrecht liet geschiên.

---
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De wind stijgt op en huilt ; het zeeGebruis verstikt heur stem, en Jan
Staat kermend op, en zucht : « o wee !
De droefheid maakt mij laf en kindsch....
Dit weer doet mij gedenken, Ann,
Aan onze zonen, allen dood,
Vergaan ter zee... eilaas, -aan hem,
Den laatste, die vol sombren nood
Verleden jaar verzonk. »
Jans stem
Verdween in bang gesnik. Hij wou
Den voer verzetten, viel ter neer
In zijnen stoel, terwijl de vrouw
De tranen kuste van zijn wang.
« Jan, » sprak ze troostend zoet en teer :
« Jan, ween zoo niet, maak mij niet bang.
Wij hebben nog een lieflijk . kind,
Ons laatste, die ons diep bemint,
En blij voor ons het broodje wint....
Verkeert ze nu, het mag wel zijn,
Haar vrijer is zoo goed als zij,
Wordt hij heur ihan, hij staat ons bij,
Zijn woord... »
Plots kermde Jan van pijn;
Terwijl de zee, de storremwind
Te zamen huilden als om prijs...
« Eer dondre God mij de oogen blind,
Eer hij mag komen in mijn huis !
Waar mag ze zijn? Waar mag ze zijn?
Waar dwaalt ze thans door 't helsch gebruis ?

b
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Zoo kreet hij.
« Brengt ze ons niet tot schand ! »
a 0, zwijg toch, Jan, is zij niet wijs ?
Gesproten uit uw bloed ! uit t mijn !
Stak geile onkuischheid ooit den brand
In uw gemoed of zin !
we zijn
Ja puur... Ook onze Tilda lief
Is schoon en rein, en ons verkleefd
Voor eeuwig ! «
« Zoons ! » kreet hij, « wie geeft
U weêr 1.. Gij zee, gij hel, gij dief !
Geef mij de zonen weêr ! Mijn laatstGeboorne, met den kroezelkop,
Zoo zwart, die blauwig wederkaatste 't licht... Bedaar, mijn herteklop
En scheur mijne aders niet!
Het licht
Ontstak de vrouw. Bang ging ze zien
Waar Tilda bleef. In haar gezicht
Stoof wild de zandbui, die de hut
Al krijzlend vulde, aan een lawien
Gelijk, die van de duinen rolt...
Waar vinden zij thans steun en stut?
Waar dwaalt het laatste kind ?
En buiten grolt de zee, en grolt
Nog grover door het duin de wind.

-
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Dat was hun beider zielekreet.
Toen zei de jongling :
« Weg het leed !
Ons schip verging met man en muis ;
Ik dreef alleen bij stormgebruis,
Drie dagen lang op eene plank ;
Een schooner redde mij; als dank
Voer ik met hem naar den Transvaal,
Daar spreekt men ook nog onze taal,
Zoo zoet als aan het Vlaamsche strand !..
Dan riep hij 't herte vol en fier
« Nu ben ik hier ! Nu blijf ik hier !
Indien gij Tilda, 't brave kind,
Den vrijer schenkt, dien zij bemint. »
Ze knikten... knielden blij te zaam :
« Gezegend zij, o God, uw naam! »
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Geheime zitting van 26 Juni 188g.
Aanwezig de heeren J. de Laet, bestuurder,
E. Hiel, onderbestuurder, Fr. de Potter, bestendige
secretaris;
de heeren H. Claeys, Jhr. N. de Pauw, E. Gailhard, P. Génard, G. Gezelle, L. Roersch, A. Snieders, P. Willems, P. Alberdingk Thijm, S. Daems,
C. Hansen, L. Mathot, J. Micheels, J. Obrie, J.
van Droogenbroeck, Th. Coopman, A. cie Vos,
K. Stallaert, J. Broeckaert, Ed. van Even.
De heer F. van der Haeghen bericht dat hij
verhinderd is de zitting bij te wonen.
Door den bestendigen secretaris wordt de lijst
overgelegd der
AANGEBODEN BOEKEN.

Vanwege het Staatsbestuur :
Biographie nationale, roe deel, 2e aflevering.
Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des
1889. Nr 5.
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
Bibliographie de Belgique. journal officiel de
la librairie. 1875-1888. Achttien deelen in--80.
Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des
Pays-Bas, publieé par FERD. VAN DER HAEGHEN,
TH. ARNOLD et R. VAN DEN BERGHE. Gent,
in-i6. Afleveringen 1-96.
Mémoires couronnés et autres mémoirespubliés
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par l'A cadém ie . royale des Sciences, des Lettres
et des Beaux-arts de Belgique. 8°. 42e deel,
Vanwege den heer j. Broeckaert :

Notice historique sur les accises communales
de Termonde, suivie des ordonnances de 1392 relatives á ces impositions, par A. DE VLAMINCK. Dendermonde, 1873, 8°.
Vanwege den bestendigen Secretaris :
Société académique d'histoire. Geschiedkundig
Akademisch Genootschap der Hoogeschool van
Gent. — Verslagen en Voordrachten. 1887-1888.
Gent, 1888, 8°.
Verhandeling over de Philosophen en Liberalen of vrijgeesten van deren tijd, door D. DE
SIMPEL. Roeselare, 1829, 120.
Verslag der jury voor den vijfjaarlijkschen
wedstrijd van Nederlandsche letterkunde, door
J. VAN DROOGENBROECK. Zevende tijdvak (188o1884) . Brussel, 1886, 8°.
Vanwege den heer MORIZ HEYNE, buitenlandsch eerelid :
Deutsches Wc rterbuch. 1 e deel, A-Ehe. Leipzig, 1889, gr.-8°.
Vanwege den heer H. SERMON :

Praktische en theoretische leergang der Hoogduitsche taal, voor Nederlanders beperkt. Eerste
deel. Antwerpen, 1889, 8°.
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Vanwege den he; r ALFRED DE SMET :
Il n'y a pas de langue flarnande, par Jean

de Bruges, Brussel, 1889, 80.
Vanwege den heer AMAAT JOGS :
Raadsels voor het Vlaamsche Volk, gerangschikt, vergeleken en verklaard. Gent, 1888, 80.
Taal- en Letterkundige Mengelingen.
ingen. 1 e deel.
Ibidem, 1889, 8°.
Vertelsels van het Vlaamsche Volk, naverhaald.
Brugge, 1889, 120.
Vanwege den heer ERN. MAST, te Lier
Geschiedkundig Liersch Dagbericht, met talrijke aanteekeningen. Lier, 1889, 80.
Bibliographische aanteekeningen.
Ik héb de eer, deels uit naam der schrijvers,
deels uit eigen naam, de Koninklijke Vlaamsche
Academie verschillende boekwerken aan te bieden,
waarop het mij -- bid ik ---- gegund zij met een
enkel woordje de aandacht mijner hoogachtbare
Medeleden te vestigen.
Twee dier werken staan in betrekking met
geschiedenis en eeredienst der Kempische Heilige
Dimphna
Het eerste -- uit mijn eigen naam aangeboden
-- is eene Hoogduitsche verhandeling, in 1887 te
Halle a. Saaie verschenen en getiteld : Die Hei.
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lige Dimphna. Inaugural-Dissertation Tur Erlangung der Doktorzvurde von der Philosophischen
Fakulti t der Konigl. Vereinichten FriedrichsUniversitdt Halle- Wittemberg, von Ferdinand
Heuckenkamp aus Pappenheim. Hoe klein van
omvang ook — 48 bladzijden — biedt deze verhandeling een veelzijdig belang, voor ons, Belgen,
vooral, zoo onder 't opzicht van heiligenvereering
als onder die van kunstgeschiedenis en boekenkennis. De noeste opzoeken heeft arbeid noch
reizen ontzien om — zij het, ja, ook beknopt —
toch zooveel mogelijk volledig te wezen. Na eene
inleiding, waarin hij, onder meer, de Ste-Dimphnalegende opgeeft in verkorte vertaling van Petrus
Cameracensis, maar met behoud van den legendarischen vorm, bespreekt of beschrijft hij de
gedeeltelijk verloren, gedeeltelijk nog bestaande
handschriften van het leven der Heilige ; dan volgt
het onderzoek over de verhouding der legende tot
geschiedenis en sage, onderzoek welk den schrijver
met hoeveel grond mogen anderen beslissen -tot de bewering leidt, dat de legende op niet te
loochenen historischen grond berust, maar heure
inkleeding dankt aan eene breed verspreide sage, door
zijnen meester SUCHIER (i) opgegeven. Opvolgend
komt de beurt aan de poëtische bearbeidingen der

■ Euvres poétiques de Beaumanoir (Société
(i) SUCHIER
des anciens textes francais) 1884, p. XXIII, ff.
.
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legende ; aan de platen, schilderijen, beeldhouwwerken, reliquieschrijnen , gebouwen en andere
kunstvoortbrengsels met Dimphna's geschiedenis of
vereering in verband ; verder aan de vereering
zelve der Heilige, en eindelijk aan de bibliographie,
loopend van 1 496 tot 1885, waarna de verhandeling
sluit met een aanhangsel, eenige oudere en jongere
dichtstukjes bevattend betrekkelijk het onderwerp.
Het tweede werkje draagt voor titel : De
kerk van Ste-Dimphna Le Geel (Geel, drukk. van
E. Biddeloo, 1888, kl. in-8°, 84 bladz.) en wordt
de Academie aangeboden door den ongenoemden
schrijver, die mij verzocht hem ongenoemd te laten,
al zie ik daar geene goede reden voor. Zijn werkje
toch, ofschoon hij slechts een stichtend volksboek
vooral beoogde, munt zoowel uit door zuiverheid
en keurigheid van taal en stijl, als door grondigheid
en rijkdom van inhoud. Het is ee rie uitmuntende
beschrijving van de Ste Dimphnakerk zelve en van
al de kunstschatten, die Geel's aloude en prachtige
tempel bevat, en het is niet gewaagd het voor te
stellen als een model in zijn vak, een vak, dat
voor de talrijke kunstwerken van den Belgischen
bodem meer beoefend moest worden. Na eene
wetenswaardige inleiding behandelt de schrijver de
kerk beurtelings in al hare deelen en in al de
ge wrochten, die haar versieren, en sluit vervolgens
met eenige woorden over de belendende ziekenkamer voor de zinneloozen en over de reliquieën.
Het blijft echter niet bij louter beschrijving en
-
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verklaring : onbevangen en rechtzinnig wordt er
naar het past, en niet zonder grond — even wel
gegispt als geprezen. Wij denken niet te overdrijven,
waar wij -- bondig - — het boekje bestempelen :
als volksboek allernuttigst, als lettergewrocht keurig
afgewerkt, als kunstbeschrijving zeer leerzaam, onder
alle opzichten belangrijk.
Verder heeft mij de heer kanunnik WALTMAN
VAN SP1 LBEECK belast, de Academie verschillende
zijner kleinere schriften aan te bieden, waartusschen
ik vooral de aandacht trek op de Norbertijnsche
Mengelingen en op De voormalige Abdijkerk van
Tongerloo en hare kunstschatten. Het eerste bundeltje bevat, naast andere historische berichten,
talrijke wetenswaardigheden in vak van wapen- en
zegelkunde ; het tweede schrift is eene uitmuntende
bijdrage voor de Vlaamsche kunstgeschiedenis, en
beide werken lichten voortreffelijk menig punt toe,
dat door den schrijver in zijne Geschiedenis der
Abdij van Tongerloo al te beknopt werd behandeld.
Eindelijk biedt nog, door mijne bemiddeling,
de jonge dichter LODEWIJK MERCELIS de Academie
zijn laatst verschenen gewrocht aan, De Kempische
Harp -- zoo luidt de titel -- legt eene uiterst
gunstige getuigenis af voor het talent van den
zanger, die reuzenstappen vooruit gezet heeft sedert
de verschijning van zijn eersten bundel Natuur en
Hert. Al gaf ook reeds toen de dichter blijken
van den besten aanleg en beloofde hij veel voor
de toekomst, zoo werden toch al te uitspattende
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weelderigheid in de bewerking en te ziekelijke
weekheid voor de gedachten, en dit niet zonder
grond, aan dien eersteling ten laste gelegd ; doch,
gelukkig ! de dichter heeft onder dit dubbel opzicht
veel, zeer veel gewonnen : thans is het gezonde
en besnoeide poëzie, die hij ons aanbiedt. Het
ware te lang tot bijzonderheden uit te weide!: over
de verschillende stukken, die meest allen veelvuldige
verdiensten hebben. Laat ik enkel zeggen, dat de
Kempische harpenaar doorgaans kloekgespierd is
en zwierig in zijnen verzenbouw, innig, edel en
aandoenlijk in zijne gevoelens, zoodat hij de beste
snaren van het hart weet te doen trillen; dat, bij
name, de metrische verzen, voor welke de zanger
bij ons hooggeacht medelid, den heer J.-A. VAN
DROOGENBROECK, ter schole ging (I), voor het
algemeen met de beste zorg zijn afgewerkt : dat
wij, kortom, in M ERCELis een echten dichter
mogen begroeten en in zijnen bundel eene perel
te meer aan de rijke kroon onzer Vlaamsche Letteren.
S. D. DAEMS.
Lezingen.
De Academie ontvangt mededeeling van den
volgenden brief, gedagteekend uit Leiden den
3o April 1889 :
(i) Bekroonde Verhandeling over de toepassing van
het Grieksch en Latijnsch metrum op de Nederlandsche
Poë^ij . — Zie Kemp . Harp, A anteek . bl. 153.

134 -Leiden, 3o April 1889.
Aan de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
taal- en letterkunde te Gent.
Wel Edel Hooggeleerde Heeren,
Naar aanleiding der lezing, gehouden in uwe
zitting van den i 6en Januari 1889 door uw buitenlandsch eerelid den heer Th.-I.-J. Arnold, over
de door mij vervaardigde en door uwe Academie •
op den 27en December 1887 met de gouden
medaille bekroonde Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde, veroorloof ik mij
het volgende schrijven tot uwe vergadering te richten.
Aan den heer Arnold, die de goedheid had
mij een afdruk zijner lezing te doen toekomen,
heb ik reeds mijnen dank betuigd voor de aanwijzing
der leemten en gebreken, die in mijn werk door
hem gevonden werden, van welke aanwijzing ik,
voor zoover ik het met zijne aanmerkingen eens
ben (i), een dankbaar gebruik hoop te maken,
als ik over een paar jaren onder uwe auspicen
(i) Ten zeerste betreur ik dat, toen ik het Register geheel
omwerkte en uitbreidde en daarin volgens den raad van
dr. Ferd. Vanderhaeghen de verwijzingen aanbracht, door
ernstige ziekte van een mijner huisgenooten daaraan niet
zooveel aandacht en nauwgezetheid kon wijden als daarvoor
vereischt werden, daardoor verzuimde aan een groot getal
namen de verwijzingen te geven en zulks niet eerder gewaar
werd dan nadat de heer Arnold in een vriendschappelijk
schrijven van i Oct. 1888 mij daarop gewezen had.
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een supplement op mijn boek, of eene nieuwe,
vermeerderde uitgave daarvan zal geven.
ln ernstig verzet kom ik echter tegen de
conclusie van den heer Arnold, waarmede hij zijne
lezing besloten heeft en zooals die afgedrukt is op
blz. 34 en 35 der Verslagen en Mededeelingen
Uwer Academie, Jrg. 1889. Nu de heer Arnold,
die, zooals uit de volgende regelen blijken zal,
geheel onjuist schijnt ingelicht te zijn en geen
kennis schijnt gedragen te hebben van de Verslagen
en Besluiten der heeren Kampraden, noch van
die Uwer vergadering van den 27 December 1887
en van den 1 8eri Januari 1888, zooals die afgedrukt
zijn in de Verslagen en Mededeelingen Uwer Academie van 1887 blz. 239-245, blz. 282 en van
1888 blz. 9, noch van de briefwisseling tusschen
Uwe Academie en mij gevoerd en dientengevolge
Bene ten eenemale onjuiste en onware conclusie
getrokken heeft, en Uwe Academie, door die lezing
in hare Verslagen en Mededeelingen van 1889
blz. 13-35 af te drukken, aan die ,onjuiste conclusie
haar zegel schijnt te hechten, nu kan en mag
een ernstig en gemotiveerd protest daartegen van
mijn zijde niet uitblijven. Te minder nu ik van
terzijde vernomen heb dat door uwe Academie in
hare jongste zitting eene Commissie benoemd werd,
met de opdracht te onderzoeken of het noodig is
een supplement en eene lijst van .aanmerkingen
en verbeteringen te geven op mijn werk, dan wel
of men het bij het door den heer Arnold uitgebracht rapport zal laten.
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Zeer gemakkelijk zal mij het schrijven van
dat protest vallen, daar ik niet anders te doen
heb dan de eigen woorden mede te deelen van
Uwen Voorzitter, Uwen Bestendigen Secretaris en
van de heeren Kampraden in de wedstrijden 1887,
zooals die voorkomen in door mij ontvangen telegrammen, brieven en in de gedrukte Verslagen uwer
Academie.
De heer Arnold beweert
TEN EERSTE.
(blz. 34 der Verslagen 1889, regel 9 van boven) :
« Het antwoord werd, om zoo te zeggen voor« waardelijk bekroond. De S. werd namelijk ver« zocht eenige verbeteringen te brengen in zijn
werk, en de Academie ging zelfs zoo ver dat
cc zij den samensteller inzage aanbood van de niet
« bekroonde antwoorden, om daaruit zijn reeds
cc goed werk nog beter te maken, daarbij uitgaande
cc van het welwillende en zeer juiste beginsel dat
« in eene bibliographie als deze, in Noord-Nederland
« vervaardigd, noodzakelijk eenige artikelen moesten
cc ontbreken verschenen in Zuid-Nederlandsche tijd« schriften. De Academie hield dit gebrek voor
« zoo natuurlijk, dat zij oordeelde het werk toch
« te moeten bekronen, en den bewerker behulpzaam
cc te moeten zijn bij de aanvulling. »
Het oordeel der HH. Kampraden daarentegen
luidde : io dat van den Hooggeleerden Heer
Dr P. Willems (blz. 29 der Verslagen 1887) :
« N° 1, integendeel, is meesterlijk bewerkt. Het is
« een werk waarover de Schrijver, zooals hij zegt,
--
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« den letterkundige » ; en blz. 245 komt de heer
Dr Vanderhaeghen tot het eindoordeel : « Na
« aldus No t met N ° 2 te hebben vergeleken,
a aarzel ik niet als mijn gevoelen uit te spreken,

« dat de palm der overwinning toekomt aan het
HS. N° 1. *) »
Na dit gunstig oordeel van Uwe zoo zeer
bevoegde Kampraden nam Uwe vergadering op
27 Dec. 1887 het volgende Besluit (blz. 282 der
Verslagen 1887) : « Gevolg gevende aan het gunstig
« besluit der drie beoordeelaars, stemt de Academie
« den gouden eerepenning aan de bibliographische
« verTameling No 1*), dragende tot kenspreuk : Hier
« es over ghepijnt langhe stonde. » Bij de opening
« des briefjes blijkt dat de bewerker is de heer
« Louis D. Petit, bewaarder der drukwerken aan
« de Bibliotheek der Hoogeschool te Leiden. »
Dit Besluit werd mij medegedeeld in een telegram (N° 1259), aangeboden te Gent den 27 Dec.
te 4 u. 41 m. luidende : « Uw werk bekroond
« door Academie. *) Prijsuitreiking Donderdag 29
« dezer, Gouvernementshotel, half drie uut (ondert.)
« De Potter, » onmiddellijk gevolgd door telegram
(No F2.62) aangeboden te Gent te 5 u. 32 m.,
luidende : « Geluk met bekroning *), kom, wanneer
« uitgenoodig (sic) overmorgen donderdag (ondert.)
« Arnold. » Den i o Januari 1888 werd het tele-

{')
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gram van Uwen Secretaris bevestigd door de volgende missive : « Bij dezen heb ik het genoegen u
« bekrachtiging *) te geven van het telegram, den
« 27 December j.l. namens de Koninklijke Vlaam« sche Academie u toegezonden. Met dezen verzend
« ik, aan uw adres, de som van 600 fr., bedrag
a van den u toegekenden prijs. *) Gelief, per keec rende post, mij quittantie van die som te zenden
« (drie afschriften, voor de Rekenkamer), enz.
(ondert.) De Bestendige Secretaris, Frans de Potter. »
Daarenboven ontving ik op den 12 Jan. 1888
een hartelijken gelukwensch van den Hooggel. Heer
Dr P. Willems : « Aanvaard mijne oprechte gelukwenschen voor uwe meesterlijke bibliographie.
Uw verhandeling mag er op roemen, als Caesar :
Veni, vidi, vici. »
Uit het hierboven medegedeelde blijkt, naar
ik mij vleien durf, overtuigend dat van eene « om
zoo te zeggen voorwaardelijke » bekroning van
mijn werk in de verste verte geen sprake was.
TEN TWEEDE. — De heer Arnold beweert
(blz. 34 der Verslagen, regel i o-23 v. b.) en ik
meen die bewering hier te mogen herhalen : « De
« S. werd namelijk verzocht eenige verbeteringen
« te brengen in zijn werk, en de Academie ging
« zelfs zoo ver dat zij den samensteller inzage
« aanbood van de niet bekroonde antwoorden,

*) ik spatieer.

— 140 —

cc om daaruit zijn reeds goed werk nog beter te

maken, daarbij uitgaande van het welwillende,
cc zeer juiste beginsel dat in eene bibliographie
« als deze, in Nocrd-Nederland vervaardigd, nooda zakelijk eenige artikelen moesten ontbreken ver« schenen in Zuid-Nederlandsche tijdschriften. De
« Academie hield dit gebrek voor zoo n a tuurlijk,
« dat zij oordeelde het werk toch te moeten
bekronen en den bewerker behulpzaam te moeten
« zijn bij de aanvulling. n
De toedracht der zaak echter is dat het jurylid,
de Hooggel. Heer Dr P. Willems in ZEd. verslag
schreef : « Het gedeelte dat over de taalkunde
« handelt, zou ik verlangen wat meer te zien
« uitgebreid en bewerkt volgens het plan gevolgd
« door No 4, » en verder in zijn eindoordeel
(zooals hierboven reeds gezegd is) « men zou den
schrijver kunnen verToeken *) een hoofdstuk over
« Charters en Wettelijke Oorkonden er bij te
voegen enz. » (blz. 24o der Verslagen 1887).
Jhr. Mr. N. de Pauw beaamde dit (blz. 241 der
Verslagen) en Dr F. Vanderhaeghen schreef niets
anders dan (blz. 243 der Verslagen) : « Aangezien
cc nu N ° 2 en ook No 3, inlichtingen bevatten,
« niet voorkomende in No 1, Tou ik meenen dat
cc men een hoogst practisch werk zou verrichten
u wanneer men aan de verschillende antwoorden
cc

*) ik
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« datgene wilde ontleenen, wat aan het bekroonde
« mocht ontbreken *) . » En op blz. 244 en 245 :
cc Men zal lichtelijk begrijpen dat het mij, bij gebrek
cc aan tijd, niet mogelijk is geweest mijne onder« zoekingen verder uit te strekken. Wanneer men
« echter mocht besluiten het bekroonde werk ter
cc

per: e te leggen, zullen de heer Arnold en ik

<c ons gaarne belasten met de verbetering der
cc drukproeven en met de invoeging van hetgeen

mocht blijken te ontbreken, »
Daarbij bleef het; mij bleek uit geen enkelen
brief en geen enkel Verslag dat de Academie mij
cc

inzage aanbood van de niet bekroonde antwoorden. En dat genoemd aanbod niet gedaan werd
blijkt voldoende uit blz. q der Verslagen 1888,
alwaar wij lezen : « Aan den Heer Petit zal
« gevraagd worden wat hii voornemens is te doen
« ten opzichte van de aanmerkingen *), welke de
« Heeren Beoordeelaars in hun verslag over zijne
« Bibliographie gemaakt hebben » welke vraag mij
dan ook met schrijven van 20 Januari 1888 door
den Heer Secretaris gedaan werd.
Uit een en ander blijkt voldoende dat de bewering van den Heer Arnold als zou mij inlage
geboden zijn der niet bekroonde antwoorden onj uist is.
TEN DERDE. --- De heer Arnold schrijft (blz.

*) Ik s p atieer.
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34 Verslag 1889) regel 8 v. o. « De Heer P. hield
cc echter geene rekening van de gemaakte aanmerkingen, wees het schoone aanbod van de Academie
« van de hand enz, »
Naar aanleiding der vraag van de Academie
wat ik voornemens was te doen ten opzichte der
aanmerkingen door de H H. Beoordeelaars op mijn
werk gemaakt, trad ik met de Jury, met name
met den Heer D r Vanderhaeghen, in briefwisseling,
deelde aan ZEd. mijne bezwaren mede tegen sommige der gemaakte opmerkingen, eveneens mijne
bezwaren tegen ZEd. meeping omtrent het ontleenen
van sommige aanteekeningen uit de niet bekroonde
antwoorden en besloot ik met ZEd. voor te stellen
dat ik het boek met eenige kleine wijzigingen, en
bijgewerkt met de uitgaven die na de vervaardiging van het HS verschenen waren, zou laten
drukken zóoals ik het aan Uw Academie ingezonden
had. ZEd. schreef mij daarop den 27en Januari 1888
(en gaf mij den 2Oen April jl. vergunning hier
mede te deelen) : « Wat de uittreksels betreft die
« uit de antwoorden N° 2 en No 3 te doen zijn,
« ik geloof met U, dat die niet zeer talrijk zullen
« zijn. Met alle zekerheid kan ik het echter niet
zeggen. Een nauwkeurige vergelijking alleen kan
cc dit uitwijzen ; » en verder : « Alles wel ingeTien
cc

is uw werk nagenoeg volledig *), Too volledig als
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« een dergelijk werk bij de eerste uitgaaf zijn
« kan k). » Daarop zond ik aan ZEd. een drukproef
van het 1t' vel en daar ZEd. mij geschreven had
dat hij ten gevolge van ongesteldheid en vele
bezigheden aan het nazien van mijne proeven niet
veel tijd zou kunnen wijden (de naam van den
heer Arnold werd in ZEd. brief niet genoemd),
stelde ik aan ZEd. voor de correctie aan mij over
te laten, waarin ZEd. toestemde en mij den Ben Feb.
schreef : « Ik heb de eer de drukproef terug te
cc zenden, die ge mij ter inzage hebt gezonden.
cc .In overeenstemming met uwe begeerte bewaar
« ik mijn aanvullende artikels *) (een klein getal)
cc voor de tweede uitgaaf van uw werk. »
Van de gevoerde briefwisseling en getroffen
overeenkomst gaf ik aan Uwe Academie per brief
12 Feb. 1888 kennis, van welken brief voorlezing
werd gedaan in Uwe zitting van 22 Feb. 1888.
TEN VIERDE. l)e Heer Arnold schrijft
blz. 34 der Verslagen 1889, regel 3 v. o : « De

« Academie zal zich hierbij herinneren dat de S.,

« na de bekroning,

weigerde het boek door haren
gewonen uitgever te laten drukken, en daaren« tegen eischte dat zijn werk te Leiden zou worden
« uitgegeven ; dat de Academie, evenzeer na de
« bekronin g , te weten kwam, dat door den heer
« P. reeds eene overeenkomst voor de uitgave was

cc
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gemaakt met de firma E.-J. Brill te Leiden
« en dat het werk aldaar reeds was ter perse
« gelegd nog voor de onderhandelingen over de
« uitgave, tusschen de Academie en den bekroonde
cc gevoerd, ten einde waren gebracht. »
Den 5 en Jan. 1888 richtte ik een met vele
redenen omkleed schrijven tot Uwe Academie,
waaromtrent het Verslag Uwer zitting van 18 Jan.
1888 (blz. 8-9) het volgende vermeldt : « Bij brief
van 15 Januari 1888 betuigt de Heer Louis D.
« Petit aan de Academie zijnen innigen dank
« voor de hem toegekende eervolle onderscheiding,
« en deelt mede, dat zijne Bibliographic « reeds
« bij de bekende firma E.-J. Brill, te Leiden, ter
perse gelegd is en verschijnen zal zoo spoedig
a een keurige typographische uitvoering en nauw« gezette correctie zulks zullen toelaten ». Na eene
« beraadslaging over de vraag, of de heer Petit
« wel het recht heeft zelf de uitgave van een door
cc de Academie bekroond werk, buiten haar te doen,

« lost de vergadering deze vraag op in bevesti« genden zin *), dewijl de voorwaarden van den
« wedstrijd dit punt niet duidelijk genoeg bepalen;
« de Academie zal echter, in het vervolg, zich
« het recht voorbehouden al de door haar bekroonde
« stukken zelve uit te geven, » enz. enz.
Duidelijk blijkt hieruit dat van weigeren en
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eischen van mijn kant geen sprake was en dat
tusschen uwe Academie en mij geen onderhandelingen over de uitgave gevoerd werden. De woorden
van den heer Arnold zijn dus ook, wat dit punt
betreft, onjuist.
Verder wil ik hier in herinnering brengen dat
op hun verzoek Uw Secretaris aan mijne uitgevers
een vel zond van de uitgave der VIIe Bliscap
van Maria, opdat zij zich, wat formaat en papier
betreft, daarnaar zouden kunnen richten ; dat ik op
6 Feb. aan den Heer Vanderhaeghen eene proef
zond van vel 1 en dat ik later aan Uwen Secretaris een proef zond van den titel van het boek,
die, door ZEd. goedgekeurd, aan mij teruggezonden
werd. Verder dat uwe Academie een groot getal
ex. bij mijnen uitgever bestelde en na ontvangst
daarvan ze aan hare leden toezond; dat ik nà de
uitgaaf van de H H. Prof. Willems en Dr Ferd.
Vanderhaeghen de meest vleiende brieven ontving,
en dat Uw bestuurder Jhr. Mr. Nap. de Pauw
die, èn als jurylid èn als bestuurder, van alles wat
mijn werk betrof, geheel op de hoogte was, de
beleefdheid had mij op 24 Sept. 1888 (dus na de
uitgave) o. a. te schrijven : Ik ben er fier over,
« als Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Aca« demie, haar en u eenigszins gelegenheid te hebben
« kunnen geven, een zoo in den grond als in den
« vorm overheerlijk werk, als eersteling onzer
« prijskampen het licht te laten zien. enz. » (ondert.)
Napoleon de Pauw, bestuurder. »
,
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Daar de Heer Arnold verkeerd ingelicht en
niet genoeg bekend was met hetgeen tusschen Uwe
Academie en mij voorgevallen is, heeft hij, zooals
uit de voorgaande regels gebleken is, eene ten
eenenmale onjuiste conclusie getrokken. Van de
ridderlijkheid Uwer Academie meen ik te mogen
verwachten dat zij alles aanwenden zal om den
ongunstigen indruk, dien dit onjuiste oordeel aan
Uwe Leden zou kunnen gegeven hebben, door een
beteren indruk te doen vervangen en verzoek ik
U dus :
1 0 deren brief in rijn geheel in uwe eerst-

volgende vergadering te laten voorleien;
2 0 deren brief in Tien geheel in de Verslagen
en Mededeelingen uwer Academie te laten afdrukken;
3° mij daarvan een Teker getal afdrukken
(liefst ontving ik er 20) te doen toekomen.
Met verzekering mijner hoogachting heb ik de
eer mij te noemen
Van uwe Academie
de dienstwillige
LOUIS D. PETIT.
Conservator der drukwerken bij de
Bibliotheek der Rijks-Universiteit.

Op dit schrijven, door het bestuur aan den
heer TH.-J.-1 ARNOLD medegedeeld, werd door
dezen het volgende antwoord ingezonden :
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M. H H. Dank voor de toezending van den
brief des heeren L.-D. Petit. Door die toezending
toch hebt ge me in staat gesteld daaraan eenige
woorden toe te voegen, die dan te gelijker tijd in
de « Verslagen en mededeelingen » kunnen worden
opgenomen. Vreest niet dat ik te veel van uwen
tijd en van uwe aandacht zal vorderen. De omstandigheid dat de zaak der « Middelnederlandsche
bibliographic » reeds herhaalde malen in ons
middels werd besproken, is oorzaak dat ik kort
kan zijn. Ook zal ik het den zetter niet moeilijk
maken ; hem beloof ik, geen enkel woord te
zullen onderstrepen.
Met voorbijgang van een paar tegen mij persoonlijk gerichte uitdrukkingen, die mij koud laten
wensch ik slechts, tot staving mijner beweringen,
te wijzen op eenige onjuistheden welke in den
brief van den heer P. voorkomen, en om zoo
kort te zijn als maar eenigszins mogelijk is, zal
ik mijne aanmerkingen in den meest beknopten
vorm aan uwe overweging en aan uw oordeel

onderwerpen.
Ik verzoek U derhalve in het oog te houden :
10, dat, na de lezing mijner « Mededeelingen »
noch door het Bestuur, noch door HH. Beoordeelaars, noch door een der aanwezige Leden, de
door mij gemaakte aanmerkingen, of ook slechts
eene enkele daarvan, werden tegen gesproken, en
dat ook, nadat die « Mededeelingen » gedrukt
waren, door niemand bezwaren werden ingebracht
tegen de gemaakte gevolgtrekkingen.

1
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20, dat de heer P. wel eenige dezer gevolgtrekkingen tracht te wederleggen, maar dat ook door hem
niet ééne mijner aanmerkingen wordt tegengesproken.
30 , dat de door den heer P. aangevoerde verontschuldiging ten aanzien van het « Register »
op zijn werk, dat door mij onnauwkeurig en
onvolledig werd genoemd, onvoldoende is, aangezien niemand, althans niet de Academie, bij den
heer P. op eene overhaaste uitgave der « Bibliographie » heeft aangedrongen, en men hem gaarne
den tijd zou hebben gelaten, benoodigd voor de
samenstelling van eene goede Tafel.
40, dat de heer P., bij de aanhaling der woorden
« voorwaardelijk bekroond », in plaats van te verwijzen naar blz. 34 der « Verslagen en mededeelingen » van 1889, had behooren te verwijzen
naar bladz. 13 dierzelfde verzameling, waar die
woorden beter zijn omschreven , en luiden :
K ... alhoewel HH. Beoordeelaars aan de bekroning
« niet rechtstreeks voorwaarden verbonden, zij dit
« toch zijdelings deden, door... » enz.
50 , dat uit mijne « Mededeelingen » volstrekt
niet blijkt dat ik, in tegenspraak met het oordeel
van den Raad van beoordeeling, zou hebben bedoeld
dat het antwoord van den heer P. de bekroning
niet waardig was, maar integendeel zeg : « we
« noemen die vrucht goed en de eer der bekroning
« volkomen waardig » (t. a. p., blz. 13).
60, dat de vele gelukwenschen en de betuigingen
van ingenomenheid met zijn werk den heer P. door

1 49

H H. Beoordeelaars toegezonden, de door hen gemaakte aanmerkingen en de door hen aanbevolen
wijzigingen volstrekt niet buitensloten.
70, dat, o. a., door een der H H. Beoordeelaars aan den heer P. den raad werd gegeven :
« aan de verschillende antwoorden datgene [te]
« ontleenen, wat aan het bekroonde [antwoord]
« mocht ontbreken » (Verslagen en mededeelingen,
1887, blz. 243).
80, dat daartoe, door denzelfden Beoordeelaar,
aan den heer P. een middel aan de hand werd
gedaan (t. a. p., blz. 245), waaruit bleek dat dit
voorstel ernst was.
g°, dat, indien de heer P. liever van het
daar genoemde middel geen gebruik wilde maken,
het aan hem had gestaan een ander middel voor
te stellen, welk middel dan geen ander had kunnen
zijn dan toezending van de andere antwoorden.
1 o°, dat de zaak der toezending ook steeds
in dien geest door de Academie werd besproken,
deze zich op de aanvrage voorbereid hield, en
het Bestuur gemachtigd was , aan de aanvrage
van den heer P., om toezending der andere antwoorden, te voldoen.
I I°, dat het aanbod besloten lag in de vraag
van den heer Bestend. Secretaris : wat de heer
P. voornemens was te doen ten opzichte der
aanmerkingen door HH. Beoordeelaars gemaakt.
Had de heer P. geantwoord : ik zal aan dat
verlangen voldoen, dan zou de toezending onmid-

— r5o -delijk hebben plaats gehad ; welvoegelijkshalve
mocht de heer Secretaris dit echter niet doen,
alvorens van den heer P. bericht te hebben ontvangen, dat de toezending hem aangenaam zou zijn
12°, dat de heer P. eerst met zijne weigering
om veranderingen, verbeteringen en vermeerderingen
in zijn werk aan te brengen, voor den dag kwam,
nadat hem, op zijn verzoek, den 1 oen Jan. 1888,
het bedrag van den behaalden prijs was toegezonden, en eerst uit zijnen brief van den 1 511
derzelfde maand voor het eerst bleek, dat hij
weigerde in dit opzicht te voldoen aan het door
HH. Beoordeelaren duidelijk uitgedrukt verlangen.
13°, dat juist uit den, ook door den heer P.
aangehaalden brief van den heer Bestend. Secretaris,
d.d. 20 Jan. 1888, blijkt, dat de Academie bij
hare wenschen bleef, maar dat op dezen brief door
den heer P., den 1 2n Febr., op ontwijkende wijze
werd geantwoord, en deze, zich verschuilende
achter eene bijzondere briefwisseling tusschen hem
en een der leden van den Raad van beoordeeling,
bleef weigeren.
140, dat uit de brieven van den heer P. blijkt,
dat deze, gebruik makende van den minder duidelijken vorm door de Academie aan hare voorwaarden gegeven, reeds vóor de bekroning met
de firma E.-J. Brill, te Leiden, eene overeenkomst
had gesloten met betrekking tot de uitgave van
het werk, reden waarom de heer P., tegen alle
en overal in gebruik zijnde regelen in, na de
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— 153 -Nadat de heer Hansen heeft gevraagd waarom
de maandelijksche zitting van Juni niet, zooals
gewoonlijk, op den derden woensdag heeft plaats
gehad, en de heer bestuurder geantwoord heeft dat
sommige leden dien dag vermoedelijk niet op reis
hadden kunnen gaan, legt de heer Obrie het volgende voorstel neder :
« De gewone vergaderingen blijven bepaald
op den derden woensdag van elke maand. Alleen
bij voorafgaande beslissing der Academie zal hiervan kunnen worden afgeweken. »
Dit voorstel wordt aangenomen.

Het eerste punt aan de dagorde is dé kiezing
van een werkend lid, tot vervanging van wijlen
den heer Stroobant.
De heer L.-W. Schuermans, briefwisselend lid,
de meerderheid der stemmen bekomende, verklaart
de heer bestuurder hem, onder voorbehoud der
koninklijke bekrachtiging, gekozen tot werkend lid.
De bestendige secretaris leest enen brief van
Mr. A. Prayon, zijne verwondering uitdrukkende
dat de zitting van heden zou geheim zijn, dus
met uitsluiting der briefwisselende leden. Het komt
hem voor, dat die uitsluiting noch met den tekst,
noch met den geest van de Wetten der Academie
strookt en de artikels 6 en 7 dier Wetten hier
niet in te roepen zijn. Gaarne zou hij tegenwoordig
zijn bij de bespreking van het voorstel, dat hij

—
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met de heeren Coopman en de Potter in de
zitting van Mei heeft ingediend, en verzoekt de
Academie die bespreking tot eene volgende (openbare)
zitting te willen verdagen.
Volgens Jhr de Pauw, wien de artikels
6 en 7 der Wetten niet klaar schijnen, zou de
Academie deze thans moeten duidelijk maken. Hij
meent dat den briefwisselenden leden het recht niet
kan gegeven worden te protesteeren tegen eene
beslissing der werkende leden, en dat deze alléen
geroepen kunnen worden tot regeling van al hetgeen de inrichting der Academie betreft. Ten slotte
stelt hij voor, het voorstel des heeren Coopman,
de Potter en Prayon in geheime zitting te bespreken.
Na eene beraadslaging, aan welke de heeren
Claeys, Coopman, de Pauw, de Potter, Roersch
en Willems deel nemen, stelt de heer Snieders
voor :
« De Academie verstaat dat alle voorstellen
rakende de inrichting der Academie uitsluitelijk
in geheime zitting door de werkende leden behandeld worden. n
Dit voorstel zal worden gebracht op de dagorde
der maand Juli, evenals dat, aangeboden door de
heeren Coopman en brie : j0 Bepaling van het getal
leden der twee nieuwe bestendige commissiën ; en
20 kiezing van de leden dezer commissiën.
()

De zitting wordt geheven te 4 1/2 uren.
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hekeldicht van JAN BOENDALE. Gent, 1889, in -80.
(Uittreksel uit de Dietsche Warande.)
Van den heer H. SERMON :
Jan fonder Vrees. (Uit de Verslagen
Mededeelingen der Academie), in-8°.
Van den heer

JOHAN WINKLER

en

:

Frisk end Flaemsk. Haarlem, 1889, in-80.
(Overdruk.)
Vanwege de Société d'Emulation p our l'étude
de l'histoire et des antiquités de la Flandre;
Annales, 38° deel, I e --2 e afleveringen.
Vanwege den heer GUSTAAF VAN Loo
Bespreking der middelen ter stoffelijke, verstandelijke en Tedelijke verbetering der lagere
volksklassen. Gent, i 888 1 8y,
-

De heer bestuurder wenscht den heer Schuermans geluk met zijne benoeming tot werkend lid
en spreekt hem een hartelijk welkom toe, aan de
vergadering herinnerende dat de nieuwbenoemde
een der oudste verdedigers is van onze taalrechten en ten onzent het eerste Idioticon heeft
uitgegeven .
De heer Schuermans spreekt zijnen dank uit
voor de hem bewezene onderscheiding en belooft
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de hem nog overblijvende krachten te zullen aanwenden in het belang der taal en ter eere der
Academie.
Aan de Academie is eene uitnoodiging gezonden vanwege den Belgischen Bond van Oudheiden Geschiedkundige Maatschappijen, tot bijwoning
van den vijfden landdag, welke in hpt begin der
maand September eerstkomende te Middelburg (Zeeland) zal gehouden worden. -- De heeren C. Hansen en A. de Vos worden aangeduid om de Academie op deze wetenschappelijke vergadering te
vertegenwoordigen:
Bij de kennisgeving dat de Academie eene
uitnoodiging had ontvangen van den heer kanunnik van den Hende, vicaris-capitularis des bisdoms
van Gent, tot bijwoning der plechtige begrafenis van
Mgr. Lambrecht, bisschop van Gent, doch dat de
uitnoodiging te laat was toegekomen om de buiten
deze stad verblijvende leden bij tijds te kunnen verwittigen, wordt door den bestendigen secretaris
hulde gebracht aan den afgestorvene, niet als priester
of kerkvoogd, maar als Vlaming, van wien onze
stamgenooten met reden mochten hopen dat hij
eene aanzienlijke verbetering zou hebben toegebracht
aan het onderwijs onzer taal in de onderwijsgestichten van verschilligen graad, onder zijn hoog toezicht
gesteld. Van dit standpunt beschouwd, zegt de spreker,
is het afsterven van den kerkvoogd een onschatbaar, ja
onherstelbaar verlies. Mgr. Lambrecht was ook een
verdienstelijk Vlaamsch schrijver, bij voorkeur zijne
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moedertaal gebruikende voor zijne godgeleerde werken, waaronder er klassisch zijn geworden in
Noord- en in Zuid-Nederland.

Dagorde.
Eerst wordt in stemming gelegd het voorstel,
ingediend door den heer Snieders :
« De Academie verstaat, dat alle voorstellen
rakende de inrichting der Academie uitsluitelijk in
geheime zitting, dit is door de werkende Leden,
behandeld worden. »
Door meerderheid van stemmen wordt dit
voorstel aangenomen.
Het tweede punt is het voorstel der heeren
Coopman, de Potter en Prayon, hetwelk aanleiding had gegeven tot twee amendementen : het
eerste onderteekend door de heeren jhr. de Pauw,
G aard, Maihot, Snieders en van Drooge nbroeck ;
het tweede aangeboden door de heeren Broeckaert,

de Vos, Hiel, Micheels en Obrie.
Bij artikel i van het eerste amendement wordt
voorgesteld :
« Elke commissie bestaat uit ,reven leden, van
welke er twee onder de brieftivisselcnde en eereleden der Academie kunnen worden gekozen. »
Bij artikel i van het tweede amendement :
« Elke commissie is samengesteld uit den
bestuurder (r), den bestendigen secretaris en q leden,
(i) Artikel

12

van

liet

inrichting der Academie.

Koninklijk besluit betreffende de
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waarvan twee kunnen gekozen worden onder de
briefwisselende leden en twee onder de leden, die
deel maken van de reeds bestaande bestendige
commissië. »
Beide artikelen worden toegelicht en besproken.
Op voorstel der heeren P. Willems en Coopman beslist de vergadering dat zij eerst stemmen
zal over het aantal commissieleden.
Met meerderheid van stemmen wordt aangenomen :
« Elke bestendige commissie is samengesteld
uit tien leden. »
Ingevolge eenen wensch, uitgedrukt door den
heer P. Willems, wijzigen de heeren Coopman en
de Potter het tweede gedeelte van hun voorstel
aldus :
... tien leden, « gekozen onder de werkende,
de briefwisselende en de in België gevestigde eereleden », hetwelk insgelijks met meerderheid van
stemmen wordt aangenomen.
Daarna gaat de vergadering over tot de samenstelling van de twee nieuwe bestendige commissiën.
Worden gekozen :
tot leden der bestendige commissie van Geschiedenis : de heeren P. Alberdingk Thijm, J. Broeckaert,

K. de Flou, jhr. de Pauw, Fr. de Potter, P. Génard,
L. Mathot, L. Schuermans, H. Sermon en E. van

Even.
tot leden der bestendige commissie voor Nieuwere Taal en Letterkunde : de heeren H. Claeys,

—
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Th. Coopman, S. Daems, A. de Vos, C. Hansen,
E. Hiel, J. Micheels, J. Obrie, A. Prayon en
A. Snieders.
Op voorstel van jhr. de Pauw zullen de nieuwe
cominissiën worden bijeengeroepen op den dag der
eerstvolgende maandelijksche vergadering.
De zitting wordt geheven te 4 1/2 uren.
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Driejaarlijksche prijskamp
DER

NEDERLANDSCHE TOONEELLETTERKUNDE
INGESTELD DOOR HET STAATSBESTUUR

XIe Tijdvak (1885-1888).

VERSLAG DER JURY.

De Jury ontving ter beoordeeling 47 tooneelwerken : 31 gedrukte stukken, 16 handschriften ;
verdeeld aldus

1 o blijspelen,
3 comedies,
6 tooneelspelen,
i lyrisch tooneelspel,
5 zangspelen,
19 drama's,
r melodrama,
2 treurspelen,
waarvan opgave volgt :
Nr

r. Wraak en Verzoening, drama in 3 bedrijven.
De Grenadier, blijspel in i bedrijf.
3. 0 die Vrouwen, comedie in r bedrijf.
4. De rampTalige Clara, tooneelspel in r bedrijf.
5. De Scho uwvager, zangspel in r bedrijf.
2.

•
•
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Nr 6. Christina Borluut, drama in 5 bedrijven.
bedrijf.
» 7. De Neef uit Rijsel, blijspel in
» 8. Varli de Zanger, drama in 2 bedrijven.
» 9. Iwein van Aalst, melodrama in 3 bedrijven.
» 10. Liefde en Geld, drama in 3 bedrijven.
D i 1. Vlaanderen den Leeuw, drama in 4 bedrijven.
» 12. De Tooveraar op 't Dorp, blijspel in i bedrijf.
» 13. De A bencerragen, drama in 4 bedrijven.
n 14. Albert van Regenfels, drama in 5 bedrijven.
» 15. Eene Koningsdochter, treurspel in 3 bedrijven.
» 16. Vier Plagen op den Hals, blijspel in 2 bedrijven.
» 17. De Liefde op 30 Sporten, blijspel in 1 bedrijf.
• 18. Hermina, drama in 5 bedrijven.
» 19. Parisina, treurspel in 4 bedrijven.
» 20. Annie Brunel, tooneelspel in 5 bedrijven.
» 21. De Bloedverwanten, tooneelspel in 3 bedrijven.
n 22. De BoeTemvrienden, comedie in c bedrijf.
» 23. Achter 't Slot, tooneelspel in 1 bedrijf.
» 24. Breidel en De Coninck, drama in 5 bedrijven.
• 25. De WraakroependeRaven,drama in 6 bedrijven
• 26. Meiroreken, blijspel in 1 bedrijf.
» 27. Een speler, tooneelspel in 3 bedrijven.
» 28. Baas Zwam, blijspel in 1 bedrijf.
» 29. De Dochter van den Roover, drama in 4
bedrijven.
» 3o. De Lichttoren, drama in 3 bedrijven.
n 31. Strijd om de Voogdij, drama in 5 bedrijven.
» 32. De Dood van Karel den Goede, drama in
5 bedrijven.
» 33. De Furie van Lier, drama in 5 bedrijven.
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• 35. Eene eerste Liefde, drama in 4 bedrijven.
» 36. Het schoonste Meisje van Brussel, zangspel
in 3 bedrijven.
» 37. Blandina, lyrisch tooneelspel in 2 bedrijven.
38. De Bloemenbruid, zangspel in 2 bedrijven.
39. Vader Pluimsteen, zangspel in 1 bedrijf.
» 40. Zeva de Tooverheks, drama in 3 bedrijven.

» 4 1 . Op Reis fonder 'nen Cent, blijspel in 2 bedrijven.
» 42. Is hij plichtig? volksdrama in 3 bedrijven.
• 43. Per Aankondiging, comedie in 2 bedrijven.
44. De Waternimf, zangspel in r bedrijf.
45. Een schrikkelijk Geheim, drama in 6 bedrijven.
46. De Liefde van een Haarkapper, blijspel in
i bedrijf.
47. De Tenor is Piek, blijspel in r bedrijf.
"

25 schrijvers dongen mede.
Uit de verslagen der zittingen blijkt, dat de
Jury niet aan enkele harer leden den last heeft opgedragen de eerste schifting te doen : AL de stukken
werden door ELK lid gelezen en dan, door de vergadering, onderzocht en besproken.
De Jury heeft gemeend dat het insgelijks
hare plicht was, in zekere mate, d. i. binnen de
palen harer bevoegdheid, rekenschap te houden
van eene bedenking die door de belanghebbenden

meermalen werd ingebracht tegen den Driejaarlijk-
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schen Priiskamp van Nederlandsche Tooneellite-

ratuur.
Zij bedoelt de moeilijkheid -- waarvan o. a.
spraak is in het verslag van den keurraad voor
het tijdvak 1859-1861 (1) — « om te weten hoe
men een drama of een ernstig tooneelspel vergelijken zou met een zang- of kluchtspel ».
Die Jury achtte « die moeilijkheid zoo groot
dat zij eenstemmig den heer Minister van Binnenlandsche Zaken verzocht, hieromtrent, voor de
toekomst, andere schikkingen te willen nemen,
hetzij door het splitsen van den prijs, hetzij door
eenen bijzonderen prijs toe te kennen aan elk
der drie bijzondere vakken : drama, tooneelspel
en blijspel ».
De laatste Keurraad — veronderstellende dat
de wensch, door eenen zijner voorgangers geuit,
ingewilligd was ; erkennende dat het, natuurlijk,
in alle opzichten even verdienstelijk is, een goed
blij-, zang- of tooneelspel als een goed drama te
scheppen --- heeft goedgevonden, bij den aanvang
zijner werkzaamheden, de mededingende stukken
in te deelen naar de onderscheidene vakken tot
dewelke zij behooren ; - elk werk te beoordeelen
volgens de bijzondere vereischten van e lk vak, en
zich zelven de vraag te stellen :
(i) Voorzitter : Prof. H. Bormans . Verslaggever :
J.-M. Dautzenberg. Leden : H. Conscience, baron Julius de
St.-Genois en Fug. Stroobant.
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« welke blij-, tooneelspelen, drama's enz. zouden ditmaal, voor eenen driejaarlijkschen prijs in
hun vak, in aanmerking kunnen genomen worden? »
Tot volledig begrip van de wijze waarop de
Jury hare alleszins kiesche taak heeft opgevat,
voegen wij bij de voorafgaande mededeelingen het
volgende :
I° De stukken werden besproken op schriftelijke nota's der leden.
20 In overeenstemming met de bestaande
voorschriften, werd vooraf en uitdrukkelijk bepaald
a) In geen geval en onder geen voorwendsel
heeft de Jury het recht, de waarde der geTamenlijk
voorgelegde werken van eenen zelfden schrijver
in te roepen of eenigszins te doen gelden, bij de
toekenning van den prijs, hoe gunstig die schrijver,
om zijne vruchtbaarheid of algemeen erkende verdienste, ook aangeteekend sta in onze nationale
letterkunde.
b) Slechts éen werk kan bekroond, de uitgeloofde prijs niet verdeeld worden.
3° Na de uitspraak , zal de verslaggever
gekozen worden ; het aangewezen lid zal zich onmiddellijk van den hem opgedragen last kwijten.
40 Elk lid der Jury, dat met de uitspraak
niet instemmen of het uitgebrachte verslag niet
onderschrijven kan, zal zijne zienswijze uiteenzetten
in een met redenen omkleed en met het verslag
uit te geven stuk.

166 -De Jury hield hare eerste vergadering op
tweede op 13 Februari
daaropvolgende.
Middelerwijl waren vele, alhoewel niet dezelfde
stukken, door de leden gelezen ; maar deze hadden
zich reeds een denkbeeld kunnen vormen van het
gehalte des wedstrijds. Naar het gevoelen der
leden, was deze zoo merkwaardig dat verscheidene
werken, op zich zelve beschouwd en in hun vak,
verdienden bekroond te worden.
Derhalve werd besloten dat de hoogste prijs
moest toegekend worden.
Het is wellicht vermeldenswaardig, dat al
deze beslissingen genomen werden bij eenparigheid
van stemmen, en voordat de Jury tot de bespreking en schifting der stukken overging.
De Jury heeft, vooraf, uit haar midden elk misverstand willen weren en een in zake van prijskampen altijd mogelijken, nutteloozen omhaal van woorden verhinderen, om zich dadelijk en uitsluitend te
kunnen wijden aan het haar toevertrouwde onderzoek,
met de aandacht, bezadigdheid en onpartijdigheid,
waarop, in de eerste plaats, de beoefenaars onzer
vaderlandsche letterkunde en de gewaardeerde vruchten van hunnen arbeid aanspraak mogen maken.
Wij zegden hooger dat al de stukken gelezen
werden door al de leden der Jury (i). Deze konden dus
12 Januari 1889 ; de

(i) Leden der Jury hebben insgelijks de opvolgende lijsten
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een ruimen blik werpen in het leven onzer tooneelliteratuur, ze volgen in hare langzame ontwikkeling ; hare licht- en schaduwzijden afteekenen en
zich rekenschap geven van hare hoedanigheden en
zwakheden.
Wij mogen getuigen dat, over het algemeen,
hare vorderingen groot zijn en menigvuldig ; ja,
dat haar toestand, vergeleken bij dien van vroegere jaren, zeer bemoedigend is, inzonderheid met
het oog op de vele beloften, die allerwege ontkiemen ; immers, eene voortdurende aanwinst van jeugdige talenten, frissche krachten , is voor haar,
meer nog dan voor elk ander vak — op het
hedendaagsch tooneel is alles en overal, ook ten
onzent, zoo spoedig verouderd ! — eene noodwendigheid, eene onverbiddelijke wet, eene levensvoorwaarde.
Dat zij voor de vervulling dezer laatste niet
hoeft beducht te zijn, blijkt uit eene om zoo te
zeggen periodieke gedeeltelijke vernieuwing van haar
repertorium (I) en van de naamlijst harer beoefenaars, waarvan verscheidene, tijdens de laatste jaren,
door aanhoudend en van merkelijken vooruitgang
getuigend werk, klaar bewezen hebben, dat op het
der mededingende stukken voor den driejaarlijkschen prijs,
sedert dezes stichting, willen inzien, alsmede de verschenen
verslagen der keurraden; de loopbaan van sommige al of
niet bekroonde werken nagaan enz.
(i) Het repertorium onzer tooneelkringen vooral in aanmerking genomen.

— 168 -veld onzer betrekkelijk welig tierende tooneelletterkunde, de wassende tarwe niet verstikt wordt door
het onkruid.
Tot nog toe lijdt ze, wel is waar, aan gebreken, welke niet kunnen geloochend of verzwegen,
doch haar niet te vinnig en onvoorzichtig mogen
aangewreven worden ; want vele tekortkomingen
of zwakheden spruiten niet voort uit haren eigen
aard, zitten haar niet in het bloed, maar zijn
veeleer de onvermijdelijke gevolgen van uiterlijke
invloeden die even zwaar , zooniet met meer
gewicht, op haar als op elk ander vak onzer
nationale taal- en letterkunde drukken.
De invloeden, welke wij bedoelen, zijn bekend
zij ook worstelt er tegen en brengt, door den echt
vaderlandschen geest die haar bezielt, ruimschoots
en meer dan ooit bij om de al te lang in ons
lager, middelbaar en hooger onderwijs verongelijkte landstaal — die zelfs tot heden van geenen
tel is in de meeste onzer rijk begiftigde kunstscholen en conservatoriums — te doen verrijzen
als het eenig mogelijke, het eenig ware licht der
herleving onzes volks.
Wij herhalen met nadruk dat de huidige toestand van onze tooneelletterkunde veelbelovend,
zeer bemoedigend is. In weerwil van allerhande
knellende kluisters die hare krachtvolle wentelingen
— gunstige voorboden eener niet ver verwijderde
vlucht naar hooger -- belemmeren, dwong ze zelfs,
naar aanleiding van eenige in den jongsten tijd
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voor het voetlicht gebrachte gewrochten, aan doorgaans niet gunstig gestemde beoordeelaars het E pur
si muove! af.
Voor toelichtende aanhalingen omtrent elders
besprokene, bepaalde stukken, kan hier geene spraak
zijn ; maar wel van eene zeer ernstige waarschuwing
op welke de Jury, eenparig meent de aandacht
onzer tooneelschrijvers te moeten vestigen ; eene
waarschuwing tegen sommige feilen, welke wij
samenvatten in éen hoofdgebrek, namelijk het ge-

mis aan vinding.
Soms wordt beweerd dat het ons volk aan
verbeelding mangelt. Is dat waarheid ? -- Neen,
want de natuur, die de Vlamingen mild bedeelde
met de gave van kleur en klank, kon hun, bijgevolg, het rijk van Gevoel en Geest en Fantazie
niet sluiten. Al hield men zelfs, met het oog op
meer moderne begrippen, het Ut pictura poesis
voor eene verouderde machtspreuk, niemand kan
loochenen dat de Vlamingen tot eersen hij uitstek
dichterlijken stam behooren. Ja, ze zijn dichters,
geboren vinders, zooals het alle landbouw-, en
alle zeevolken inzonderheid geweest zijn en blijven. Tegen de geschiedenis der algemeene, oude
en nieuwe beschaving valt niets in te brengen.
Waarom dus het gemis aan levendigheid van
opvatting, het gebrek aan vinding op ons tooneel ?
waarom de onbeduidendheid van de behandelde
stof en het alledaagsche van het denkbeeld? - -- die
niet eens geheel of gedeeltelijk te redden zijn door
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technische vaardigheid, schoonheid van vorm, fijnheid van smaak, kunst van geestige gesprekken,
— daar zij regelrecht in strijd zijn met alle aangrijpende, bezielende kracht van uitdrukking, zonder dewelke geene onverdeelde belangstelling bij
den toeschouwer, geene levende, duurzame gewaarwordingen kunnen opgewekt worden in zijn gemoed?
Zijn de oorzaken daarvan ook te zoeken in de
vroeger bedoelde invloeden, die onzen geest verminken, onze scheppingskracht verlammen ? --- en
die, tijdens het laatste halfhonderd, bepaaldelijk voor
de eigenaardigheid, het nationaal organisme onzer
hoogere burgerij, verderfelijker geweest zijn dan
eeuwenlange vreemde overheersching?
Hoe het zij, er ligt nog zooveel goeds en
schoons, zooveel natuur en waarheid besloten in de
middelbare en lagere standen van ons volk dat, bij
voortduring eenvoudig, gemoedelijk gestemd, vatbaar is gebleven voor gezonde scherts en degelijken
ernst, zoo gaarne en genoeglijk lacht, zoo licht
in geestdrift ontvlamt en weent van medelijden
of verontwaardiging en vooral niet zoo ruw en
poëzie-loos is, als de liefhebbers van het hier te
lande verkeerd begrepen bon ton zich zelven en
anderen, ook onzen tooneelschvijvers, pogen diets
te maken.
In die maatschappelijke lagen zitten de aderen
van ons nationaal leven : schatten van edele en
ruwe metalen, tot kunstwerk te smelten en te
smeden ertsen. Slechts uit de ernstige studie van

--- 17 1
het
wezen onzes volks —
- studie gegrond
gegrond op
op
het innerlijk wezen
menschenkennis,
waarneming, geschiegeschiemenschenkennis, zielkundige
zielkundige waarneming,
denis -—verrijst
verrijst weder de
de Vlaamsche
Vlaamsche geest
geest der
der vinding,
vinding,
met
al de
de kracht
kracht van
van hetgene
hetgene de
de Franschen
Franschen noemen
noemen
met al
ral/dace
innovatrice, dat
voor ons,
ons, Vlamingen,
Vlamingen,
l'audace innovatrice,
dat voor
beteekent :: HOOGER
ONS DOEL
DOEL!!
HOOGER ZIJ
ZIJ ONS
De
overtuigd dat
dat haar
haarwenk
wenkzal
zalbegrepen
begrepen
De Jury
Jury is overtuigd
worden.
De
werken, , die
die zij
zij tetebeoordeelen
beoordeelen had,
De werken
bewijzen dat er thans genoegzaam toebereide stofbewijzndatrhsgoembridstf
voor
hand ligt
ligt tot
tot het
hetscheppen
scheppen van
vaneene
eene echt
echt
voor de
de hand
nationale
tooneelletterkunde ininVlaamsch-België.
Vlaamsch- België.
nationale tooneelletterkunde
In die
overtuiging wordt
wordt ze
ze versterkt
versterkt bij
bij de
de overoverdie overtuiging
stukken
weging
al hebben
hebben de
de meeste
meeste dier
dierstukken
weging dat,
dat, al
een zelfde
zelfde hoofdgebrek,
hoofdgebrek, allen
allen daarentegen
daarentegen uitmunten
uitmunten
een
door
éene hoofdhoedanigheid
hoofdhoedanigheid :: het
het juist
juist begrip
begrip van
van
door éene
tucht en redelijkheid.
Onze tooneeldichters
toonceldichters huldigen
huldigen geene
geene zinnelijke
zinnelijke
Onze
liefde, geene
geene ongebondene
ongebondene hartstochten
hartstochten;; vermijden
vermijden
liefde,
of onkuische
onkuische woordspelingen
woordspelingen;; streestreeonkiesche zetten of
len geene
ge ene overprikkelde
overprikkelde,, verwijfde
verwijfde zenuwen
zenuwen;; ververheffen geene
geene eerezuil
eerezuil voor
voor gevallen
gevallen vrouwen.
vrouwen. In
heffen
hunne wijze
wijze van
van denken
denken en
en gevoelen
gevoelen zijn
zijn ze,
ze, wel
hunne
waar,
vaak
zeer
uiteenloopend
;
maar
ze
gaan
is
is waar, vaak zeer uiteenloopend ; maar ze gaan
mede met hunnen
hunnen tijd,
tijd, alhoewel
alhoewelaristocratische
aristocratische
toch mede
is als
als demodemoverdorvenheid evenmin
verdorvenheid
evenminhunne
hunne zaak
zaak is
cratische onbeschaafdheid
onbeschaafdheid;; zij
zij willen
willen niets
niets gemeens
gemeens
cratische
onmannelijk nevronevrohebben met
met dierlijk
dierlijk realisme of onmannelijk
hebben
sisme. Zij eerbiedigen
eerbiedigen de
de zedelijkheid,
zedelijkheid, in
in den
den breebreesisme.
verheven zin
van het
het woord.
woord.
den, verheven
zin van

-

17 2

172

--

Eene
letterkunde, welke
welke bogen
bogen mag
mag op
op die
die
Eene letterkunde,
godsgave
verstand, is,
is, op
op
godsgave: : reinheid
reinheidvan
van hart
hart en verstand,
van nationaliteit
nationaliteit en
en kunst,
kunst, vatbaar
vatbaar voor
voor
het
gebied van
het gebied
volmaking.
Na
deze beschouwingen,
beschouwingen, zij
der Jury
Jury ververNa deze
zij het der
woord te
te zeggen
zeggen aangaande
aangaande een
een feit
feit
oorloofd
oorloofd een
een woord
dat
zij, bij
bij het
hetinzien
inziender
derwerken,
werken,heeft
heeftvastgesteld
vastgesteld
dat zij,
en
niet onopgemerkt
onopgemerkt mag
mag laten
laten voorbijgaan.
voorbijgaan. Een
Een
en niet
aantal
stukken —
-- - waarvan
meerdere of minminaantal stukken
waarvan de
de meerdere
dere
waarde voor
voor het
het oogenblik
oogenblik buiten
buiten bespreking
bespreking
dere waarde
blijft
- schijnen
schijnen hoofdzakelijk
hoofdzakelijk bewerkt
met het
het
blijft —
bewerkt met
op de
de behoeften
behoeften van
vandede
tooneelmaatschapoog
oog op
tooneelmaatschappijen in
de dorpen
dorpen en
en kleine
kleine steden.
steden. De
Demiddelen
middelen
pijen
in de
van
op- en
en uitvoering,
uitvoering, waarover
waarover deze
deze kringen
kringen
van opbeschikken, zijn doorgaans beperkt, en elke poging,beschikn,zjdorgabepktnlogi,
aangewend
liefde voor
voor taal
taal en
enletteren
letteren
aangewendom
om de
de liefde
tot in
in de
deverste
verstehoeken
hoeken onzer
onzer gewesten
gewesten levend
levend te
te
houden en
aan tete vuren,
vuren, verdient
verdient achting
achting en
en
houden
en aan
Er moet
moetechter,
echter,rechtvaardigheidsrechtvaardigheidswaardeering. Er
waardeering.
dat dedeaanmoediging,
aanmoediging,
halve, aangemerkt
aangemerkt worden
worden dat
halve,
welke
de
Regeering,
bij
het
toepassen
van het
het
welke de Regeering, bij het toepassen van
voege zijnde
zijnde Premi(''nstelsel,
Premihzstelsel, aan
aan de
de schrijvers
schrijvers
in voege
van dusdanige
dusdanige werken
werken verleent,
verleent, aanzienlijker
aanzienlijkerwordt
wordt
van
dan zulke,
zulke, welke
welke te
beurt valt
valt aan
aan de
de letterletterdan
te beurt
hunne krachten
krachten wijdende
wijdende aan
aan het
het
kundigen die,
kundigen
die, hunne
scheppen van
breeder opgevat
opgevat en
en meer
meer zuiver
zuiver
scheppen
van breeder
hunnegewrochten
gewrochten
kunstwerk, slechts
slechts kans
kans hebben
hebben hunne
kunstwerk,
nu en
en dan
dantetezien
zienvertolken
vertolkendoor
doordedegevestigde
gevestigde
nu
N ederlandsche tooneelgezelschappen
tooneelgezelschappen van
van Antwerpen,
Antwerpen,
Nederlandsche

-- 173 —
Brussel of Gent, en bijgevolg in eenen onredematigen toestand van minderheid verkeeren.
Verre van ons de gedachte eenen schijn van
blaam te willen werpen op het Prenziënstelsel,
dat reeds zooveel goeds heeft gesticht en door alle
onbevooroordeelden te recht beschouwd wordt als
eene noodzakelijkheid, als eene weldaad in een
land, waar de toepassing van Thorbecke's stelregel :
Kunst is geene regeerins; slaak, voor onze vaderlandsche kunsten en letteren de genadeslag wezen zou.
Het ligt evenmin in onze bedoeling, voor die
klasse van verdienstelijke schrijvers eenige, hunner
onwaardige, gunst af te bedelen ; maar de Jury
acht het zich ten plicht, bij deze gelegenheid, de
welwillende aandacht der Regeering op dien toestand
in te roepen.
De hoogervermelde vraag :
« Welke blij-, tooneelspelen, drama s enz.
zouden voor eenen driejaarlijkschen prijs in hun

vak, in aanmerking kunnen genomen worden? »
werd door de Jury, na de derde schifting en na
rijp onderzoek, met algemeene stemmen, beantwoord
aldus :
1.

-- VOOR HET BLIJSPEL ?

Geen.
In dit vak is, voornamelijk met het oog op
vinding, vloeiendheid en zuiverheid van taal, puntigheid en pittigheid, het minst vooruitgang te
bespeuren.

—
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De tijd van het plat boertige, van de zoogenaamde « barakkenparade » schijnt echter voor
goed verdwenen.
Onzen schrijvers zij op het hart gedrukt, dat het
blijspel, in overeenkomst met het Vlaamsche volkskarakter, vroeger een der hoofdbestanddeelen van
onze letterkunde was en, in de toekomst weder
worden moet. Voor het overige, zij hun het oordeel
van eenen Noord-Nederlandschen meesterschrijver (i)
ter overweging aanbevolen :
« ... Sommige ernstige en waardige personen,
doch eenzijdig ernstig en van eene aan gemaaktheid grenzende waardigheid, kunnen zich niet
voorstellen, zeggen zij, dat men eene verheven
levensbeschouwing aankleve, kunde en nadenken
in zich vereenige, aan God en zijn gebod geloove,
en nogtans zijne hoogste eerzucht stelle in het
vervaardigen van een goed blijspel. En zeker moet

men, om op staanden voet als tooneelschrijver te slagen, zich onderva erpen aan een groot aantal voorwaarden, welke noch de menschelijke fierheid vleien,
noch eene hooge gedachte van het publiek doen
opvatten. Doch moet ook de staatsman niet transigeeren met zijn ideaal? de volksvertegenwoordiger,
de dagbladschrijver ? de godsdienstleeraar zelfs ?
Daarom kan ik niet gelooven, dat een echt blijspeldichter tot de lagere rangen in de gelederen

(i) C' ` BUSKEN HUET

:

Nieuwe Litterarische Fantasiën .

Deel I. Meilhac en Halévy, bldz. 88-89.
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der kunst behooren zou, en zou ik integendeel in
deze eentoonige wereld, vol beslommeringen en
zorgen, den naam van openbaar weldoener niet
in de laatste plaats aan hem wenschen te schenken, die duizenden en duizenden zijner medemenschen een glimlach weet te ontlokken, welken
geen hunner zich behoeft te schamen, of de kunst
verstaat, hen voor een wijl te vermaken, zonder
hen te bederven. »
2. - VOOR HET TOONEELSPEL ?

Drie :
Nr 20. Annie Brunel.
Nr 21. De Bloedverwanten.
Nr 37. Blandina.
3. -

VOOR HET DRAMA?

Vier :
Nr 6. Christina Borluut.
Nr i8. Hermina.

Nr 31.
Nr 32.

Strijd om de voogdij.
De Dood van Karel den Goede.

4 -- VOOR HET TREURSPEL?
Twee :
Nr 15. Eene Koningsdochter.
Nr 19. Parisina.
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vreemde, op eigen bodem talrijke sappige vruchten
te oogsten en te genieten zijn.
Aan welk werk moest de Jury den prijs toekennen
Daar het den Keurraad onmogelijk is, in dit
verslag, eene voldoende ontleding te geven van
elk der voornoemde negen stukken, en hij hoofdzakelijk ter take heeft een werk als het beste te
bekronen en te zeggen waarom hij het bekroont,
zonder echter de schrijvers der andere stukken te
ontmoedigen, acht hij het rechtvaardiger en nuttiger
voor iedereen, de regelen op te sommen volgens
welke hij zijn oordeel heeft gericht en gevestigd.

— Welke eigenschap behoort, voor alles, in
een tooneelwerk uit te komen ?
De levendige voorstelling of natuurlijke levendigheid der handeling.
Deze moet spannend zijn ; de toeschouwer
moet den afloop kunnen voorgevoelen zonder hem
echter te kunnen voorzien.
Tot den natuurlij ken gang van het spel en
de harmonie der deelen is de welgekozene kleur
noodig der rollen, die op elkander moeten afsteken
en elkander voltooien tot een stevig samenhangend
geheel.
Elke rol op zich zelve moet weder eene gestalte
aanbieden.
Alle rollen hebben belangstelling te wekken.

-
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Geene mag overtollig wezen ; met andere woorden : geene mag uit het stuk kunnen wegblijven
zonder er aan te schaden.
Hetzij de stukken geput zijn uit de geschiedenis, hetzij uit het dagelijksch leven, moet de
schrijver daaraan waardigheid, belangrijkheid weten
te geven.
Voor geschiedkundige gewrochten, moet de
schrijver den tijd, waaruit hij zijne stof gekozen
heeft, grondig kennen ; de wijze van denken,
spreken en handelen van dien tijd eerbiedigen ;
de optredende personen niet voorstellen als wassen
beelden, maar als bezielde wezens, die gevoelen,
lijden, haten, beminnen, gelijk de mensch het nog
doet en altijd zal doen.
Verder hoeft de vorm van het werk -- inzonderheid de taal -- zoodanig te wezen als met de
bedoelde waardigheid en belangrijkheid overeenstemt.
Voor de verschillende karakters en toestanden
zijn met die karakters en toestanden overeenkomende taal en uitdrukkingen noodig; want de
natuurlijkheid is de hoofdeigenschap van alle kunstwerk.
Uit de natuurlijkheid vloeit ook de geleidelijke
gang van een tooneelwerk; dit is zelfs eene
van de schoonste hoedanigheden, die men bij de
meesterstukken in het vak bewondert : de eenvoudige ontwikkeling, verwikkeling en ontknooping
der fabel van het stuk.
Maar, in geene regelen zijn te vatten : de
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de liefde voor den evenmensch, voor vaderland
en vrijheid, die het bezielt; de geestdrift voor
eene edele gedachte, die het verwarmt en kleurt;
het waar en diep gevoel van de poëzie welke,
lyrisch of episch, de ruwste harten treft en verteedert, tot medelijden stemt of met schrik vervult,
de gemoederen overweldigt en in deze eenen
onuitwischbaren indruk nalaat.

Onder eenen indruk van dien aard heeft de
Jury den driejaarlijkschen prijs voor het XIe tijdvak, met algemeene stemmen, toegekend aan het
gewrocht :
De Dood van Karel den Goede, drama in
vijf bedrijven en in rijmlooze iamben.
Ofschoon in andere werken meer begrip van
dramatische schikking te bespeuren is, zag de
Keurraad in De Dood van Karel den Goede eenen
breeden stroom van geleidelijke ontwikkeling,
die ongezocht tot een enkel hoofddoel voert. Het
geheel is menschelijk, waardig, edel, verheven, rein
van gedachte, zonder jacht op buitengewoon effect,
zonder sentimentaliteit ; het bevredigt den kunstsmaak, verheft, ja sticht.
De verwikkeling is eenvoudig, elke overgang
juist, elk gevolg van Benen toestand of van eene
handeling is natuurlijk en logisch, de plastische
voorstelling volkomen, de strijd tusschen, eener-
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zijds, eerlijkheid, plicht, liefde en zelfopoffering,
en baatzucht, gekrenkten hoogmoed, onverzadigde
heerschzucht, anderzijds, is nooit opgeschroefd, maar
altijd dramatisch ; de mengeling van goed en kwaad
uitgewerkt in bijzonderheden, waarvan sommige
treffend schoon zijn.
De heldin Deda is eene figuur, tot heden
zonder weerga in on.e tooneelletterkunde. Hare
liefde is diep en teeder, onbaatzuchtig ; zij roert
de innigste snaren van het gemoed ; ware liefde
kan niet anders gevoelen, spreken en handelen.
Deda is eene frissche, aandoenlijke verschijning
die heerlijk uitkomt tegen den somberen achtergrond van het drama, en door hare eigene reinheid, de reinheid van het karakter, leven en streven
van Karel den Goede verhoogt.
Het werk is, voor zooveel het tooneel zulks
toelaat, aan de geschiedenis getrouw ; de bijgedichte
figuren zijn, als waarheid van karakter en als
waarde en gewichtigheid, zoo hoog te stellen als
de historische zelve.
Het getuigt van des schrijvers belezenheid en
volkomene bekendheid met de zeden, wetten en
gebruiken van het tijdvak.
De karakters zijn, over het algemeen, levendig
getint ; de schrijver teekent ze, van in den beginne,
onmiddellijk bij het optreden der personen, af,
met het gelukkig gevolg dat de handeling even
dadelijk aanvangt en haren gang gaat. Dat is
kunst !

--
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Overigens, het aangeboren talent van den
schrijver schijnt ontwikkeld, eerstens, door eene
klassieke opvoeding, en, later, door de ernstige
studie van Shakespeare, Goethe, Schiller, Calderon,
Goldoni en andere groote meesters.
Voorzeker zal verdere oefening en het zorgvuldiger bewerken van de Nederlandsche taal en van
den versbouw den bekroonde van veel nut zijn.
Beiden laten somtijds wat te wenschen, iets dat
waarschijnlijk te wijten is aan zijne opleiding
het alles verlammend, oneindig veel kwaad stichtend Fransch onderwijs in Vlaamsch-België.

Na de uitspraak heeft de Keurraad zich nogmaals
het genoegen willen geven, het werk « De Dood van
Karel den Goede ,> opnieuw te lezen. Hij is
nog eens te meer getroffen geweest door de buitengewone verdienste van het stuk, zijne frischheid
en zelfs, nu en dan, door zijne naieveteit, naast
zoovele voortreffelijke hoedanigheden die van hem,
den nog onbekenden tooneeldichter, de schoonste verwachtingen doen koesteren voor de toekomst.
De Keurraad is overtuigd dat hij aan geene toevallige vrucht den lauwer schonk. Zonder de
verdienste van andere tooneelschrijvers in het minst
te willen verkleinen, heeft hij het vertrouwen
dat in den bekroonde de zeldzame en talrijke
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hoedanigheden vereenigd zijn, die een tooneeldichter
van genie bezit.

Brussel, 17 Mei 1889.
De Keurraad,
(Leden der Koninklijke Vlaamsche Academie)
De VoorTitter,
P. GÉNARD.
De OndervoorTitter,
E. HIEL.

De Leden,
P. ALBERDINGK TH1JM.
J . 1VI ICHEELS.
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Nr I : Hij streed voor 'ijn volk.

0 Moederspraek, du bist mij waerd
En lief als geest en goed;
Dij hang ik aen met trouwen aerd
Met quiver jong lingsbloed.
Fiat lux
Nr 3
Beoordeelaars : de heeren Coopman, Claeys
en de Vos.
VIJFDE PRIJSVRAAG : Verhandeling over den
oorsprong der hedendaagsche Belgische vrijheden.
Twee opstellen. Nr I met kenspreuk :
Zoek nimmer schatten op te delven,
Geene eer in nveidsche praalgewelven,
Maar Toek, maar vind het in u .elven :
't Geluk woont in uiv eigen hart.
Nr

2 :

.'

(H.-A. SPANDAW.)
Nr

2 :

La liberté ne se recoit pas, elle se

conguiert.
(MONTALEMBERT.)

Worden benoemd tot beoordeelaars : de heeren
Mathot, Broeckaert en Prayon.

Bestendige Commissiën.

De heer Th. Coopman brengt verslag uit over
de eerste zitting der bestendige Commissie voor
Nieuwe Taal en Letterkunde.

__ 187 Waren aanwezig, de heeren Claeys, Coopman,
Daems, de Vos, Hansen, Hiel, Micheels, Obrie
en Snieders.
De heer Hiel leest het ontwerp van inrichting,
dat de heeren Coopman, de Potter, Broeckaert, de
Vos en Obrie hebben voorgesteld met het doel de
bespreking over de inrichting der nieuwe Commissiën te vergemakkeliken en te bespoedigen. Dit
ontwerp luidt als volgt :
Art. i. — Elke Commissie benoemt in haar midden een
bureel, dat bestaat uit eenen voorzitter, eenen ondervoorzitter en
eenen bestendigen secretaris, allen gekozen onder de werkende
leden. (Toepassing van art. 8 van het Koninklijk besluit omtrent
de inrichting der Academie).

De voorzitter en ondervoorzitter treden jaarlijks af en. kunnen
niet onmiddellijk in dezelfde hoedanigheid herkozen, noch de
voorzitter tot ondervoorzitter benoemd worden. (Toepassing van
art. zo en il van voormeld Koninklijk Besluit en art. 28, §
der wetten.)

2,

De voorzitter en ondervoorzitter worden gekozen in de
laatste commissie-zitting van het jaar (I). Zij treden op I Januari
in bediening. (Toepassing ,van art. 28, 6' L der wetten.)
Art. 2. -- De openvallende plaatsen worden door de Academie aangevuld bij kiezing, op voordracht eener dubbele lijst
candidaten, voorgesteld door de belanghebbende Commissie. (Toepassing van art. 15,
wetten.)

21, 22, 23

en gedeeltelijk van art. 24 der

Art. 3. — De besluiten en uitgaven der Commissiën moeten
vooraf aan het bestuur der Academie onderworpen en in algemeene zitting der werkende leden goedgekeurd worden. (Art. 19
der wetten.)

OVERGANGSBEPALING.

---

Na ten hoogste 3 jaren zal uit

(i) De voorzitter en ondervoorzitter, benoemd in 1889,
treden slechts af op het einde van 1890.

---
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de opgedane ervaring g enoegzaam gebleken zijn of het wenschelyk
en doenlijk is dat elke Commissie jaarlijks een ontwerp van
begrooting indiene, hetwelk, in zitting der werkende leden, moet
aanvaard worden om deel te kunnen maken van de algemeene
begrooting der Academie. Liz alle geval is elke Commissie gehouf ander werk een
den bij een voorstel tot uitgave van liet een of
bestek der beraamde kosten te voeren.

Art. 4. — Elke Commissie vergadert viermaal 's jaars : de
Commissie voor GESCHIEDENIS in Januari; April Juli; October,
de Commissie voor LETTERKUNDE in Februari, Mez; Augustus
,

en November.

Buitengewone vergaderingen kunnen door liet bureel van
elke Commissie beroepen worden ; maar de gewone en buitengewone vergaderingen moeten plaats hebben op den dag der
algemeene maandelijksche zittingen.
Van elke vergadering der Commissiën wordt verslag uitgebracht in de eerstvolgende algemeene zitting der Academie.
Art. 5. — Eene vergoeding van 20 fr. het vel druks wordt
toegekend aan de leden, die door de Commissie gelast worden
met het bezorgen van uitgaven.
Voor de Biog raphic, welke, uit hoofde van haren grooten
omvang, zou behooren gedrukt te worden in groot-8°, met twee
kolommen en kleiner letter dan de gewone uitgaven der Academie,
is de vergoeding vastgesteld op 5 fr. de kolom.
Art. 6. — De wetten der Academie zijn ten volle van toepassing op de Commissiën van Geschiedenis en van Letterkunde.

Na eene korte bespreking wordt het 5e artikel
van dit ontwerp als volgt gewijzigd :
« Voor het bezorgen van elk vel druks wordt
eene vergoeding tgegekend van 20 fr. »
De andere artikelen worden onveranderd aangenomen.
Ingevolge artikel i wordt daarna overgegaan
tot de kiezing van eenen voorzitter, eenen ondervoorzitter en eenen bestendigen secretaris.
Worden gekozen, tot voorzitter voor 1889-1890 :
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de heer Hansen ; tot ondervoorzitter (voor hetzelfde
tijdperk), de heer Obrie ; tot bestendigen secretaris,
de heer Th. Coopman.

Namens de bestendige Commissie van Geschiedenis wordt door den bestendigen Secretaris medegedeeld :
Al de Leden der Commissie waren aanwezig.
Werden gekozen : tot voorzitter, de heer
L. Mathot ; tot ondervoorzitter, jhr. N. de Pauw ;
tot bestendigen secretaris, de heer Fr. de Potter.
Het ontwerp van inrichting wordt met algemeene
stemmen aa ngenomen.
De Commissie beslist, het bestuur der Academie te verzoeken den heer Minister te vragen
dat er reisvergoeding zou worden toegestaan aan
de briefvvisselende leden, die deel maken van de
nieuwe bestendige Commissiën.
Door den heer Broeckaert zal, in de eerstvolgende zitting, eene voorloopige lijst worden
neergelegd van de namen, aan welke in de Vaderlandsche biographie eene plaats moet worden
ingeruimd. Deze lijst zal aan de Leden der Commissie en verder aan de andere Leden der Academie tot vollediging medegedeeld worden.
De Commissie vraagt, dat door de Academie
aan het Staatsbestuur een jaarlijksch hulpgeld worde
gevraagd ter bevordering van de gemelde uitgave.
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De heer Bestuurder verklaart de bespreking
over de voorstellen der Commissiën geopend.
Volgens den heer P. Willems is het 5e artikel
des ontwerps te onbepaald ; hij verlangt dat de Commissiën het duidelijk zouden maken ten einde verdere
betwistingen daarover te voorkomen. Na eene
, beraadslaging, aan welke de heeren Claeys, Coopman,
Daems, de Laet, jhr. de Pauw en Willems deel
nemen, wordt de volgende, door den heer Daems
voorgestelde wijziging, aangenomen :
« Eene vergoeding van 20 fr. het vel druks
kan, door eene bijzondere beslissing der Academie,
toegekend worden aan hen, die belast worden met
het bezorgen der uitgaven van de Commissiën. »
Aan de dagorde staat nog een voorstel, ingezonden door de heeren Coopman, jhr. de Pauw,
de Potter, Génard en P. Willems, en strekkende
om in den loop van het aanstaande jaar de 25e verjaring te herdenken der troonsbeklimming van Z. M.
koning Leopold II, den doorluchtigen stichter en
beschermer der Vlaamsche Academie. Op aandringen van den heer Alberdingk Thijrn worden genoemde
voorstellers gelast, vóor 1 Januari 1890 een ontwerp van feestviering aan te bieden.
De zitting wordt .geheven te 4 1/2 uren.
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Zitting van 18
18 September
September 188g.
188g.
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A.
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werkende leden
leden;
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;
Flou, A.
A. Janssens,
Janssens, H.
H.SerSerde
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Willems,briefwisselende
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AANGEBODEN BOEKEN.
BOEKEN.
AANGEBODEN

Vanwege het Staatsbestuur ::
Oude
N ederlandsche Liederen;
Liederen; melodieën
Oude Nederlandsche
melodieën uit
de Souterliedekens, uitgegeven
uitgegeven met inleiding,
aaninleiding, aan
teekeningen en klavierbegeleiding, door FL. VAN
VAN-teknig lavrbedn,o
DUYSE, Ie deel. Gent,
8".
1889,
Gent, 1889, 8°.
CLAES ::
Vanwege den heer D. CLAES
question des
des langues
langues en
en Belgique.
Belgique. Réponse
La question
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refusée par le Patriote. Namen, Ad. WesmaelCharlier, 1889, 8'.
Vanwege de Société d'Emulation pour l'étude
de l'histoire et des antiquités de la Flandre, de
4e aflevering, 1887, harer Annales.
Van den heer F. VAN LOO :
Praktisch Handboek voor landbouwers en
veekweekers. Gent, 1889, 120.
De heer Minister van Binnenlandsche zaken
en Openbaar onderwijs zendt aan de Academie
afschrift van het koninklijk besluit, de benoeming
bekrachtigende van den heer L.-W. Schuermans
tot werkend lid.
De Academie beslist niet in aanmerking te nemen
een antwoord op de derde prijsvraag (Lofrede op
J.-FR. WILLEMS), ingezonden den 24 Augustus,
meer dan drie weken na het voor de inzending
bepaalde tijdstip.

Mededeeling.
Ons beroemd medelid, Dr. KLAUS GROTH,
heeft een smartelijk verlies geleden : zijn jongste
veelbelovende zoon August werd hem dezer dagen
(Jo September) in den ouderdom van 23 jaren door
den dood ontrukt. Daags te voren berichtte mij
de grijze dichter hoe hij lange, lange weken aan het
lijdensbed zijns lievelings had doorgebracht, zoodat
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hem nauwelijks de moed was overgebleven om zijne
buitengemeen talrijke vereerders in het dagblad gezamenlijk te danken.
Hij heeft zich in al het schoone en goede,
dat hem uit westelijk Dietschland toekwam, zeer
verheugd, en gelast mij al de Vlaamsche Vrienden,
inzonderheid de Koninklijke Vlaamsche Academie
en de Feestinrichting te Antwerpen, hartelijk dank
te zeggen voor de eer en de liefde, welke hem ter
gelegenheid zijner 70e verjaring bewezen werden,
alles ten bate en tot meerderen roem der ééne
Nederduitsche moedertale, die ons allen stambroederlijk verbindt. C.-J.-HAN SEN.
De Academie hoort deze dubbele mededeeling
van den heer Hansen aandachtig toe, deelt in den
rouw des diep getroffenen vaders, en neemt de
betuiging zijner erkentenis en zijner dietsche gevoelens met wederdank aan.

Lezingen.

Vervalsching der geschiedenis van ons volksleven
door niet genoegzame kennis der taal, door
KAREL STALLAERT, werkend lid.
Ons betreurd medelid, de heer DODD, onderhield de Academie Over eenige Fransche bokkesprongen op zijn geliefkoosd veld der Nederlandsche
kunstgeschiedenis, en gij aanhoorder hem met eene
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zichtbare belangstelling. Ik heb in den loop mijner
navorschingen ook menige misgrepen, en deze wel
onzer landgenooten, aangetroffen op het gebied
der taalkunde, het vak, dat a alien zoozeer als
aan mij bij uitstek dierbaar is, en door u allen
met voorliefde en uitstekendheid beoefend wordt.
Ik durf mij dus vleien, achtbare heeren, dat mijne
voordracht u ook eenig behagen verschaffen zal,
en dat zij tevens, niet zonder eenig nut te stichten,
zal aanhoord en gelezen worden.
Dat er in al de tijdvakken onzer letterkunde
woorden en uitdrukkingen zijn misverstaan en kwalijk verklaard geworden is ook u allen overbekend.
Onze voorgangers in de beoefening der taal, niet
slechts de letterkundigen, maar ook zij, de woordenboekschrijvers, zij die zich als de voorbeschikte
uitleggers van den zin, de beteekenis en de spelling
der woorden moesten opdoen, doch meer het Latijn
dan de moedertaal in het oog hadden, hebben gezondigd,en wij ook, van het huidige geslacht, wij kinderen der zoogenaamde — alles doorsnuffelende, ondervragende en doorgrondende -- eeuw der wetenschap,
hebben gezondigd, en zondigen, ja, nog dagelijks.
Wat al verkeerdheden hebben onze Noord-Nederlandsche broeders, zooals een De Vries, een Verdam
en zooveel anderen niet ontdekt en opgehelderd in
de letterkundige voortbrengsels der middeleeuwen,
en tot in de vermeende ophelderingen der tijdgenooten ! De opsporingen dezer taalhoeders en taalzuiveraars bepaalden zich doorgaans bij de vruchten
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bepalen bij die taalonkundige dolingen, welke ons
meest aanstootelijk zijn voorgekomen, en waarvan
sommigen onze lachspieren hebben gaande gemaakt.
Daar wij hier alleen de wetenschap ter harte
nemen, door geen hekelzucht bezield zijn, en noch
het recht noch den lust hebben iemand te krenken,
zullen wij ons, tegenover de levenden vooral, waaronder wij zelven niet altoos schuldeloos gebleven
zijn, onthouden eigennamen te melden, te meer
daar wij ons ook wel wat op de delicta majo rum
mogen beroepen. Naar het voorbeeld van onzen
vermaarden vriend Uilenspiegel, werpen wij de ons
geleverde schoenen in den tas naar beneden : wien
ze passen, trekke ze aan !
Aert of Art, is niet onbepaaldelijk een grond,
maar de schier in alle dorpen bestaan hebbende
of nog bestaande gemeente-weide, -heide, -bosch,
of gemeente goed, ook wilderf en vroente genaamd.
(Belgisch Museum, II, 416. P. VISSCHERS, pr.)
Antenoosen, vischjes van één jaar oud, spijs-

visch, kunnen toch door poissons grands comme
la main, « visschen een hand groot » niet vertolkt
worden, omdat er eene verminkte hant aan hun
hoofd staat. Dit herinnert ons aan het woord
Aendeel, 't welk in sommige kostumen, als in die
van Broekburg (XI 7), en in de Gentsche Collatie,
166, hantdeel was geworden ; en aan ambacht,
waarvan KILIAAN reeds handbacht maakte. (EDM.
POOLLET, Les juridictions et la propriété foncière
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ut supra v Arbeid.)
Dobbelschool. De dobbelschool is niet eene
school waar men leerde tapijten maken, ofschoon,
bij KILIAAN, een dobbelwercker een tapissier zij ,
maar is wel een dobbelhuis, speelhuis. Fr. maison
ou académie de jeu, école ou salle de jeu, oudfr.
escolle des de r , brelan, een der talrijke inkomstleden van den fiscus, voor hetwelk de landheer
of de stad het monopolie vergunde. (J. DAVID,
Geschiedenis van de stad en de heerlijkheid van
Mechelen, 215.)
.

Doochtgelt, Dogetgelt, in de lakenweverij, is
geen inpakkingsloon, Fr. droit d'empaquetage, maar
wel eene fooi, geld uit welwillendheid, en krachtens
keuren, in de lakenbereiding gegeven voor goed,
deugdzaam werk, Fr. gratification donnée, en ver!it
de statuts, dans la préparation du drap, pour
un ouvrage bien fait; Lat. denarii bonitatis, zeAt
de keure van Leeuw van 1248. (Zie ook VERDAM.)
Eenclipt; Eenclipte lieden (KILIAAN Eenklippigh. fland. brug. Ccelebs;, waren ongehuwden ,
fr. des célibataires. Het woord komt meermaals
voor in de kostumen van Veurne, titel 34 a. 5, 6,
7, 8 en 9. Art. 5 luidt aldus : « Alle eenclipte
lieden, 'tsij mans ofte vrouwen, niet ghegoedt nochte
souffisantelick gestaet sijnde om hemlieden te ontdragen op haerlieder incommen, sullen hemlieden

.
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terstont ende sonder dilay begeven ten dienst van
de goede lieden, sonder te mogen blijven woonen
op haerlieder selven,.. ghereserveert ambachtslieden
hemlieden daghelicx te werck stellende ». En art. 9
« Alle andere huyssittende ende eenclipte lieden,
op carvers oft alleen woonende, ghestaet sijnde om
hemlieden te ontdragen op haerlieder incommen,
oock kinderen woonende met vader ofte moeder,
gheen beslach doende ende om .loon werckende,
daer meer dan een •bejarich kindt is, sullen in alle
poinctinghen ende settinghen ghestelt ende gepoint
worden ter discretie van den setter der prochie ».
Deze eenclipte lieden, met een Franschen
rok aan te trekken, zijn geworden Bens d'une méme
farine, welke uitdrukking KRAMERS ons vertolkt :
« 't is één pot nat », en wij, wat sappiger : « 't is al
één boel, en ook : 't is al vuil boter en vuile visch ».

Eenloopich. Dit woord heeft dezelfde beteekenis als het voorgaande, namelijk ongehuwd, célibataire; als zn. dus een jongman, een jong geTel.
De Kilianus auctus heeft : Eenloopigh, eenloopighe geselle. Solivagus, solus currens, juvenis
cclebs, deun homme vivant seul, à marier. In de
oude vertaling der kostuum van Brussel, van 16o6,
a. 212, werd het voyageur, ofschoon CHRISTIJN er
univagus voor heeft. Een raadsheer van Brabant,

in eene latere uitgave teekent er op aan : univagus,
daerdoor schijnt verstaen te worden « eenen
jonghman die geene familie ofte vaste domicilie
heeft ».
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Erenwerck, is geen eerde- of aardewerk of
potterie, maar koperwerk, Fr. dinanterie. (JAN VAN
DIXMUDE, uitgegeven door LAMBIN, 270 )
Her Faselment (met s of c), of liever vacelment (ook met c of s) is : een kostbaar vaatwerk, vaatwerk van Tilver. Ter meerdere staving
dienen nog de woorden, die de vrouw der abdij
van Maagdendale richt tot den heer van den D uneii,
« visiteerer » de'r abdij : << Mijn Heere, geloofdi
« den Confessoer (nl. haren biechtvader) ? Hij heeft
« mij oec gheseyt, dat ghij op alle de cloesters
« hebt ghenomen tfaselment, ende hebbe moeten
« mijn selver wechdoen, soudic paeys hebben. » Van
dit faselment heeft men het Lat. fulcimentum
gemaakt, en er in gezien : « de ondersteuning genomen van alle de kloosters van Citeaux, om de
hervorming (nl. de hervorming en de sluiting der
abdij Maagdendale) niet te laten gebeuren. » (Dr.
D.-J. VAN DER MEERSCH, Verhael der reformatie van de abdij van Maegdendale, Vlaamsche
Bibliophilen, 2d° reeks n° 4.)
Garsoen, een algemeen bekend en weinig vervormd woord, dat zoo menigmaal o. a. voorkomt in onze iiiddeleeuwsche rekeningen, als knecht,
dienaar, bediende, Fr. garcon, valet, serviteur,
werd door HUYTTENS slecht gelezen als garnisoen,
en vertaald door garnison en door logements ; zoo
schrijft hij ook. voor de stadsgarsoenen, la garnison des sergents de la ville, en pour louage des
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chevaux et logements des sergents. (HUYTTENS,
Recherches sur les corporations gantoises, 3o, 123,
126.)

Gemoederen, vertaald door commères in plaats
van esprits, geesten, kan niet verwekken dan eenen
schaterlach. (GACHARD, Ordonnances des Pays-Bas
autrichiens, tome II, Preface LXVII. — Buiten
kennis der officiëele vertalers.)
Gemoet. Iemands gemoet hebben, is niet hem
mishandelen, maar zijne bevrediging, tevredenheid,
genoegen of inwilliging hebben. (A.-G.-B. SCHAYES,
Dagboek der Gentsche collatie, 166 )
Gougeding, goudagen. 'aarlijksche verplichte vergadering van al de mans eener gouw,
landstreek of heerlijkheid ter ontdekking der verholene misdaden. Het woord gougeding komt,
onder andere, voor, in den vorm van gauweghedijnghe, in de kostuum van Kassel, a. 245.
De vertaler Le Grand leert ons dat het was : een
jour de plaid a bref délai. Het zij, in het voorbijgaan gezegd, dat eene vernuftige verklaring van
de goudagen ons werd verstrekt door eenen raadsheer van het Hof van Brabant in de vijftiende
eeuw : « Die daige zijn geheeten << goudaige »,
zegt hij, « dat is te seggen « gulden daige », overmits dat de clairheit der justicien bij den besuecke
ende openbairingen der wairheit van den overdaden,
die verborgen is geweest, opte voirscr. daigen schijnende ende blinckende is gelijc den goude ende der
clairder zonnen. »

- 202 -

Het Haechspel is geen tir of jeu des haies,
maar wel een wedstrijd voor het boogschieten,

meestal, Tooniet uitsluitelijk, voor de dorpelingen.
De Heertganck is geene parochie of pastorij;
is ook geene weide, maar' wel een gehucht. (Belg.
Mus. II, 416. P. VISSCHERS, priester ; IV, 461
en `boordenlijst.)
Houtbreker. Dit woord is wel eens vertaald
geworden door het alles en niets beduidende roetpeur
de bois, naar zijne letterlijke samenstelling; ook door
ouvrier en bois; men verstond er eigenlijk door een
schrijnwerker, en een koopman in hout; de Kilianus
auctus zegt : Faber lignarius, materiarius, nego-

tiator abietarius, abietarius. Charpentier, ouvrier
et marchant en bois. Doch het meervoud Houtbrekers was de algemeene benaming voor al de
ambachten, die het hout bewerkten, namelijk : de
timmerlieden, de schrijnmakers, kuipers, rademakers,
mandemakers, draaiers, zagers, plattijn- of holblokmakers.
Het Cabaret was oudtijds 't geen wij hedendaags noemen een spijshuis, Fr. restaurant, althans
een winkel waar men gezoden en gebraden vleesch
verkocht. Eene misschrijving van cabaret in
ca m b r e t , gansch gelijkvormig aan het volgende
c a m b u y s voor ca b u y s, bracht J.-F. WILLEMS
in de war, en hij meende de verklaring van het
woord gevonden te hebben in den Dict. Rouchi-.
francais van HÉCART, vs'. Cam b r e t of c a m b r é
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baton courbe au' uel on attache les ports ,
les veaux, les moutons, pour leur enlever les
entrailles oii les écorcher, bij onze slachters
kromhout, slachtboom, fr. jambier. (Belg. Mus.
VII, 298.)

Kabuiskoolen, choux cabus. Dit woord, zich
ongelukkiglijk voordoende onder den vorm Cambuyscoolen, en ja, voorafgegaan van de sterk riekende « look » en « ajuin », werd nochtans aanzien
voor buskolen, bosch- of houtskolen, charbons de
bois. — Men zou ons wel in het vermoeden
brengen dat onze voorouders zich met houtskolen
voedden ! (Belg. Mus. VII, 299.)
Kaecke. Benevens de beteekenis van wang,
heeft dit woord, zoo als men weet, nog hedendaags die
van schandpaal, Fr. pilori. Nu, in de ordonnantie
van keizer Karel, d. d. 25 Januari 153o/31, aangaande de dijkgravers, leest men : « Dewelcke
meesters ende dijckers, des versocht zijnde van
denghenen, die se te wercke zullen gestelt hebben,
gehouden zullen zijn an allen bezouten landen te
wercken, zoowel bij heylige dagen als bij anderen
dagen, zoolange totdat tzelve landt ververscht sal
wesen ; ende dat up peyne van up de kaeke een
ure gestelt te worden. » Deze laatste volzin werd,
in de Liste chronologique des édits et ordQnnances
des Pays-Bas. blz. 175, vertaald : à peine d'être
fustigés sur la joue pendant une heure...

Keite, keute, koyte, kuite, cerevisice genus,
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bij KILIAAN,
KlLIAAN, is
geen vreemd bier, althans,
althans
bij
is eigenlijk geen
niet
vreemd aan
aan Nederland
Nederland ; ; 't't werd
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335.)
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verminking zijner uitdrukkingen, deelen wij de
aangevochtene plaats in haar geheel mede : « Si

à Gand it y a eu des families (nobles) qui n'ont point
exercé le négoce, elles sont si rares que je crois
ne jamais les avoir rencontrées ; je parle de la
noblesse communale. Pour la noblesse chevaleresque, je crois la famille des ' Lichtervelde une
des rares families qui, habitant la ville, ne se
sont point adonnées au négoce. Ici se présente un
fait asset curieux ; ii existait à Gand « une corporation de Bens ne faisant Tien. » Un cas analogue
se présente à Audenarde et à l'Ecluse, ou ils
étaient connus sous le nom de Lediggangers ;
cette rubrique est ainsi concue : « Voici les noms
de ceux qui ne ,font partie d'aucune corporation. »
Etaient-ce des étrangers, ou des membres de la
noblesse chevaleresque, qui s'étaient momentanément
fixés dans la ville? Toutes nos recherches n'ont
pu aboutir à une solution raisonnable. H UYTTEN S,
Corp. 175.)

Lijftocht, waar van de lasten eener stad spraak
is, beteekent lijfrente, en niet levensonderhoud;
men zegde ook lijftochtrente, lijfpensie. (Belg.
Mus. V, 82, J. F. WILLEMS.)
Maechsoen. Bij KRAMERS staat het woord
maagzoen nog geboekt als Réconciliation des parents,
nl. vertoening tusschen de bloedverwanten van eenen
vermoorde, en als het Toengeld Te f . « La reparation
due aux agnats de l' homicidé, et de Celle due a l'ainé

206 --

,

mále parmi eux », zegt GHELDOLF, Proces-verbaux
de la Comm. des anc. lois, V 256.
KNOBBAERT in zijn Jus civile Gandensium
(Brussel, 170o), rubr. III, a. 9, pp. 429-430, vraagt
zich af : Quid sit M a e g h s o en? Hij vindt het bij
de oude volken, bij de Hircaniers, de Mediërs erg de
Carthagers, die elkander, ten teeken van vriendschap,
eenen dronk toebrachten, een gebruik welk de Belgen
zouden gevolgd hebben, daar zij, door maaltijden
en wijn, hunne vriendschap en verzoening wilden
bevestigen, datgene, zegt hij, wat de costuum der
kasselrij van Iperen, hoofdstuk 216, art. 2, Maeghsoen noemt : a stomacho : « Item, dat van nu
voortaen alle montsoen ende maeghsoen van dooden
met de costen deelsaem wort als ghelt ten sterfhuyse, id est : Lucrum et convivium. quod ratione
pacificationis datur, in posterum cum expensis
dividetur, tamquam pecunia in domo mortuaria
rep erta .
Deze overgeleerdheid, die eenen Vl aa inschen
rechtsgeleerde zijne moedertaal zoo dom deed over
het hoofd zien, werd reeds terecht opgemerkt en als
eene zotte snakerij, « une m zauvaise plaisanterie, »,
bestempeld door DEFACQZ en HONINCKS, de schrijvers van l' Ancien droit belgique : « S o en, zeggen zij
(I I, 289), qui a la double signification de baiser et
de réconciliation ou expiation, a pour quali ficatif
maeg, que Knobbaert traduit par estomac. »
Wij zullen verder zien dat zij KNOBBAERT poets
voor poets kunnen spelen hebben.
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Miede (mye) is niet verpachting maar geschenk
of gift. (SCHAYES, 1. c., 342.)
De Molenslagers zijn geen molentimmermans,
geene charpentiers de moulins, maar de gerworen
molenijkers van Brabant.
Nootsin is niet eene raak van groot belang,
maar ons noodtaak, noodwendigheid, Fr. nécessité;
en ook wettelijk beletsel, Fr. empéchement légitime.
(SCHAYES, 1. c., 318.)
Ontbeider van Lotharingen, Brabant en Limburg. Vermoedelijke erfgenaam, troonopvolger,
kroonprins van Brabant enz. Dit woord van belang
heeft men gemeend te verklaren door een bijwoord,
namelijk : te gelijk, ten elfden tijde. (LAMBIN,
Jan van Dixmude, 276 en 283.)
Onsedelijcke, ook onredelycke wandelingen,
dient vertaald te worden door commerce immoral
of charnel, conversation charnelle ou criminelle,
en niet door promenades déraisonnables. Eene Lat.
oork. v. 1520 (GILLIODTS, Coutumes de la ville de
Bruges, II, 63) zegt ratione carnalis commercii

seu cohabitationis hujusmodi, quod sen quam
vulgato vocabulo onredelycke wandelinghe appellarunt. (OCT. DELE:PIERRE, Précis, I, clix.)
Oor, oir. hoir, beteekent kind en ook erfgenaam, en ter plaatse, die wij hier in het oog hebben :
toon ; men mag het woord hier dus niet vertalen
door personnes de la famille.
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Oorboor, oirboir, thans nog oorbaar, als zn.
is nut, voordeel, profijt, dus niet : afaire, entreprise.
Oorconschap beleeden. Beleeden beduidt hier
niet eigenlijk betonnen, bezvijten ; de uitdrukking
beteekent getuigen bijbrengen, laten verhooren,

« gloeiden », doen verschijnen voor den rechter,
fr. produire des té:noins, les faire comparaitre

devant la justice. (SCHAYEs, 1. c.

41.)

Oorvrede, oirvrede, hoirvrede — hantvrede.
Paix d'hoirs of d'héritiers, paix de famille, — paix
manuelle. De beteekenis van dit woord wordt ons
klaar door de twee volgende magistrale definities
t° « Wie mishandeld, beleedigd of bedreigd
was in zijnen persoon, of in dien van een zijner
nabestaanden, of slechts redenen had om de bewerkstelling van iemands vijandelijkheid te duchten,
betrok dezen voor het gerecht, om wettelijker wijze
de verzekering te bekomen, dat hij noch aan den
klager noch aan zijne familie, hetzelfde hoe, eenig
kwaad doen zou. De gedagvaarde moest aan dezen
eisch voldoen en zijne belofte door eenen plechtigen
eed bevestigen. De vrede-eischende partij ging, van
haren kant, dezelfde verbintenis aan. De wederspannige werd aangehouden en bleef, op zijnen
kost, in gevangenis, tot hij zich aan de wet
onderworpen had. Er werd een akte van den
vrede opgemaakt en deze werd openbaarlijk uitgeroepen. De kostuum van Loven I I, 7, 8) onderscheidt in dezen vrede twee soorten : den hand-
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vrede (la paix de main), en den oorvrede (la
paix d'oreille) ; zij laat er den vorm van gissen,
doch zij toont dat de uitwerksels dezelfde zijn. »
(DEFACQz et HON I NCKS, Ancien droit belgique,
II, 290.)
2° « Als wanneer iemand door een ander
bedreigd was, of hij redens meende te hebben
hem te duchten,, betrok hij dezen voor het gerecht,
om de zekerheid te bekomen dat hij hem geen
kwaad doen zou. Indien de gedaagde partij verscheen en met volkomen toestemming den vrede
of het bestand bewilligde, hetzij met aan den
anderen de hand toe te reiken (en tendant la
main à l'autre), hand vrede, nmit der hand ghegeven vrede, hetzij met hem dien aan het oor te
beloven, en la lui promettant a l'oreille, oorvrede,
was alles gezegd. Indien echter de gedaagde zich
wederspannig toonde en, na drie aanmaningen van
den rechter, het bestand weigerde te beloven,
beval de rechter het bestand en veroordeelde hij
den • gedaagde tot de boete en tot acht dagen
gevangenschap. Bleef deze, na den verstreken termijn, steeds weigerig, zoo beval en verkondigde
de rechter openbaarlijk het bestand. » (Coutumes
de la ville de Maestricht, LIV.)
Edoch, indien wij ons moeten bevredigen met
deze beschrijvingen der natuur van den oorvrede, niet
zoo is het gelegen met de taalkundige beteekenis van
het woord. « Oorvrede », en de hieraan gepleegde
schennis mag, als een gepaste tegenhanger van
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KNOBBAERTS maechsoen beschouwd worden. Het
woord oorvrede, oirvrede, juister hoirvrede, werd
in de uitgave der kostumen van Loven, te Brussel,
bij Simon t'Serstevens, 1728, in 40, ongelukkiglijk
vertaald door paix d'oreille, en die man verdiende
wel eene kleine oorveeg, of dat men hem eens
goed bij zijne ooren trok ; drie onzer degelijkste
rechtsgeleerden hebben deze vertaling blindelings
gevolgd en, door hun onbetwistbaar gezag in de
rechtsgeleerdheid, bekrachtigd. Dezen onzin zouden
zij echter vermeden hebben, hadden zij, na « zelfonderzoek », ontwaard dat zij het Fransche woord
hoir, héritier, voorhadden, en er diensvolgens paix
d'hoirs of paix de famille, paix du sang, moest
vertolkt worden.
Het schijnt ons te dezer plaatse niet ongepast,
het onderscheid tusschen den handvrede en den
oorvrede te verklaren, waaromtrent de uitgevers
van het Ancien droit belgique ons in de onwetendheid gelaten hebben, en waarvan, zooals zij
voorgeven, de Lovensche kostuum « ons slechts
den vorm laat gissen, laisse deviner leur forme. »
Deze kostuum is nochtans zeer duidelijk, daar zij,
art. I zegt : « Die twist of geschil heeft tegen
Benen anderen, ofte hem beducht van gequetst,
gesmeten, geinjurieert ofte gemolesteert te worden,
mach dengenen, waervan hij hem sulcx beducht,..
doen dagen.., om van hem eenen handtvrede te
hebben. » Van eenen anderen kant zegt art. 5 :
« Indien iemandt den anderen opliepe, oft naer
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van enkelen twist met iemand, van beleediging,
ja zelfs van mishandeling, doch fonder bloedstorten,
of zelfs nog : uit vrees van beleedigd of mishandeld
te worden.
Oorvrede heeft plaats in geval van misdadige
feitelijkheid, zware verwonding, verminking of moord,
gepleegd of gedreigd. Wij zijn er hemelbreed van
af in de taal der hedendaagsche rechtsgeleerdheid
ervaren te zijn, maar het komt ons voor als wierd
de eerste om een wanbedrijf of délit, het andere
om eene misdaad of crime gegeven.

Poorter beteekent ja burger; doch het woord
heeft nog eene andere, minder bekende beteekenis.
Dit laatste poorter, door verbastering peuter, is bij
DE Bo een « 1ivare bondel brandhout van ongespleten stokken of knuppels, met een weinig rijshout
van binnen en met twee wringwissen gebonden. »
Het woord peuter leeft nog voort in de omstreken
van Brussel en Loven ; SCHUERMANS beschrijft
het ons ook : « als een soort van mutsaards van
dikke boomtakken, die meestal gekloven worden,
of andere dikke kluppels. » In de kostumen van
Brussel komen voor : « Poirterkens, op de lengte
van het halfhout, inhoudende 5 of 6 stokken,
naer advenant hunne dikte. » Alnog leest men
in de plakkaten van Brabant, II i..8, van Halfhout of Poorterkens. Ook in zekere andere onzer
kosturnen leest men : « De groote poorters, vier
deckstocken, lanck dry voeten... De kleyne poorters,
dry stocken, lanck anderhalven voet. » Welnu,
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van deze laatstgemelc'e poorters en poorterkens
heeft men, door eene aan OVIDIUS onbekende gedaanteverwisseling, zoovele burgers en burrerkens
gemaakt : « Les gros bourgeois, quatre gros batons,
longs de trois pieds; les petits bourgeois, trois
bátons, longs d'un pied et demi.
Pellerijn -- in 't pellerijn zitten. Men leest
in de Gentsche Collatie, 439 : « 't Salerdaeghs,
den XXIII Icn dach van Novembre, anno 1459, zaten
in pellerijn drie wijven van lichten levene. » —
De uitgever zegt : werden aen de kerk te pronk
ge'et, waarom niet eenvoudig : aan of in de kaak
ge'et, fr. mis au pilori? (SCHAYES, 1. c. 439.)
Ploten (een goed, landerijen). Dit woord biedt
zich doorgaans aan in de zeer gebruikelijke uitdrukking noten en ploten, niet zelden gevorgd van
vromen en ontvron2en, waar het zake is van een
vrij gebruik te maken van eenig goed, er de
vruchten van te zamelen en te genieten; het zegt
zooveel als blooten, ontblooten, plukken, fr. de ouiller, déf ructuer, dus bepaaldelijk meer dan een
goed overnemen, zooals de uitgever der Gentsche
collatie, 252, het aanteekent.
Raeproede. De dezer dagen overledene A.
KEMPENEERS, in zijn voortreffelijk en al te
weinig bekend werk : De oude vrijheid van Montenaken (1 435 (3) , leert ons wat deze roede is
of was : « Raep roije, d. i., die men bij metinge
of anderzins rapen kan, is de kort of klein roede,
,
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petite verge, warva virgata, waervan 20 eene
groote roede, magna terra virgata, uitmaken, en
die bevattede te Niel 19 1/2 hamels-voeten (of
schreên ?), wat nu heet 17 voeten en 5 duimen.
Enz. » Een vertaler had keus tusschen rapen,
ramasser en raap, navet; hij verkoos deze laatste
en schreef : verge à navets. GRIMM kende dit woord
uit de Records de Nyel (1569-166 r) door de
Recherches sur les comtés de Loot, Horne et Nyel
van F.-G. HOFFMANN, en neemt ook de verge a
navets over, in zijne Deutsche Rechtalterthiijner,
552, Weg.

Staelhof is niet een : endroit oil Bont fixes
les établis, maar wel, zooals in de Cost. van
Antwerpen v. 1545, I. 166, en gelijk KRAMERS en
VAN DALE ook het woord verklaren : plaats, waar
de lakens van merken werden voordien.
(Hem) verdragen is niet wagen, gelijk men
het in de Gentsche Collatie, blz. 134 verklaart,
maar wel rich onthouden, rich wachten, zooals de

.

uitgever het overigens zelf aldaar blz. 252 verbeterde.

Vierschaer. WARNK6NIG, in zijne Flandrische
Staats- und Rechtsgeschichte (I 282), deelt ons
« eine naive Erkl rung » van dit woord mede
« mundlich in Brugge » gegeven : « Vier heisse soviel
als Vuer, Feuer, und Schare das Corps der Schof
fen, weil diese sich gewohnlich in den kalten
Hallen, vor der feierlichen Sitzung, am Feuer zu

-
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warmen pflegten. » WARNIONIG wil dat men thans
nog te Brugge « eine Heerdgenossenschaft [namelijk een geregelde vriendenkring bij den haard] in
einer Wirthstube, Vierschare nennt ».
Vroente, vrunte. Dit woord had, benevens
de beteekenis van gemeente-weide, gemeente-goed,
die van gevangenhuis. « So wie dat eneghen portere van Antwerpen scoud sculdech es, ende daeromme dat hi niet ghelder, wille ochte niet ghelden
mach, Andwerpen ruyrnt, men sal sijn wijf houden van derre scoud ghelijc hem selven. Maer men
mach se niet in den Steen noch in die Vroente
legghen. » Keurb. v. Antwerpen, 146. De voorsz.
poirters ende inghesetenen deser stadt, gheapprehendeert zynde. 'tzy om criminele oft civile saken,
worden ordinarie ghevanghelijck gesteit in de Vroente,
ende niet op de Steenpoorte, weicke gevangenisse
is dienende voor d'afgesetene delinquanten ende vagabonden. Cost. v. Brussel, 16o6, a. 66 ; CHRISTIJN
in . Vrunta, in het ` Fransch aldaar la Vrunte. De
kost. van Sichem, a. 3 heeft ook : « in de Vrunte »,
voor in de gevangenis. Het werd te Brussel verward met vriend, en, vreemd genoeg, onder
Spaansch beheer « verspaanscht », en het gevangenhuis kreeg den naam van Amigo, welken het
stadsgevangenhuis er heden nog draagt (HENNE et
WAUTERS, Hist. de la ville de Bruxelles, III, go).
Het woord Vrunte beteekent echter niet per se,
zooals sommigen meenen, eene beslotene plaats, een
beluik, un endroit ferme, un enclos, maar staat
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in verband met het bij GRIMM voorkomend Frohne,
Frone 3) geu'alt des hernn, hand des hernn,

confiscation, beschlagname.
Een Wagenspel kon wel in eenen « ommeganck » of processie vertoond worden, doch daarom
is het de « ommeganck » zelf niet. (SCHAYEs,
1. c. 230.)
Wijsen is een oordeel of vonnis uitspreken,

vonnissen ; fr. juger, prononcer zin jugeinent, une
sentence, zoodat aviser de rechte vertaling niet is.
Ik acht de voorgaande aanhalingen, onder veel
meer andere, voldoende, achtbare heeren, om
ons nog dieper te doordringen van deze waarheid :
dat de kennis der taal in het innigste verband
staat met de kennis der geschiedenis; zij moeten
ons nog met warmeren drift bezielen, om onze
taal grondiger en in al hare vertakkingen te
beoefenen en haar hare verholenste geheimen af
te dwingen; zoo zullen wij meer en meer en
dankbaar beantwoorden aan hetgeen de stichters
van dit wetenschappelijk lichaam en al onze taalgenooten berechtigd zijn van ons te verwachten ;
zoo zullen wij ons dubbel verdienstelijk maken
aan Moedertaal en Vaderland.

-- 2 1 7 ---

AAN BRUGGE

`1)

door den heer A. JANSSENS, briefwisselend lid.

Waar is de doode maged nu,
Wie Vlaandrens bard zijn diepdoorzuchte lijklied zong?...
'k En vind ze, Brugge, niet in U,
Die weder levend zijt en jong;
Die levend zijt, in eigen pracht,
Die, fier en dankbaar, aan uw heldenzonen peist;
En die, met onverdeelde kracht,
Uw weggeweken zee hereischt.
De kunst, in uwen schoot bewaard,
En is geen doode kunst. Ze leeft, bij kleur en toon,
Bij lied en lijn, naar moeders aard,
In 't meesterwerk van menig zoon.
En daarom wint ge daaglijks nog
In glans. De vreemdeling, die langs uw straten heen
Komt wandlen, roept bewondrend : « Och !
« Daar is maar één Brugge, één alleen ! n

o Kunstjuweel van Belgenland,
Wie is 't die 't schoone zoekt en 't niet in U en vindt !
Wie, die van Maas- en Scheldekant,
Niet toeschiet fier en feestgezind,
(i) Eenige maanden na de Breidelsfeesten 't Brugsche Davidsfonds v oorgelezen.

--t
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Zoohaast de slingervlaggen slaan,
Ter hooge transen uwer torens alle drij,
Begroet, van uit de verste baan,
Als boden van uw feestgetij!
En wie vergeet U, wonderstee,
Waas- 't groene loover langs de roode gevlen zwiert
Waar 't Vlaamsche volk, gelijk een zee,
Doorhenen bruischt en zegeviert !
Waar 't schoon verleden wederkeert,
Met eigen kleur en vorm, hertooverd in een stoet,
Die aan het volk zijn 1°ssen leert :
Wat Vlaandren was en wezen moet !
Nog zie ik, in verrukten geest,
Den grootschen heldenstoet, die langs uw straten toog
Nog dreunt hij, als een windtempeest,
De kreet, die uit uw wallen vloog.
Nieuwsgierig dringen, schaar op schaar,
De vrouwen; jubelen en jamren, als ze zien,
Gedregen in heug orsebaar,
De lieve, de arme Philippien.
En 't leerzaam volkskind reikhalst mee
Naar springhaal, blijde, naar het brandend slot van Maal'
En naar de guldenspoor-trofee,
Zoo duur gewonnen op den Waal.
Maar ziet, daar vlamt der mannen moed :
Ze nadien, Breidel en De Coninck, forsch en fier,
Door honderdduizènden begroet,
In 't lommer hunner leeuwbanier ! .. .
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Nog schooner is 't, wanneer uw volk,
Geknield op merkt en straat, in stillen eerbied stom,
Bij 't wallemen der wierookwolk,
Vereert zijn liefste Heiligdom,
Vereert zijn eeuwenouden schat,
Tot loon geschonken aan graaf Diedrik's heldenmoed,
Den zegenpand van land en stad,
Het overkostlijk Christi bloed,
Door koning, vorst en volk versierd,
Met goud en edelsteen, godvruchtig aangebrocht ;
Met staf- en mijterglans gevierd,
In glorievollen jubeltocht.
Schoon zijt ge, feestend Brugge, schoon !..
En, zooals boven 't bonte en wemelend gezwier
Der blijde stee, de grijze kroon
Rijst uwer hallen, hoog en fier,
Die, over kreet en zegezang,
Heur hemelsche muziek, heur klinglend klokkenlied,
Door heldentocht en volksgedrang,
In blijde stroomen nedergiet;
Zoo rijst dan, voor mijns geestes oog,
al
de
heerlijkheid van uwen gloriestoet,
Uit
De toren uwer Vlaamschheid, hoog
En fier, in gulden zonnegloed.
Hij rijst, gelijk een reus van steen,
harden
Vlaamschen steen, gemetst met Roomsch cement,
Van
Die, over 't zwoegend volk beneên,
Zijn breede, koele schaduw zendt.
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En uit •dien toren, uit die hal,
Weergalmt het lieflijk lied der zoete moedertaal.
Het hupt en danst, op dak en al
En vloeit in stroomen, zonder paal,
Uw straten door ; en geeft den toon
Aan al uw eigen zijn, aan al uw feestbetoog,
Aan al het lieve, aan al het schoon,
Dat streelen kan des vreemden oog...
Wat geeft het, dat er, hier en daar,
Een trotsche woning sta, waar 't lied niet in en dringt
Door blinde muren hoog en zwaar,
Als 't vrij door heel de stede zingt?
Wat geeft het dat de Leliaart,
Voor 't Vlaamsche beiaartslied zijn hooge ramen sluit,
En nooit een blik ter hallewaart
En slaat, door zijn bedompte ruit?
Hij staat er niet te min, de reus,
Met al het heilig recht, dat in zijn flanken rust.
Hij staat en vlijt zijn schaduw heusch
Op 't leliedak, des onbewust.
Het gallemt niet te min, zijn lied,
En zwelt door straat en stulp, in burgerkring en raad,
En klimt, al kent de Waal het niet,
In rechterzaal en gouwestaat.
o Brugge, bron die immer welt
Van Vlaamschen geest en Roomsche trouwe, waar
De Vlaming dorstig henensnelt
Om nieuwe kracht in 't landsgevaar,
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Neen, neen, uw schoon en is geen schijn !
Ge zijt de spiegel van uw heerlijk voorgeslacht,
En fier moogt gij op 't heden zijn,
Hoe blij de toekomst tegenlacht!

Voornaamwoorden en ZelfstandigGebruikte Bijvoeglijke Woorden.
Het is algemeen bekend, dat e r hedendaags
in de Nederlandsche spraakkunsten hoegenaamd
geene eenheid bestaat. Er is tusschen de verschillende
spraakleerschrijvers geene eenheid in de benaming
der rededeelen, geene eenheid in de rangschikking
der woordsoorten, geene eenheid in de verbuiging,
geene eenheid in de vervoeging (of althans niet in
de benaming der wijzen en tijden bij de werkwoorden), geene eenheid in de ontledingen en hoegenaamd geene eenheid in de bepaling der rededeelen.
Dit alles maakt het den leeraren onzer moedertaal

zeer moeilijk, om niet te zeggen, schier onmogelijk,
een goed en degelijk taalonderwijs te geven. Zij
aarzelen om tusschen de verschillende spraakkunsten
Bene keus te doen, en gaan bij hunne lessen al
tastende voort, daar zij gedurig vreezen den bal mis
te slaan. 't Is dan niet te verwonderen, dat sommige n
zich reeds tot de Koninklijke Vlaamsche Academie
hebben gewend, om dier geleerde vergadering te
verzoeken eene goede, degelijke spraakkunst in het
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licht te geven, welke in alle onderwijsgestichten
zou kunnen gevolgd worden. Bij dit ons opstel
hebben wij voor doel, de Kon. Vl. Academie aan
te zetten om den wensch van voormelde personen
na te komen, en, zoo 't ons gelukken mag, de
stof voor dit verlangde leerboek reeds eenigszins
voor te bereiden.
De voornaamwoorden zijn ongetwijfeld wel die
soort van woorden, waarover tusschen de spraakkundigen de grootste verscheidenheid van denkwijzen
bestaat. Dit was zoo reeds vóór meer dan honderd
jaren en 't is thans nog niets beter. - « Depuis le
temps qu'on parle du Pronom, on n'est point parvenu
A. le bien connaitre; comme si sa nature était, dit
le Père Buffier, un de ces secrets impénétrables qu'il
n'est jamais permis d'approfondir. Le savant Vossius,
la lumière de son temps et le héros des grammairiens,
après avoir déclaré (et avec raison) que toutes les
définitions, qui avaient été données du Pronom
jusqu'alors, n'étaient nullement justes, a dit que

le Pronom est un mot qui en premier lieu se
rapporte au nom et qui en second lieu signífie
quelque chose. n (i ) En de Heer BEAUZÉE, uit wiens
Grammaire générale, uitgave van 1767, wij deze
aanhaling ontleenen, voegt er heel geestig bij : « S'il

(i)

Grammaire générale, par M. BEAUZÉE, de In Société

royale des Sciences et Arts de Metz, des Sociétés littéraires
d'Arras et d'Auxerre, professeur de grammaire à l'École royale
Militaire. Paris, 1 767, i `'ï vol., page 258.
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ne s'agit, pour être pronom, que de se rapporter au
nom et de designer quelque chose, it y a trois pronoms dans ce vers :

Vulgare amici nomen, sed rara est fides.
Vulgare se rapporte au nom nomen et it signifie
quelque chose; rara et est se rapportent au nom
fides et signifient aussi quelque chose : ainsi vulgare, rara et est sont des pronoms, s'il faut en
juger d'après la definition de Vossius. »
SANCTIUS beweert dat het voornaamwoord
(le pronom) geen ander soort van rededeel uitmaakt dan het naamvoord (le nom); en Père
Buffier, die sterk tot dit gevoelen overhelt, zegt
« Outre le nom particulier que chacun porie et
par lequel les autres le désignent, it s'en donne
un autre quand it parle lui-même de soi; et ce
nom en francais est moi, et je, scion les diverses
occasions.... Le nom qu'il donne à la personne
qui it parle, c'est vous ou to ou toi, etc.... Les à
noms plus particuliers ont retenu seuls dans la
Grammaire la qualité de noms et les noms plus
comrnuns de moi, vous, lui, etc., se sont appelés
Pronoms, parce qu'ils s'emploient pour les noms
et en leur place. » (I)
BEAUZÉE zegt verder (en, mijns dunkens,
terecht) dat het voornaaamwoord in de taal dezelfde

(]

BEAUZÉE,

Gram. gén . ,

1 er VOL,

page ^6o.
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bediening doet als het naa;nivoord, aangezien zij
beide wetens aanduiden. Onder dit opzicht zijn
ze dus van dezelfde natuur ; daarom ook gaan de
voornaamwoorden te zamen met de naamwoorden,
« ils sont comme des noms, Pronomina. u (i) Daar
de naamwoorden echter den aard, de natuur der
wezens aanduiden, en de voornaamwoorden onverschillig voor alle soorten van wetens kunnen gebruikt worden, voor personen, dieren, ja zelfs
voor levenlooze zaken, moeten zij wezenlijk van
de naamwoorden onderscheiden worden en eene
andere woordsoort uitmaken (2). BEAUZÉE kent
echter het karakter der voornaamwoorden alleen
toe aan de persoonlijke voornaamwoorden, en wil
daarom ook deze laatste bij benaming eenvoudig
weglaten.
Hooren wij nog 't gevoelen van andere taalkundigen. De geleerde schrijver F.-G. EICHHOFF,
Dr in wijsbegeerte en letteren, enz. zegt in zijn
bekend meesterwerk Paralléle des lan8ues de l'Eu-

rope et de l'Incl e, Paris 1836, waarvan wij maar
de Hoogduitsche vertaling in handen kregen :
« Das Pronomen ist nach der gew ohnlichen
Erkl.rung ein Wort welches die Stelle des Hauptwortes vertritt; dem hoheren und wahreren Begriffe
nach ist aber das Pronomen die wichtigste Wortl) BEAUZÉE.

(2)

a

Gram. gén.,
»

»

;er

a

vol., page 263.
» 269.
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art der Rede, welche zur allgemeinen Bezeichnung .
aller Wesen und Dinge dient und die Grundform
jeder in den andern Wortern entwickelten Flexion
in sich tragt. Die an den Zeit- und Nennwortern
durch angefiigte Endungen geschehenen Bezeichnungen der Personen, Geschlechter, Zahlen und
Flle, hangen beim Pronomen am Worte selbst
und sind von seinem Wesen unzertrennlich. » (r)
Deze laatste bemerking is alleen waar voor de
persoonlijke voornaamwoorden, welke (zeker eene
zeer merkwaardige bijzonderheid) in alle bekende
talen eene naamvalsverbuiging ondergaan in de n
stam des woords zelven.
Dr EICHHOFF erkent echter niet, als BEAUZÉE,
alléén persoonlijke voornaamwoorden (waarbij hij
de beaittelijke voornaamw. aansluit, als daarvan
afgeleid) maar hij noemt ook « Teigende Furworter » onder welke hij rekent het Pronomen
demonstrativum, het Pronomen determinativum,
het Pronomen relativum en het Pronomen interogativum ; en « Zdhlende Furwbrter, » tot welke
hij de telwoorden, en de zoogenaamde onbepaalde
voornaamwoorden brengt, als Benige, sommige,
ettelijke, enz.
Dr HEYSE, die onder de beste Hoogduitsche
spraakkundigen geteld wordt, zegt in zijne Deutsche

(i) Vergleichung der Sprachen von Europa and Indiën, p. 79.
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Grammatik, bl.
bI. 128:
128: «« Neben
N eben den
den Hauptwortern
Hauptwörtern
Grammatik,
noch eene
eene Wortgattung,
W ortgattung,von
vongeringerem
geringerem UrnU msteht noch
fange, aber
aber nicht
nicht unbedeutender,
unbedeutender, als
als jene.
jene. Jeder
Jeder
fange,
Gegenstand kann
kann namlich
nämlich von
von seinera
seinembestimmten,
bestimmten,
Gegenstand
besondern lnhalte
so abgelost
abgelöst werden,
werden, dass
dass nur
nur
besondern
Inhalte so
eine leere
leere allgemeine
allgemeine Form
F orm zuriickbleibt,
zurück bleibt, in
in welweleine
lnhalteben
eben so
so wohl
wohl gefasst
gefasstwerden
werden
jeder andre
andre Inhalt
cher jeder
Diese Form
Form geben
geb en die
die Pronomina oder Perkann. Diese
sonwörter. »» En
En daarbij
daarbij zegt
zegt hij
hij in eene
eene nota
nota onder
onder
sonwbrter.
bladzijde:« (IDer
Derlateinische
lateinische Namen
Namen (Fur(Fürop de
de bladzijde
op
wörter)
ist
schiet;
den
zweiten
(Personwörter)
verworter)
schiet; den zweiten (Personworter) verweil am
amhiaufigsten
häufigsten Personen so
so abstract
abstract
dienen sie, weil
BECKER nennt
Pronomen
bezeichnet werden.
bezeichnet
werden. BECKER
nennt das Pronomen
das rein
rein-subjective
das Substantiv
Substantiv das
das mehr
und das
- subjective und
das
objective Subject-Wort.
Subject-Wort. »» (1)
(I)
welke
voornaamwoorden,welke
Alhoewel H EYSE door voornaamwoorden,
hij
zegt
te
willen
hee~en,
ook
te
willen
heeen,
ook
persoonswoorden
hij zegt
te
alleen
de persoonlijke voornaamwoorden
voornaamwoorden schijnt te
alleen de
bedoelen,
neemt hij
hij de
de onderverdeeling
onderverdeeling aan,
aan, welke
welke
bedoelen, neemt
thans
nog door
door de
demeeste
meestespraakkundigen
spraakkundigengevolgd
gevolgd
thans nog
wordt:
persoonswoorden), beTittebe{itte(of persoonswoorden),
wordt : Persoonlijke (ot
lijke,
aanwij{ende, bepalende,
bepalende, betrekkelijke
betrekkelijke en
lijke, aanwijTende,
vragende voornaamwoorden
heeft hij,
hij,
voornaamwoorden (2).
(2). Echter
Echter heeft
op
bI. 128,
128, voor
voor de
de be{ittelijke
volgende (naar
(naar
de volgende
bezittelijke de
op bl.
(1)
Theoretisch-pl'aktische
Gl'ammatik von
von
Deutsche Grammatik
-praktische Deutsche
(i) Theoretisch
Dr
Tu Magdeburg
Schutdirector :ru
H EYSE, Schuldil'eclOl'
Dr ]OH"CHRIST.·AuG.
J OH.-CHRIST. -AUG. HEYSE,
der GelehrtenGelehrten- Vereine
deutsche Sp
Sprache
und
and Mitglied der
Vereine {ûr
fur deutsche
cache
:ru
Main. Viel'le
Vieste Aufgabe, HanBerlin llnd
and Frank/w,t
Frankfurt am
am Main.
,Tu Berlin
nover,
1827'
nover, 1827.
(2)
(2)

Deutsche
GI'ammatik, seite
seite
Deutsche Grammatik,

302.
302.
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onze meening juiste) aanmerking gemaakt : cc Die
besit'anTeigenden aber : mein, dein, sein, etc.
zahlt man mit Unrecht hieher, da in ihnen die
Vorstellung der selbstndigen Person fehit. » Op
bl. 309 noemt hij deze woorden ook PronominalAdjective; en de volgende bepaling, welke hij op
bl. 3oo geeft van de voornaamwoorden in 't algemeen, past ook enkel op de Telfstandige :
« Die Furworter oder Pronomina sind die
allgemeinen Formen, in welche Gegenstdnde als
solche iiberhaupt, das ist, als Selbstdndige, ohne
Ri cksicht auf ihre besondere und eigenthumliche
Natur, gefasst werden kunnen. In den Furwortern
ist also die Figenthiimlichkeit oder Bestimmtheit
eines Gegenstandes aufgehoben. Fin und dasselbe
Fiirwort kann gleichsam das Gefass fiir den verschiedenartigsten Inhalt werden ; und was es in
einem besondern Falle bedeutet, gilt nicht weiter,
als fiir diesen. » I)
(

Met deze zienswijze komt die van den Franschen
taalkundige GIRAULT-DUVIVIER grootelijks overeen. Deze zegt in zijne Grammaire des Gram(i) JACOB GRIMM, die taalreus en diepdoordringende
navorscher, voor hetgene de woordafleiding en 't gebruik
der Germaansche taalvormen betreft, heeft in deze zaak
minder juist gezien dan Heyse. Hij zegt : « Eigenliche
Bestimmung des Pronomens ist das Noenen zu vertreten,
dessen bestendige Wiederholung lastig fallen wurde . »
(Deutsche Grammatik. 1837. Vierter Theil, Seite 293.) Verder spreekt GRIMM van Pronomina personalia, vossessiva,
demonstrativa, enz.

-
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maire'
maird :: «« A
A en
en juger
juger par
parl'étymologie,
l'étymologie, le
Ie Pronom proprement dit est
est un mot
mot qui
qui..n'a
n'a par
par luilui
même aucune signification, et qu'on met a
à la
la-mêeaucnsigfto,q'me
place
place dun
d'un nom,
nom, précédemment
précédemment énoncé,
énoncé, pour
pou'" le
Ie
remplacer,
répétition, »» (In
(In 't't voorvoorremplacer, et
et en
en éviter
éviter la répétition.
bijgaan
aangemerkt, dat
dat het niet
niet juist
juist is te
bijgaan zij
zij aangemerkt,
Ie pronom
par lui-même aucune
zeggen, «u que le
pronom n'a
n'a par
signification »» :: de schrijver
wil ongetwijfeld
ongetwijfeld zegsignification
schrijver wil
gen :: aucune signification
signification déterminée.)
En verdéterminée.) En
Ondivise
diviseordinairement
ordinairement les Pronoms en
der : «« On
cinq
classes, savoir
savoir :: en
en Pronoms
Pron011ls personnels,
personnels, en
cinq classes,
Pronoms possessifs,
possessifs, en Pronoms
Pronoms démonstratifs,
démonstratifs,
Pronoms
en Pronoms
Prono11ls relatifs et
en
Prolloms
indéfinis,
et en Pronoms indéfinis, .......
mais parmi les Pronoms
Pron011lS possessifs,
possessifs, démonstratifs
démonstratifs
en est
estauxquels
auxquels plusieurs
plusleurs GramGramindéfinis, ilii en
et indéfinis,
Ie nom
nom de
de Pronom.
mairiens refusent,
mairiens
refusent, avec
avec raison,
raison, le
Tels
sont, par
par exemple,
exemple, mOll,
ma, ton,
ton, ta, son,
SOI1,
Tels sont,
mon, ma,
sa. nul,
nul, aucun, etc.,
etc., etc.
etc. En
En effet,
effet, si le
Ie Pronom
sa,
est
destiné àa remplacer
remplacer Ie
est clair
clair que
est destine
le nom,
nom, il
it est
mots dont
do nt it
il s'agit
s'agit ne tenant
la place
place d'aucun
d'aucun
tenant la
les mots
nom, mais étant
au contraire toujours
toujours joints
joints aà
étant au
un nom
nom qu'ils
quïls qualifient
qualifient en
en leIedeterminant,
déterminant, ne
un
sauraient être considérés comme Pronoms
PruIloms ; ce sont
ils en
en ont
de
véritables adjectifs, car
car ils
de véritables
om l'essence
lois; c'est
c'estpourquoi
pourquoi nous
nous les
les
et en
en subissent
subissent les lois;
les appelappelnous les
considérons comme adjectifs, et 1I0US
adjectifs pronominaux,
cause de
de l'affinité
l'affinité
lerons adjectifs
pronominaux, àà cause
qu'ils
avec les Pronoms.
(I)
Pronoms. »)) (I)
qu'ils ont avec
(1)
des Grammaires
Grammaires ou analyse raisonnée
raisonnée des
des
Grammaire des
(i) Grammail'e
traités sur
SUl' la langue
languefrancaise,
française,
GIRAULT-DuVIVIER.
parpar
GIRAULT-DUVIVIER.
meilleurs traités
Douzième édition.
édition. Bruxelles.
Bruxelles. 1844.
1844.
Douzième
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BEAIJZÉE in de hooger genoemde Grammaire
générale heet al deze bepalende bijvoeglijke woorden
adject fs articles, aangezien zij, zegt hij, evenals de
lidwoorden le, la, les, dienen om de beteekenis
der naamwoorden te bepalen, om één of meer voorwerpen door eene nadere aanduiding, van al de
andere derzelfde soort af te zonderen. Zelfs de telwoorden rangschikt hij bij deze soort.
Zien wij thans wat onze Nederlandsche Spraakkundigen zeggen :
In BILDERDIJK'S Nederlandsche Spraakleer
lezen wij : « De voornaamwoorden (pronomina) zijn
dus genaamd, omdat zij de naamwoorden vervangen;
en zijn deels Telfstandige, deels bijvoeglijke » (i).
En op eene andere plaats luidt het : « Als ondergeschikt aan de Naamwoorden of in hun plaats
tredende, merkt men de voornaamwoorden aan. Zij
zijn, als de Naamwoorden, deels Telfstandig, deels
bijvoeglijk. » (2) « De .zelfstandige , zegt hij, drukken
de personen uit, naamlijk, dengene die spreekt, » enz.
en in den bladwijzer stelt hij : « Zelfstandige of
persoonlijke voornaamwoorden. » Bilderdijk neemt
dus geene andere Telfstandige voornaam woorden
aan ; doch hoe hij, tot tweemaal toe, kan zeggen dat
de zoogenaamde bijvoeglijke voornaamwoorden de
naamwoorden vervangen of in deter plaats treden,
(i) Nede rlandsche Sp raakleer, door BILDERDIJK. 1826, bl. 77
(2) Ibid., bl.

113.

-
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begrijpen wij niet. En dat hij wel degelijk de bepalende bijvoeglijke woorden bedoelt, blijkt hieruit,
dat hij zelfs de lidwoorden bij de voornaamwoorden
wil rangschikken. « De lidwoorden, zegt hij, zijn

algemeens bijvoeglijke voornaamwoordjes.
Bij Dr BRILL vinden wij : « Het is niet altijd
noodig het voorwerp der gedachte te noemen; vaak
kan men er mede volstaan het bloot als met den
vinger aan te duiden. De woorden, die dit doen,
heeten voornaamwoorden. Die aanduiding geeft
eenigermate de plaats te kennen, waar zich het
voorwerp bevindt. Wordt het voorwerp uitdrukkelijk
genoemd en het voornaamwoord slechts gebezigd
om de plaats, waar het voorwerp zich bevindt, door
aanwijzing aan te duiden, dan wordt het voornaamwoord bijvoeglijk gebruikt » (I). Terloops zij aangemerkt, dat het voornaamwoord in het laatste
geval hoegenaamd de bediening niet doet, welke
Dr Brill er eerst aan toeschrijft, namelijk, een niet
genoemd voorwerp der gedachte « als met den vinger
aan te duiden. »
Op bl. 198 geeft hij de volgende bepaling
Voornaamwoorden zijn woorden, die voorwerpen
aanwijzen met onderscheiding van de plaats, die dij

in de ruimte innemen. »
Hoe de persoonlijke voornaamwoorden : ik gij
hij, wij,... de onbepaalde : men, iemand, iets;....
,

(1)

bl. 96.

,.

Hollandsche Spraakleer, door Dr W.-G. BRILL, 1849,
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ivie, wat, enz. de
de vragende
vragende:: wie,
de plaats in
de ruimte
in de
onderscheiden,
de aangeduide
aangeduide voorwerpen
voorwerpenzich
zich
onderscheiden, waar de
bevinden, is
voor ons
onsonbegrijpelijk.
onbegrijpelijk. Integendeel,
Integendeel,
bevinden,
is voor
zeg:: «« Wij slapen
slapen op
op de
de kamer
kamer daardaarwanneer ik zeg
wanneer
», dan zal
zal daarboven, volgens
bepaboven
boven »,
volgens Brill's bepaling, een
een voornaamwoord
voornaamwoord zijn.
zijn.
ling,
.

VAN
volgens eigene
eigene getuigenis,
getuigenis,
VAN BEERS,
BEERS, die,
die, volgens
zijne Spraakleer grootendeels
die van
van BRILL
BRILL
grootendeels naar
naar die
vervaardigde, heeft dezes bepaling een We111lgveradig,hftzsbepalnwig
veranderd. Hij
zegt : :« Voornaamwoorden
(( Voornaamwoorden zijn
zijn
veranderd.
Hij zegt
onderwoorden, die
die voorwerpen
voorwerpen aanwijzen,
aan wijzen, met
woorden,
met onderscheiding der betrekking, waarin
waarin de'e
derevoorkomen.
voorkomen. »»
Deze laatste
dan die
die van
vanBRILL,
BRILL,
Deze
laatste woorden
woorden zijn
zijn beter dan
maar evenwel
evenwel weinig
weinig duidelijk,
duidelijk, aangezien
aangezien het
het woord
woord
betrekking te
te onbepaald,
onbepaald, tetealgemeen
algemeen is.
is.
betrekking
VAN BEERS
BEERS evenals
evenals BRILL
BRILL : «« Men
Ook zegt VAN
onderscheidt de
volgende soorten
soorten van
van voornaamvoornaamonderscheidt
de volgende
Persoonlijke,... onbepaalde,...
onbepaalde, ... bezitteberittewoorden :: Persoonlijke,...
woorden

lijke, ...
aamvijrende, ...... bepalende,...
bepalende, ... vragende,...
vragende, ...
... aanwijTende,
betrekkelijke.
betrekkelijke.
((« Voorts
Voorts worden
worden de
de voornaamwoorden
voornaamwoorden in
in reIfzelfvoornaamwoorden onderonderbijvoeglijke voornaamwoorden
standige en . bijvoeglijke
scheiden. Enkel
Enkel de
de persoonlijke en onbepaalde voornaamwoorden, en
van de
de vragende,
vragende, wie
wie en wat
naamwoorden,
en van
zijn
uitsluitend
reljstandig;
de
overige
worden alle
alle
zijn uitsluitend Telfstandig; de overige worden
bijvoeglijk
gebezigd.»((I)
naamwoorden gebezigd.»
bijvoeglijk bij zelfstandige naamwoorden
I)
(I)
Nederduitsche Spraakleer
Spraakleer ten
gebruike van
van hooge-,
hooge·,
ten gebruike
(t) Nederduitsche
middelbare- en
normale scholen,
scholen, onderwijzers,
onderwijzers, meergevormeergevormiddelbareen normale
derden, enz.
door J.
J. VAN
VAN BEERS.
1856.
BEERS.Derde
Derdeuitgave.
uitgave. Lier,
Lier, 1856.
derden,
enz. door
bI.
89.
bl. 8g.
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In de Grondregels der Nederlandsche Spraakeer, welke VAN BEERS later voor de lagere
scholen opstelde, spreekt hij over persoonlijke en
onbepaalde voornaamwoorden ; daarna in een ander
nummer, getiteld : « Bijvoegelijke woorden (adjectieven) verdeeld naar hunne beteekenis » zegt hij
De bijvoegelijke woorden zijn
10 De lidwoorden.
of bijvoegelijke
2' De hoedanzgheidswoorden

naamwoorden.
3° De telwoorden.
4° De beTitswoorden of bezittelijke voornaamwoorden.
50 De aanwijingswoorden of aanwijzende
voornaamwoorden.

6° De betrekkelijke voornaamwoorden. » (i)
De bepalende voornaamwoorden van hooger :
degene, diegene, deTelfde, Tulk, Toodanig, dergelijk,
zijn er bij de aanwil igingswoorrden gezet, en van
de vragende is er geene spraak.
Merkt wel op, dat de bezittelijke, aanwijzende
en betrekkelijke voornaamwoorden hier met de
lidwoorden, hoedanigheidswoorden en telwoorden
onder ééne benaming zijn gebracht, namelijk die
van bijvoeglijke woorden.
RO UCO U RT geeft de volgende bepaling : K Men

(i) Grondregels der Nederlandsche spraakleer door J. VAN
BEERS. Handboekje voor den leerling. Brussel, 1863, bl.
17 en i8.
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,geeft den naam van voornaamwoorden aan zekere
woordjes, die men voor of in de plaats van zelfstandige naamwoorden plaatst, ten einde deze niet
twee-, drie-, of meermaals, ja tot vervelens toe,
in de rede te moeten herhalen. » (I )
Deze schrijver spreekt ook van bepalende
bijvoeglijke naamwoorden, welke hij verdeelt in :
beTittelijke, aanwifTende, vragende en onbepaalde

bijvoeglijke naamwoorden.
In dit geval weten wij niet, welke voornaamwoorden voor de zelfstandige naamwoorden geplaatst
worden, of de schrijver moet voor of in de plaats
als synoniem beschouwen, en alsdan hadde hij beter
gesteld : « voor, dat is, -in de plaats. »
De overige (meestal kleinere) spraakkunsten
hier te lande of in Noord-Nederland verschenen,
volgen alle, voor zooveel wij ze kennen, of het
stelsel van ROUCOURT of het stelsel van BRILL
en J. VAN BEERS. Ze zijn alle nagenoeg op
denzelfden leest geschoeid (2).
Uit al hetgene voorgaat, ziet men, hoe uiteenloopend de gedachten der taalkundigen zijn nopens
het punt, dat wij tot onderwerp dezer verhandeling
hebben gekozen.
Waar ligt nu de waarheid ? Dit zullen wij
thans onderzoeken.
(1) Beknopte Spraakkunst der Nederlandsche taal, door
T.-J.-E. ROUCOURT, zevende uitgave, Mechelen 1879, bl. 117.
(2) Onze Spraakleer, waarvan verder meer, maakt uitzondering.
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Allen, op enkele uitzonderingen na, zijn het eens
aangaande de persoonlijke voornaamwoorden. Hieraan kennen zij, zonder aarzelen, het karakter der
voornaamwoorden toe. Zien wij derhalve welke
dezer bediening is.
Elk wezen, dat spreekt of als sprekend wordt
voorgesteld, noemt zich zelven ik; het aangesproken wezen wordt gij genoemd. ( Het enkelvoudige du wordt maar zelden gebruikt.) Deze
woordjes ik, gij, enz. dienen niet enkel om personen aan te duiden, maar zij worden, even goed
als de voornaamwoorden van den derden persoon,
gebezigd ter aanduiding van dieren en planten, ja
zelfs van levenlooze voorwerpen. Om die reden

zegt H EYS E, dat de voornaamwoorden algemeene
vormen zijn, waarin de Telfstandige inhoud der
verscheidenste voorwerpen kan gevat worden. Zoor
lezen wij in LEDEGANCK :

« Zijt gij amber n sprak een wijsgeer
Tot een nietig klompje stof,
Dat door zoeten geur hem trof.
« Neen ! » was t antwoord van het klompje ;
« Maar ik woonde een korte poos
« In gezelschap met de roos. »
Hier verwijzen de persoonlijke voornaamwoorgij
en ik naar het nietig klompje stof.
den
Het is echter zeker dat de persoonlijke voornaamwoorden van den I en en den 2den persoon
niet in de plaats der naamwoorden staan ; want,

— 235 -stelt men den naam des sprekenden of des aangesproken persoons in de plaats van het voornaamwoord, dan komt het werkwoord onmiddellijk in
den derden persoon. B. V. : God sprak : « Ik ben,
die ben. » Vervangt men ik door den naam God,
dan wordt (le zin : God is, die is. Zoo ook :
« Adam, waar Tijt gij? » Stelt Adam in plaats
van gij, en de vraag wordt : Waar is Adam?
Het is deze beschouwing (welke de groote
denker DE CONDILLAC waarschijnlijk eerst in het
licht stelde) die sommige Fransche spraakkundigen
deed besluiten, dat de woordjes : je, moi, tu, toi,
nous, vous, etc geene voornaamwoorden zijn,
maar wel de namen des sprekenden en des aangesproken persoons, en derhalve naamwoorden (1).
Die laatste gevolgtrekking is echter valsch : wat
wij hierboven zegden, toont reeds genoeg, dat die
woordjes enkel personen of .aken aanduiden, en
er geenszins de namen van zijn. Maar, zooals
BEAUZÉE het terecht aanmerkt, de meening dat

de voornaams-'oorden in de plaats der naamwoorden staan, heeft aanleiding gegeven tot veel
verwarring. « La principale source des incertitudes ou paraissent être les grammairiens sur la
matière présente, c'est la supposition, répétée sans
examen par tous ceux qui en ont traité, comme
par autant d'échos, que les Pronoms représentent
les noms. » ( 2)
(i)

(2)

Grammaire générale, par

»

BEAUZÉE, t r

»

vol., page

261.

page

262.

,)
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keurigheid der algemeen aangenomene bepaling •
« Voornaamwoorden zijn woordjes die men in
de plaats der naamwoorden zet, enz., » ook bemerkt,
en daarom eene andere uitdrukking gezocht. Da t
zij echter niet volkomen slaagden, hebben wij.
hooger reeds terloops aangeduid.
Wij weten het, niets is moeilijker dan eene
goede bepaling te geven : zij moet al de kenmerken der bepaalde zaak inhouden, moet toepasselijk
zijn op al de zaken derzelfde soort en mag ook
op geene andere kunnen toegepast worden. Hoe
moeilijk het ook zij, wij willen het echter beproeven :

— Voornaamwoorden zijn woorden, die
zelfstandige voorwerpen beduiden, zonder deze

met hunnen naam te noemen.
Wanneer men door Telfstandige voorwerpen
alle dingen verstaat, die wezenlijk bestaan of als
bestaande worden beschouwd, dan is deze bepaling zeker toepasselijk op alle Telfstandige voornaamwoorden. — Wij zullen verder betoogen, dat de
zoogenaamde bijvoeglijke voornaa mwoorden, geene
voornaamwoorden zijn ; er bestaan dus volgens onze
meening, alleen .Telfstandige voornaamwoorden, en
bijgevolg laten uv ij dat woord Te (stand ig hier
geheel wegvallen ; wij zeggen enkel : « Er zijn twee
soorten van zelfstandige woorden, te weten : de
naamwoorden en de voornaamwoorden. » (r )
(i) Nederlandsche Spraakleer, naar eene gansch nieuwe
methode bewerkt, door FRANS WILLEMS, bl. 5.
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Volgens onze bepaling hebben wij dan vooreerst : Persoonlijke voornaamwoorden. Deze beduiden alle één of meer Telfstandige voorwerpen
fonder Te met hunnen naam te noemen; zij geven
bloot het Telfstandig begrip op van den persoon
of de zaak, waarheen zij verwijzen.
Zoo wordt ook een Te f standig begrip aangeduid door de woorden : men, iemand, niemand,
iets, niets, elkeen, menigeen, alles. Doch bij
deze woorden is het zelfstandig begrip gansch
onbepaald ; derhalve worden zij onbepaalde voornaamwoorden geheeten.
Het woordje wie vraagt naar eenen zelfstandigen persoon en wat vraagt naar eene zelfstandige zaak : de woordjes wie en wat zijn dus

vragende voornaamwoorden.
Ook deze twee laatste soorten van voornaamwoorden staan niet in de plaats der naamwoorden : alleen door hunne onbepaaldheid is
het onmogelijk dat zij bepaalde naamwoorden
vervangen (i ).
(1) BEAUZÉE zegt dat de woorden : autrui, quiconque,
on, personae, ceci, cela, rien, quoi naamwoorden zijn, omdat
zij het begrip homme of chose in zich besluiten. (Gram.
gene, ier vol. p. 281-286) Juist om die reden zijn het alle
voornaamwoorden. Wij begrijpen niet, hoe BEAUZÉE niet
opgemerkt heeft dat deze woorden, zoo min als : je, moi,
nous, vous, enz. door geene lidwoorden of hoedanigheidswoorden kunnen bepaald worden, welk bewijs hij zelf aanhaalt om te toonen, dat je, moi, enz. geene naamwoorden
zijn. Bij on plaatst men soms l' voor de welluidendheid,
en wanneer men zegt : une personne, un rien, worden deze
woorden echte substantieven.

-
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De
overige Toogenaamde
roogenaamde voornaamwoorden
De overige
door sommigen
sommigen bijvoeglijke
voornaamworden
worden door
bijvoeglijke voornaamwoorden geheeten,
door anderen
anderen gedeeltelijk
gedeeltelijk bij
bij
geheeten, door
de bijvoeglijke
bijvoeglijke naamwoorden
naamwoorden en
g<:deeltelijk bij
bij
en gedeeltelijk
geteld;; BEAUZÉE
BEAUZÉE noemt
ze
noemt ze
de voornaamwoorden geteld
de telallen, te
te zamen
zamen met
met de
de lidwoorden en
en de
allen,
woorden
-- des
des adjectifs
adjectifs articles;
articles; VAN
VAN BEERS
BEERS
woorden -schikt
zijne laatste
laatste taalkundige
taalkundige werken,
werken, met
met
schikt ze
ze in zijne
de
de lidwoorden, de hoedanigheidswoorden en
en de
gemeenen naam
naam van
van bijvoegden gemeenen
telwoorden, onder den
woorden. Allen
Allen zijn
dus eens,
eens, dat
dat die
die
zijn het
het dus
lijke woorden.
fijn, dat ze
ze bij de naamwoorwoorden
woorden bijvoeglijk .ion,
met deze
deze overeenkomen
den gevoegd
gevoegd worden
worden en
den
en met
overeenkomen
in geslacht,
geslacht, getal en naamval. Hoe
is het
het dan
dan
Hoe is
mogelijk
ééne soort te
te rangschikken
rangschikken met
met de
mogelijk ze
ze in ééne
relfstandige woorden, die
eene
hooger vermelde
vermelde Telfstandige
hooger
die eene
eigenaardige verbuiging
hebben
(sommige
zelfs
verbuiging hebben (sommige zelfs in
woords) of
of onverbogen
onverbogen blijven
blijven
des woords)
den grondvorm des
(men,
alles, iets,
iets, niets)
niets) en
alleen in
in sommige
sommige gegeen alleen
(men, alles,
geslacht
en
dan
nog
door
den
vallen
in
en
getal,
en
dan
nog
door
den
vallen
van het
het woord,
woord, en
en niet
door den
den
niet door
grondvorm van
bui~ingsuitgang, met
met het
hetaangeduide
aangeduide zelfstandig
zelfstandig
buigingsuitgang,
begrip overeenkomen
overeenkomen?
?
BEAUZÉE
nature des
des mots
mots doit
doit
BEAUZÉEzegt
zegt: : «« La
La nature
dépendre de
nature et
et de
de l'analogie
l'analogie de
de leur
leur serserdépendre
de la
la nature
vice
eene andere
andere plaats
U nedistincdistincvice »» (I),
(1),en
en op
op eene
plaats :««Une
tion
doit prévenir
prévenir toute
toute confusion,
confusion, en
en assignant
assignant àa
tion doit
chaque individu la classe qui lui c:onvient.) (2) Welnu, chaqueindvls uconiet.»(2)Wl,
-

(1)
gé/lérale,
(i) Grammaü"e
Grammaire générale,
(
»))
(2)2 ) )»

Ie,
i E1

vol., page
265.
vol.,
page 265.
page 280.
280.
»))
page
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woorden, die
die ter bepaling
al de woorden,
bepaling bij de
de naamwoorden
gevoegd worden,
den inhoud óf
worden, wijzigen
wijzigen óf
6f den
6f de
uitgebreidheid hunner
beteekenis; ; zij
toonen alle,
alle,
hunner beteekenis
zij toonen
op
gelijke wijze,
hunne buigingsuitgangen,
op gelijke
wijze, door
door hunne
hunne
overeenkomst aan
met de
denaamwoorden
naamwoorden in
hunne overeenkomst
aan met
geslacht,
:
zij
dienen dus
dus alle
alle
geslacht, getal en naamval
naamval : zij dienen
met
denzelfden naam
naam bestempeld
bestempeld te
te worden,
worden, en
en
met denzelfden
geen woord
woord is,
is, onzes
onzes dunkens,
dunkens, daartoe
daartoe beter
beter gegegeen
schikt dan
dan de
schikt
de naam
naam bijvoeglijke
woorden (adjec(adjecbijvoeglijke woorden
dan onderverdeeld
onderverdeeld in :: lidtieven). Deze
Deze worden
worden dan
woorden,
hoedanigheidswoorden , , telwoorden
telwoorden,,
woorden , hoedanigheidswoorden
be{itswoorden,
aanwij:{ingswoorden en vragende
befitswoorden, aanwijfingswoorden
bijvoeglijke woorden
woorden (r).
spreken wij
wij van
van de
de
(i). (Straks spreken
betrekkelijke
betrekkelijke voornaamwoorden.)
Sommige
spraakkundigen, onder
onder andere
andereVAN
VAN
Sommige spraakkundigen,
BEERS
en
zijne
navolgers,
zijn
het
met
ons
eens
om
al
BEERS en zijne navolgers,
met ons eens om al
woordsoorten bijvoeglijke woorden
woorden te
te heeten,
heeten,
die woordsoorten
wanneer ze
ze wezenlijk
wezenlijk bij de naamwoorden gevoegd
zijn;
maar zij
zij heeten
beeten de
de woorden
woorden:: mijne,
mijne, uwe,...
uwe, ...
zijn ; maar
de{e, die,
die, degene,
degene, defulke,
deiulke, welke,
welke, enz.,
de.e,
enz.. voorwanneer ze
ze voorkomen
voorkomen {onder
naamwoorden, wanneer
fonder
en dus
dus in
in de
de plaats
plaats der
der naamnaamnaamwoord en
Wij hebben
hebben reeds
reedsaangetoond,
aangetoond,
staan. Wij
woorden staan.
dat het
het in
in de
de plaats
plaats der
der naamwoorden
naamwoorden staan
staan in
dat
't geheel
geheel het
het kenmerk
kenmerk der voornaamwoorden niet
nier
meeste en
en wel
wel bij
bij de
de
is, aangezien
aangezien het
bij de
de meeste
is,
het bij
gemist wordt.
wordt. En
En B
BEAUZÉE
voornaamste gemist
EAUZÉE merkt
(I) Nederlandsche
Nederlandsche Spraakleer,
SpraakleeI', naar eene
eene gansch
gansch nieuwe
nieuwe
(i)
methode bewerkt,
bewerkt, door
door FRANS
FRANS WILLEMS,
\VILLEMS, bl.
bI. 7-8.
7,8.
methode

_. 24 0

-

heel terecht aan : « La nature de chaque mot est
indépendante de l'usage que l'on en fait dans
l'ensemble d'une proposition ; ce qui est une fois
nom est toujours nom ; ce qui est une fois adjectif
est toujours adjectif, de quelque fonction qu'il puisse
être chargé dans la proposition. » (I)
Wij zullen verder toonen, dat de begitswoorden, aanwif p ingsivoorden en andere bijvoeglijke
Ivoorden zonder naamwoord gebruikt, in vele
gevallen nog quiver bijvoeglijk blijven, en in andere
gevallen Telfstandig gebezigd zijn, en dan zijn ze,
onzes dunkens, niets anders dan Tel fstandig-gebruikte
bijvoeglijke woorden. Zoo komen wij tot het tweede
deel van ons opschrift.

De meeste taalkundigen zijn hedendaags van
gevoelen, dat een hoedan igheidswoord (en dus in
't algemeen een bijvoeglijk woord) .iel fstandzg
gebruikt is, wanneer er noch kort tevoren, noch
kort er achter een naamwoord genoemd is, waarop
het betrekking heeft. Zeg ik b. v. « De menschen
zullen hiernamaals de gevolgen vinden hunner werken : de deugdgame zullen beloond en de ondeugende gestraft worden ; » --- dan zal ieder met
ons instemmen, dat de hoedanigheidswoorden
« deugd4ame » en « ondeugende » bijvoeglijk

(i)

Grammaire générale, I er v ol. page 3o3.
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zijn, aangezien het tevoren genoemde naamwoord
menschen erbij verstaan is. Zeg ik echter : « Wij
allen zullen vinden, wat wij verdiend hebben ; de
goeden zullen beloond, doch de bonten zullen
gestraft worden, » dan is het Telfstandig begrip
menschen, hetwelk niet uitgedrukt is, in de hoedanigheidswoorden goeden en booTen vervat, en
derhalve zijn deze woorden Telfstandig gebruikt.
Om die reden worden zij in 't meervoud met
eene n geschreven, en ook in 't enkelvoud zwak
verbogen, evenals de mannelijke naamwoorden :
bode, getuige, enz. die in 't enkelvoud op eene
e eindigen. Niemand nochtans heeft eraan gedacht
zulke zelfstandig-gebruikte hoedanigheidswoorden
onder de naamwoorden te rangschikken. « Ce qui
est urne fois adjectif est toujours adjectif », die
stelling van BEAUZÉE heeft men hier toegepast.
Zoo ook in den zin : cc Hier liggen twee
soorten van boeken ; de'e zijn goed en nuttig,
maar die zijn gevaarlijk » zal niemand aarzelen
om te zeggen, dat de'e en die — bijvoeglijk zijn,
en overeenkomen met het woord boeken dat erbij
verstaan is. Evenzoo is het met de uitdrukking :
« Deze boeken zijn nuttiger dan die; » boeken
is hier weder verzwegen en dus is die bijvoeglijk.
Zal het nu wel anders wezen, indien ik in
deze beide zinnen de aanwifTingswoorden door
beiitswoorden vervang, en zeg : « Wij bezitten
twee soorten van boeken ; de mijne zijn goed en
nuttig, maar de uwe zijn gevaarlijk. Mijne boeken
.
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zijn nuttiger dan de uwe. » Doet het gebruik van
het lidwoord vóór mijne en uwe deze woorden
van natuur veranderen? In het geheel niet. Dat
lidwoord, hetwelk ook vóór de hoedanigheidswoorden staat, wanneer het naamwoord er alleen
bij verzwegen is om de nuttelooze herhaling te
vermijden, hoort juist bij het weggelatene naamwoord ; want gelijk BEAUZÉE heel wel aanmerkt :
« een bijvoeglijk woord alléén kan door geen
lidwoord bepaald worden. » (I) . Ook nemen de
voornaamwoorden geen lidwoord bij zich. Het
gebruik van het lidwoord is dus juist een bewijs,
dat de woorden mijne, unie, enz. in zulke gevallen
bijvoeglijke woorden zijn ; hunne overeenkomst in
geslacht en getal met het verzwegen naamwoord,
door de buigingsuitgangen aangeduid, geeft daarenboven hiervan nog getuigenis. Ook plaatst het
volk het lidwoord eveneens vóór de aanwijTingswoorden zonder naamwoord gebruikt, en zegt :
« Deze boeken zijn schooner dan de die. » 'Wanneer
men in de schrifttaal in zulke gevallen het lidwoord
weglaat, is het enkel om wille der welluidendheid,
en mogelijk ook, omdat oudtijds het lidwoord
« die, die, dat » luidde, en dus grootelijks overeenkwam met het aanwiiTigingswoord « deje, die,
dat. » Zoo is thans het Hoogduitsche lidwoord
« der, die, das » tevens in sommige gevallen

(i)
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voor zooveel zij door hunne buigingsuitgangen overeenkomst in geslacht en getal aanduiden, met het
Telfstandig woord, waarop zij betrekking hebben.
Let wel op, dat wij hier zeggen : met het Telfstandigwoord, en niet met het naamwoord ; want een
betrekkelijk voornaamwoord staat zeer dikwijls in
de plaats, of liever heeft dikwijls betrekking op een
persoonlijk voornaamwoord of een ander Telfstandiggebruikt woord. Weeral een bewijs, dat de voornaamwoorden niet altoos in de plaats der naamwoorden staan. Dikwijls zelfs worden de betrekkelijke voornaamwoorden gebruikt zonder eenig
Telfstandig woord, waarheen zij verwijzen.
Zeg ik, b. v. : Wie mij lief heeft, volge mij.
Ik geloof niet, wat gij 'egt; dan ligt het .zelfstandig
begrip in geheel den zin, aan welks hoofd het
betrekkelijk voornaamwoord geplaatst is. Inderdaad, de zin wie mij lief heeft is onderwerp van
't werkwoord volge, en wat gij 'egt is voorwerp
van geloof. Echter is dit Telfstandig begrip vooral
besloten in de voornaamwoorden wie en wat, en
zet ik er een ander Telfstandig woord vóór, b. v. :
Hij, die mij lief heeft, volge mij. Ik geloof niet
dat, wat gij 'egt, zoo houdt het betrekkelijk
voornaamwoord op Telfstandig te zijn, en de
vroegere ,zelfstandige onderwerps- en voorwerpsTin
worden gewone bijvoeglijke of hoedanigheidsTinnen. Men ziet dus, dat de betrekkelijke voornaamwoorden noch altoos bijvoeglijk, noch altoos
Telfstandig zijn. Ze zijn, volgens onze meening,
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zelfs geene bijzondere soort van voornaamwoorden, aangezien, gelijk VAN BEERS en BRILL heel
juist gezegd hebben, ze maar betrekkelijk worden,
wanneer Te dienen ter verbinding van zinnen.
In deze laatste bediening ligt dus hun voornaamste
kenmerk, en daarom hebben wij ook niet geaarzeld ze met de voerwoorden, die ook dienen om
zinnen te verbinden, in ééne klas onder den
naam van verbindingswoorden te vereenigen. (i )
Er is echter een groot onderscheid tusschen de
twee soorten van verbindingswoorden : de voegwoorden, die onverbuigbaar zijn, doen niets anders
dan linnen verbinden, met aanduiding van de
verhouding, waarin deze tot elkander staan ; terwijl de betrekkelijke voornaamwoorden, behalve
de verbinding die zij teweegbrengen, nog verwijzen naar een uitgedrukt of verTwegen Te f sten
dig woord, waarmede zij in geslacht en getal
overeenkomen. Doch deze overeenkomst, deze verbuigbaarheid hebben zij niet in hunne hoedanigheid van verbindingswoorden; zij bezitten ze
door hunnen aard van bijvoeglijk of Te f standig
woord, dat zij oorspronkelijk zijn, en behouden
die buiging, om daardoor duidelijker aan te toonen
naar welk woord zij verwijzen, aan welk woord
zij den bepalenden Tin verbinden. Er moet dus

(i) Nederlandsche Spraakleer, enz. door
LEMS, bi. i i en 12 en bl. 99-lol.

FRANS
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hoegenaamd geene spraak zijn van de verbuiging
der betrekkelijke voornaamwoorden; deze verbuiging is gekend, aangezien ze dezelfde is, als die, welkezij in hunne oorspronkelijke beteekenis van bijvoeglijke of Telfstandige woorden hebben.
Daar we nu hoogex reeds hebben bewezen,
dat al de bijvoeglijke woorden het bijzonderste
kenmerk der voornaamwoorden missen, en de hier
besprokene woorden verbindingswoorden zijn, zouden wij bij deze den naam van voornaamwoorden liefst weglaten, en ze eenvoudig betrekkingswoorden heeten. Wij weten wel, die naam is
ook niet heel juist, want alle voornaamwoorden
hebben betrekking met den persoon of de zaak
waarheen ze verwijzen ; alle bijvoeglijke woorden
hebben betrekking met de Telfstandige woorden,
welke zij bepalen ; het onderwerp heeft betrekking
met het gezegde en omgekeerd, de zinnen eener
rede hebben betrekking met elkander. Maar, het
is onder de taalkundigen van alle tijden en van
alle landen aangenomen te zeggen, dat de verbindingswoorden : die, welke, wie, wat, enz. zich
betrekken op, of in betrekking- staan met het
,Telfstandig woord, waarheen zij verwijzen, err
daarom zouden wij dat woord betrekking in hunnen naam willen behouden. Wij zouden zz du s
noemen
betrekkingswoorden (des relatifs) (1).
.

(i) Ook de vragende bijwoorden : waarvan, waaraan .
waartoe, waarmede, enz. dienen om eenen bepalenden Tim
,
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Besluiten wij dus : naar onze meening zijn
er maar DR11 soorten van voornaamwoo;den :
persoonlijke, onbepaalde en vragende. Al de andere
tot hiertoe zoogenaamde voornaamwoorden zijn, of
wel bijvoeglijke woorden (beTitswoorden, aanivij-

Tingswoorden, onbepaalde telwoorden, vragende
bijvoeglijke woorden), ofwel Telfstandig-gebruikte
bijvoeglijke woorden, ofwel betrekkingswoorden (die,
wie, welke, wat) welke oorspronkelijk bijvoeglijke
woorden of vragende voornaamwoorden zijn.
VAN BEERS kwam reeds in 1856 grootelijks
met onze zienswijze overeen. In zijne meermaals
vermelde Spraakleer zegt hij op bl. 15 : « Men
hoeft niet altijd het zelfstandig voorwerp, waarvan
men spreekt, met zijnen naam te noemen. \Vaar
die naam gekend is, volstaat men met in de plaats
van dien naam een woord te stellen, dat enkel
den Telfstandigen inhoud diens voorwerps aanwijst. Daartoe bezigt men Telfstandige voornaamwoorden, zooals : ik, gij, hij, tij het; iemand,
,

niemand, men, iets, niets; wie? wat? «. En op
bi. 16 staat : « Sommige ToogeTegde voornaamwoorden, die men nochtans van de hooger vermelde
. e fstandige voornaamwoorden, door de benaming
aan een Telfstandig woord te verbinden ; zij bevatten alle
een betrekkingswoord (van wat, aan wat, enz.), en worden
gewoonlijk voornaamwoordelijke bijw. geheeten. Wij zouden
ze, wanneer ze ter verbinding van zinnen dienen, liever
betrekkelijke bijwoorden noemen, omdat deze naam juister
hunne bediening aanduidt. (EICHHOFF noemt ze ook alzoo.)
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van bijvoeglijke voornaamwoorden onderscheidt. »
VAN BEERS heeft dus de onjuistheid van die
benaming ingezien, vermits hij zegt : « Sommige tooge'egde voornaamwoorden. » Verschillende andere
spraakkundigen, die wij in deze verhandeling aanhaalden hebben dezelfde meening uitgedrukt.
Waarom dan nog langer die onjuiste benaming
behouden ? Waarom woorden, die zoo verschillend
zijn van natuur, van gebruik en van buiging
met denTelfden naam blijven bestempelen
BEAUZEE, die, naar ons oordeel, zooveel goede
grondbeginsels heeft uitgedrukt, zegt ook nog :
« On ne doit compter sur la clarté d'aucune méthode
d'enseignement qu'autant que chaque chose y sera
vue a sa place. » ( 1) En wij zullen er bijvoegen :

Hoe eenvoudiger eene onderwijsmethode is, hoe
bevattelijker Tij wordt voor den geest der jeugd,
bijgevolg ook hoe betere uitslagen Tij Tal opleveren.

Alleen vereenvoudiging hebben wij in onze
Spraakleer beoogd. BILDERDIJK heeft het reeds
aangemerkt, dat men in een enkelvoudigen zin
eigentlijk maar vier soorten van woorden hebben
kan : een onderwerp en een geegde, en bepalingen
van beide. Doch hij heeft dit gedacht niet verder
uitgewerkt. Op hetzelfde grondbeginsel steunende
hebben wij gezegd : Er zijn : 10 zelfstandige
woorden (woorden die Telfstandige voorwerpen

(i)

Grammaire générale par BFAUZÉE, 1 P r vol., p. 287.
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noemen of aanduiden) ; 2° werkwoorden (woorden, die het bestaan of de handeling der dingen
uitdrukken) ; 30 bijvoeglijke woorden (welke de
Tel fstand ige woorden bepalen, of anders gezegd,
eigenschappen of bijzondere omstandigheden der
dingen uitdrukken); 4° bepalingswoorden (woorden, die de werkwoorden bepalen, of omstandigheden der handeling uitdrukken). — Meer woordsoorten zijn in den enkelvoudigen zin niet mogelijk.
De Telfstand ige woorden hebben eene eigenaardige
verbuiging, de werkwoorden insgelijks; de bijvoeglijke woorden, in hoeveel onderverdeelingen wij ze
ook kunnen splitsen, worden nagenoeg alle op
dezelfde wijze verhogen, en schikken zich, zonder
uitzondering, in geslacht, getal en naamval naar
de Telfstandige woorden. De bepalingswoorden

zijn onverbuigbaar, tenzij dat enkele de vergrootvormen kunnen aannemen.
Wat blijft er nu in de taal nog behalve deze
vier groote klassen van woorden? Enkel hetgene
dient om samengestelde zinnen te vormen, de reeds
hooger genoemde verbin dingswoorden, en de
woordjes (waarschijnlijk de oudste in alle talen)
die zonder verband te midden der rede geworpen
worden, de tusschenwerpsels en klanknabootsingen,
die wij om beter hunne natuur weer te geven,
naar 't voorbeeld der Duitschers gevoelswoorden
heeten ( r).
(i) Zie de volledige tafel der woordsoorten in Nederlandsche Spraakleer, door FRANS WILLEMS, bl. 13-14.
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Wij hopen, dat onze hooggeachte Medeleden
het nut van deze eenvoudiger indeeling der woordsoorten zullen erkennen, en dat de Koninklijke
Vlaamsche Academie eerlang, mogelijk nog naar
eene betere zienswijze dan de onze, eenige regelen
zal voorstellen, naar welke de leeraren zich kunnen
richten; want, men geloove ons, niets is noodlottiger voor 't onderwijs dan het onzeker rondtasten in eenen doolhof van meeningen, waarin
men nergens vastheid, nergens een betrouwbaren
leidsman vindt.
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Zitting van 16 October.

Aanwezig de heeren Em. Hiel, onderbestuur
der, Fr. de Potter, bestendige secretaris;
de heeren P. Alberdingk Thijm, H. Claeys,
jhr. N. de Pauw, E. Gailliard, P. Génard, G. Gezelle,
A. Snieders, F. van der Haeghen, P. Alberdingk
Thijm, S. Daems, L. Mathot, J. Micheels, J. Obrie,
J. van Droogenbroeck, Th. Coopman, A. de Vos,
K. Stallaert, j. Broeckaert, E. van Even, L. Schuermans, werkende leden;
de heeren K. de Flou, A. Janssens en A. Prayon,
briefwisselende leden.
Afwezig met kennisgeving, de heeren J. de
Laet, bestuurder, C. Hansen en P. Willems, werkende leden ; Fr. Willems, briefwisselend lid.
Na lezing en goedkeuring van het verslag over
de voorgaande zitting wordt door den bestendigen
Secretaris melding gemaakt van de
AANGEBODEN BOEKEN.

Vanwege het Staatsbestuur

Correspondance du cardinal de Granvelle,
1565 -i 583. Zevende deel. Brussel, F. Hayez, 1889, 40.
Bulletin de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1889,
Nr 8.
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8".
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255 -zich met soortgelijke vragen onledig houden, wellicht zouden al de openbare besturen des lands
haar met hetzelfde doel lastig vallen, en, bijgevolg,
haar hinderen in 't volbrengen der taak, haar door
de Wetten der Academie voorgeschreven.
De Secretaris der Commissie voor geschiedenis
leest het verslag over de pas te voren gehoudene
zitting :
Waren tegenwoordig, de heeren Mathot, voorzitter, jhr. de Pauw, ondervoorzitter, de Potter,
secretaris ;
de heeren Broeckaert, de Flou, Génard, Schuer'mans, Sermon en van Even.
De Commissie beslist, bij de uitgave van de
Levensschets der in België geboren Nederlandsche
schrijvers, rekening te zullen houden,
a) van alle Nederlandsche schrijvers, in België
of in de oudbelgische provinciën geboren, ook al
hadden zij slechts éen boek, om 't even van welken
aard, voortgebracht ;
b) ook van schrijvers, die bijdragen leverden
in letterkundige of wetenschappelijke tijdschriften,
zonder een boekdeel in het licht te hebben gegeven.
De naam van den schrijver, wiens levensschets
mede te deelen is, zal gesteld worden onder de letter, waar die naam mede aanvangt. Voorbeeld :
de Foere, de St.-Genois, onder D ; van der Mandere, van Duyse, onder V.
Door den heer Broeckaert wordt eene voor-

25 6 --

loopige, doch reeds vrij uitvoerige lijst nedergelegd
van namen, welke in bedoeld werk zouden kunnen
opgenomen worden. Deze lijst zal aan de andere
Commissieleden ter vollediging worden medegedeeld.
De Secretaris der Commissie voor Middelnederlandsche letterkunde en dialectstudie leest het
verslag over de zitting, onmiddellijk voor de algemeene vergadering gehouden.
De Commissie beslist aan de Academie voor
te stellen dat aan de uitgave van Maerlant's Troye
een versierde omslag zou gegeven worden, opdat
deze uitgave met de vroegere, bezorgd door de
klas der Letteren der Koninklijke Academie van
België, éene reeks zou vormen.
Zij stelt insgelijks voor, de merkwaardige
bijdrage van eenen ongenoemden schrijver, behelzende een aanzienlijk getal Vlaamsche woorden,
welke niet in de woordenboeken te vinden zijn,
in de archieven der Academie te bewaren. De heer
Gezelle zal er eene tafel op maken, welke, samen
met de lijst, zal worden ingebonden.
Beide voorstellen worden door de vergadering
aangenomen.

Dagorde.
De Academie stelt het getal openstaande plaatsen vast (twee plaatsen van briefwisselend lid, éene

-
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van buitenlandsch eerelid) en benoemt tot leden
der Commissie, welke, samen met het bestuur, de
voorstelling van kandidaten doen zal, de heeren
Claeys, de Pauw en Snieders.

Lezing.
Een Ierlander,

FRANCIS O'HEARN, leermeester

van DAN IEL O'CON N ELL
die in Belgié
de Vlaamsche dichtkunst beoefende, op het
einde der 18e eeuw, door EDWARD V XN EVEN.
,

Ter gelegenheid der bespreking van het wetsontvv erp nopens de bevordering der officieren van
ons leger, werd er, voorleden jaar, in onze Wetgevende Kamers, door onderscheidene afgevaardigden beweerd dat het den Walen zoo niet onmogelijk
dan toch uiterst moeilijk is de Vlaamsche taal
aan te leeren. Het ware louteK tijd verspillen de
ongegrondheid dezer meening andermaal aanschouwelijk te maken. De Walen Jottrand en
Delecourt, die de meesten van ons gekend hebben,
verstonden en schreven onze taal zoo goed als de
Vlamingen.
Terwijl . echter nog velen onzer landgenooten
in het denkbeeld verkeeren dat het a.anleeren der
Vlaamsche taal voor de Walen, die met ons,
Vlamingen, een en hetzelfde land bewonen, de
grootste zwarigheden oplevert, kan het, naar ons
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inzien, niet zonder belang wezen te toonen hoe,
in de verledene eeuw, een man in Ierland geboren
en opgevoed, in het machtig worden onzer spraak
zoo weinig moeilijkheid vond, dat hij er toe kwam
ze niet alleen goed te verstaan en te spreken,
maar wat oneindig meer is, er verzen in te schrijven.
Die zoon van het groene Irin was FRANCIS
O'HEARN, uit Dismore, eerst leerling en vervolgens
leeraar, te Leuven (t).
Ons was het voorgekomen dat deze vreemdeling,
die België lief had, die België als zijn tweede
vaderland beschouwde, die in België onmiskenbare
diensten bewees, niet mocht onbesproken blijven,
in andere woorden, dat zijn naam aan de vergetelheid moest worden ontrukt. Ter bereiking van dit
oogwit komen wij aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie de toelating vragen, haar eenige stonden
met o'Hearn, zijn nog al veel bewogen leven en
zijne Vlaamsche verzen, te mogen onderhouden.
Men wane echter niet dat wij den man willen
doen doorgaan als een Vlaamsch dichter van hooge
vlucht. In 't geheel niet ! Wij leven in de overtuiging dat er uit zijne dietsche verzen, waarvan
wij jammerlijk maar een zeer gering gedeelte hebben
(i) Wij kunnen niet nalaten onzen hartelijken dank te
betuigen aan onzen geleerden vriend den heer Karel Piot,
hoofdarchivaris des Rijks, die ons, met de hem eigene
dienstvaardigheid, verschillende stukken over o'Hearn heeft
medegedeeld uit de rijke verzameling, zijner zorgen toevertrouwd.

- 259 weten terug te vinden, geene paarlen noch edelgesteenten kunnen worden opgedolven. Voor ons, Vlamingen, bestaat de waarde dezer verzen hierin
dat zij, van den eenen kant, ons het bewijs leveren
der hoogschatting onzer moedertaal door een
geleerde die, behalve de oude talen, ook de meeste
Europeesche spraken machtig was, en, van den
anderen kant, ons toonen dat, gelijk men het ten
onrechte beweerd heeft, het aanleeren onzer taal,
voor vreemdelingen, geene buitengewone moeilijkheden oplevert.
Lismore, rond 1753, o'Hearn's geboorteplaats,
is eene oude stad van Ierland, in het graafschap
Waterford, op den oever van 't Blackwater gelegen.
Op het aandringen van Eugenius Mathieu,
aartsbisschop van Dublin, die, in 162o, Rome
bezocht, hadden de kardinalen der Congregatie
van de propaganda fide besloten, bij de Leuvensche
Hoogeschool een seminarie te stichten voor Iersche
jongelingen zich bestemmende tot de zendingen in
hun vaderland. Het Collegium pastorale Hibernorum was in 1623 geopend geveorden, op de
dusgenoemde Bakelein, thans de Weezenstraat. De
talrijke beurzen, waarmede het Sticht werd begiftigd, waren oorzaak dat vele jonge Ieren te Leuven
kwamen studeeren. Francis o'Hearn had zijne
jeugdige landgenooten herwaarts gevolgd. In de
stad der Alma Mater legde hij den grond der
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prijs te schatten. Hij deed hem ontbieden, sprak
eenige stonden met hem, en bestatigde dat hij al
de hoedanigheden bezat om in den leeraarzetel te
schitteren. De graaf stelde o'Hearn dan ook aan
de bezorgers van het College ter. benoeming voor.
In zijn schrijven verklaart de Neny dat zijn gunsteling reeds toen aanzien werd als een verdienstelijk letterkundige. « lk heb mij gelast, zoo spreekt
hij, hem u aan te bevelen en ik doe het des te
liever daar alles mij voorspelt dat zijne benoeming eene goede aanwinst voor het onderwijs
zal wezen. (i) n De toekomst kwam deze voorzegging op de roemrijkste wijze bevestigen.
Francis o'Hearn was destijds nog niet in de
gewijde orden ; maar hij had aan den graaf de
Neny verklaard alleenlijk op de demissoriales van
zijnen Bisschop te wachten om zich ter wijding
aan te bieden. Den 2 October I'76 werd hij leeraar
van •S ntaxis benoemd. Den 5'11 derzelfde maand
bekwam hij den graad van doctor in de wetenschappen en werd hij lid van het concilium venerandce facultatis ai tium Universitatis Lovanisensis.
o'Hearn was een net en knap man, sterk
van bouw, rijzig van gestalte, met een open en
aangenaam gelaat. Aan deze uiterlijke voordeelen
paarde hij niet enkel zijne hooge geleerdheid, maar
-

(i) Brief van 3o September :776. Résol utions concernant
l'Université de Louvain; archieven des Rijks, Geheimen
Raad, no 373.
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zijner reizen deed hij te voet, den ransel op den rug.
Nu vond men hem te Rome of te Madrid,
dan op de boorden van den Rijn, dan weer op
de oevers van den Bosphore, den Koran studeerende. Het was hij die, verkleed in Muzelman,
een der eersten eene Moskee wist binnen te dringen. Verdacht van Benen opstand tegen den Sultan
te willen berokkenen, nam hij de vlucht naar
Rusland, alwaar hij zoo ver afdaalde dat hij zich
eindelijk in de woeste oorden van Siberien bevond.
Na lang vergeefsche pogingen te hebben aangewend om van daar weg te komen, gelukte hij er
in den bodem van Noorwegen te bereiken, en zoo
naar België terug te keeren.
Als leeraar van het College der H. Drievuldigheid stond o'Hearn in achting en aanzien. In
het onderwijs had hij zoo grooten bijval dat men
hem, den 23 April 1781, den lecraarstoel van
Rhetorica opdroeg. Met ijver en tevens met luister
vervulde hij den nieuwen post. Niemand meer dan
hij had de gave om zijne kweekelingen, de bloem
der Brabantsche jonkheid uit die dagen, in liefde
tot de fraaie letteren te ontsteken en ze tot de
studie aan te zetten. Hartelijk had de man zijne
leerlingen lief; voor hen was hij niet alleen een
leidsman, maar ook een vriend, haast een vader.
Zijne school was dan ook de bakermat veler
mannen, die later bekendheid verwierven. Hij was
de leeraar van Jacob-Philips de Bruyn, uit Leuven,
later Hoogleeraar ad decretales ; van Jan-Bap.
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het ambt van voorzitter van het Iersch College
van Leuven. In dezen post verving hij zijnen
landsman Pieter Macvé, uit Kiinjor, licenciaat . in
de H. Godheid, die, in 1778, benoemd was
geworden bij het afsterven van John Kent, uit
Waterford. Ten jare 1793 bekwam hij eerre kanunnik-prebende in de cathedrale van Brugge. Doch, aan
Leuven hartelijk verknocht, bleef hij er den post
van voorzitter van het Iersch College w aarnemen.
In 1790 was hij geroepen geworden tot het
vervullen, bij de Hoogeschool, van het ambt van
hoogleeraar van christelijke welsprekendheid, in
vervanging van .Jaspar-Joseph Enoch, pastoor van
het Groot-Begijnhof, alsdan overleden.
Francis o'Hearn was, als reeds gezegd is, een
man van hooge wetenschap. Niet alleen was hij
door en door bekend met de meesterstukken van
Athenen en Rome ; hij was tevens ervaren in de
wijsbegeerte, de gewijde en ongewijde geschiedenis,
de oude en nieuwe aardrijkskunde, de oudheden,
de geestelijke en burgerlijke rechten. De man was
een Latijnist van eerste waarde. Niet enkel zijne
Latijnsche gedichten, maar ook zijne lofreden op
de H H. Patricius en Bonaventura, uitgesproken
in de kerk der lersche Minderbroeders, te Leuven,
in 1784, in gratiam studiosorum humanitatis edi
curavit, bewijzen het ten overvloede.
Ruimschoots bracht hij toe om de klassike
geleerdheid in het College der H. Drievuldigheid
te doen bloeien. Het onderwijs der Latijnsche taal
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bereiken van dit oogmerk zag hij dan ook tegen
geenen arbeid op. Zijne bekendheid met onze taal
en letterkunde had hij uitsluitelijk aan zelfonderwijs
te danken.
In de middeleeuwen hadden de Vlamingen met
de Ieren merkelijke betrekkingen. Sporen van die
gemeenschap zijn er in de volkspraak nog aanschouwelijk. In de Iersche taal ontmoet men een
aantal woorden, die in het Vlaamsch niet alleen
dezelfde beteekenis hebben, maar bijna op dezelfde
wijze geschreven worden. Ook vindt men in het
Iersch eenige Vlaamsche taalvormen als ch, acht,
ing, er, alsmede de dubbelklinkers ai, ei en oi.
Men zal begrijpen dat die verwantschap, hoe
gering dan ook, tusschen de beide talen onzen o Hearn
te stade kwam tot het aanleeren van het Vlaamsch.
Te gelijk met onze destijds weinig beduidende
schoolboeken, studeerde hij de gedichten van Poirters, Croon en Cats, en wist het zoo ver te brengen
dat hij in onze taal gelegenheidsdichten vervaardigde, die soortgelijke stukken van onze Vlaamsche
schrijvers uit die dagen zoo niet overtroffen, dan
toch evenaarden.
Francis o' Hearn ging verder in zijne genegenheid tot onze volksspraak. In die dagen onderwees
men, in onze scholen, van de taal niet meer dan
wat vereischt werd voor den gezelligen omgang.
De taalkennis bepaalde zich, om zoo te zeggen,
tot het bloote spraakgebruik. Onze leeraar waagde
eerie poging om het Vlaamsch, bij middel van het
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onderwijs, in hoogere schatting te brengen. Ondersteund door zijnen ambtgenoot den regent Hubert
Collin, eersen Waal (i), die ook onze taal sprak en
schreef, kwam hij er toe het onderwijs der Vlaamsche letterkunde. in de hooge klassen van het College
der H. Drievuldigheid te zien invoeren. Zoo werd
in de poësis de Vlaamsche versificatie (versi, ficatio
Flandrica) onderwezen ; stukken uit Cats (exemplo
e Catsio) werden er uitgelegd (2).
Vast hadden 's mans pogingen goede uitkomsten
opgeleverd, indien, eenige jaren later, de Fransche
overheersching bij ons het vaderlandsch gevoel
niet had komen verdrukken en verwoesten.
Bij de oude Alma Mater waren de leerlingen
in landelijke natiën verdeeld. Onze • o' Hearn, die
door zijne geboorte tot geene. der bij de Hoogeschool bestaande natiën behoorde, had zich, vast
uit genegenheid tot de taal, bij de studenten uit
Vlaanderen aangesloten. Deze jongelingen wisten
den man te \vaardeeren. Den i Juli 1783 werd hij
•tot Deken der Vlaamsche natie (ratio Flandrice)
verkoren. Hij werd, door eene nieuwe keus, den
3 o Juli 1787 in dezelfde waardigheid bevestigd.
Gelijk men weet was het toen de tijd der
(1) H. Collin, geboren te Marnetle, land van Luik, in 1739,
overleden te Leuven, den 15 Juli i 8> > .
(2) In het programma der leergangen van het College
der H. Drievuldigheid, van 1782, leest men : « Linga
vernacula. _ Versificatio Flandrica ibidem ; versus-jambici
et choraïci ; exernplo e Castio. »
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geoefenden smaak. Prachtige verzen ontmoet men
in zijne Carmina ter eere der Leuvensche Primi
Pieter-Theodoor Verhaegen, uit Haacht, Frans-Jos.
Bents, uit Brugge, Karel Verbois, uit Solre, en
Jan-Michiel vander Heyden, uit Maastricht (17811786). Hij schreef een merkwaardig Epithalamium
ter gelegenheid van het huwelijk van den graaf
Lodewijk van Starhemberg met de prinses Anna
van Arenberg, hetwelk, den 24 September 1781,
te Heverlee, bij Leuven, plaats had.
In hetzelfde jaar 1781 had Trudo Salé, abt van
Averbode en lid der Staten van Brabant, als Mcecenas
van het jaar, aan het College der H. Drievuldigheid
al de boeken geschonken tot de prijsuitdeeling en
was deze plechtigheid komen voorzitten. Te dezer
gelegenheid vereerde o'Hearn den zoo geleerden als
kunstlievenden Prelaat (i) met eene Latijnsche ode,
die buitengewone schoonheden bevat (2).
Het valt niet in ons bestek over o'Hearns
Latijnsche poëzij te handelen. Zulks zou ons te
ver afleiden. Wij moeten ons bepalen met den
lezer eenige stonden met 's mans Vlaamsche verzen
onledig te houden. Het is te betreuren dat vele zijner
stukken, meestal op losse bladen gedrukt, om onder
vrienden verspreid te worden, te zoek gingen. Wat
het ons vergund werd van zijne Vlaamsche verzen
« Vir erat in oynni fere scientia et arte versatus.
(2) « Ad reverendissirnum ac amplissimum dominum Mce-

(i)

cenatem. »

(25 aug. 1781).
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terug te vinden is zeer gering. Het zal echter,
naar wij vertrouwen, voldoende wezen om een
denkbeeld te geven van zijne dichtproeven in onze
moedertaal.
Ofschoon overtuigd van zijne meerderheid op
wetenschappelijk gebied, was o'Hearn een eenvoudig,
rond en opgeruimd man, steeds tot den vroolijken
lach genegen. Het kan dan ook niemand bevreemden
dat hij in onze letterkunde vader Cats tot model
verkoren had. Naar de leer van Horatius zocht hij
zijne lezers al lachende de waarheid te zeggen.
Bij het lezen van 's mans verzen dient er uit
het oog niet verloren te worden, dat hij schreef in
eenen tijd waarop de studie der Vlaamsche taal
verwaarloosd werd, dat hij vreemdeling was, en dat
zijne stukken geschikt waren tot weinig geoefende
lieden. Altijd goedwillig en dienstvaardig kon hij
geen aanzoek afwijzen, niemand wegzenden, en
zoo laat het zich verstaan dat zijne gedichten
weleens sporen van overhaasting dragen.
« Zijne vrypostige Muse s die, het is hij die
« spreekt, vreemden tater vlegt, met nog vreemdere
« verzen » liet zich bij elke gelegenheid hooren .
Daar hij priester was vroeg men hem vooral professiedichten. Vast leverden deze onderwerpen weinige stof tot poëzij . Doch, de man had er vrede
meé en zocht elkeen te voldoen. Soms zegt hij :
Nog een Beggynen dicht !
Wat zal hy 't weer doen stuyven,
Wat pif-paf zal hy doen in
Hantje-pek zijn' duyven!
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De « negen Slooren » gelijk hij de Muzen
schertsend noemt, bleef hij aanhangen, dan nog
toen hij schreef :
Nlyn bloey-maend is voorby : 't is tyd om op te passen,
Opdat den ouden man my niet en komt verrassen.
Ik zien, hy volgt my staeg met groote schreden op,
En bied my aen een pruyk voor mynen kaelen kop.

's Mans verzen getuigen dat hij het Vlaamsch
niet alleen goed verstond, maar tevens bekend was
met de zegesijzen en spreekwoorden des volks.
Zijne spelling is gebrekkig, onregelmatig. Maar
zijne verzen zijn vol gedachten, vol gezonde kritische levensbeschouwing, vol afwisseling van ernst
en luim.
Een der oudste ons bekende Vlaamsche gedichten
van o' learn is een gelukwensch aen meju fer
Maria Anna Margareta van Hal, gebortig van
Loven, doende plegtiglyk Naere beloften in het
groot Begynhof binnen Loven, den 23 September
1783. Het stuk vangt aldus aan :
Voor eene jonge maegd in houwelyck te treden
Kan 't wonder nuttig zyn, om veel verscheyde reden ;
En Sinte Paulus zegt dat die zyn' dogter geeft
reen Benen egten man, by God verdiensten heeft.
k twyfel niet daer aen, en die deez' kanse waegen,
Wensch ik geluk en vreugd, by nagten en by. daegen :
Dog, hier dient lof gezegd van dien gesloten staet,
Waertoe juffrouw van Hal zig heên begeven gaet.
Een leven dat veel meer als 't trouwen word geprezen
Van Sinte Paulus zelf, gelyk het staet te lezen
In zynen eygen brief, daer men ziet duydelyk
Den ongehouden_ staet gestelt voor 't houwelyk.
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En wie mag zig voorwier met meerder regt verblyden,
Wiens staeg geluk is meer, el ! Maget, te benyden,
Dan die in 't Priesterschap het vrouwgeslagte vlugt,
Of, als gy, maer naer God in een Beggynhof zegt ?
De wereld is een kraern vol zotten en zottinnen,
Waer dwaeste schepsels meest behaegen aen de zinnen ;
Men klapt nu zonder eynd', dan staet men stuer en stom;
Men mint, men haet, men queelt, en men weet niet waerom.

En verder :
Bellona zit in 't kot geschut met eenen grendel
Van wel twee vuysten dik; de vreede draegt het vendel :
D'eenvouii ;heil kiest hier gestadig haer vertreck;
En douwt de wereld uyt, het vleesch en Hantje pek.
Zoo ziet men immers klaer, dat al die schryvers liegen,
Die durven houden staen, dat beter is te wiegen,
En . in 't rad van fortuyn te draegen met een quant,
Als leven, gelyk wy, op onze eyge hant.

Men zie het, 's mans verzen, geheel in den
Catsiaanschen trant geschreven, getuigen van een
edel en open hart. Zij zijn vol beweging, vol pit,
vol eigenaardigheid.
Met het merkteeken van hetzelfde jaar bezitten
wij van o'Hearn nog een ander Vlaamsch vers,
op malschen toon geschreven, ter eere van zijnen
oudleerling Jacob-Mathaeus de Moor, geboortig
van Antwerpen, « der Roomsch Catholieke Kerk
priester gewyd a den 20 December 1783. Hij zegt
onder anderen aan de Moor :
Dat aerdig lyf, die welgedraeyde beenen,
Dien logten voet, die raekt bynaer geen steenen,
Dat snelle oog, gaf u viertien vooruit,
Had gy begeert te kiezen eene bruyt.
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Deze leerling van o'Hearn had eene schitterende
loopbaan. Hij werd opvolgenlijk leeraar en voorzitter van het College ten Hoogen Heuvel, te
Leuven, pastoor van St.-Jacob, te Antwerpen,
synodale rechter en apostolieke protonotaris. Hij
overleed in zijne geboortestad, den 9 Maart 1841.
Francis o'Hearn schreef een stuk in rijmbooze verzen ter gelukwensching aan een anderen
zijner leerlingen : den Heer Henricus Wouters,
gebortig van Loven, licentiaet in de H. Godsgeleerdheyd, President van het collegie Buslidius,
anders genoemd de drij Tongen, verkoren den
13 November 1783.
De staat van Begijn heeft hij ernstig en luimig
beschreven in een gedicht Aen Mej ufvrouiv Maria
Anna Claes, gebortig van Hasselt, doende haere
plegtige professie in het Beggynhof van deTelve
stadt, den 5e° van Sprokkelmaend 1786 :
Gy zyt nog wit, nog •swert, nog heilig, nog verlaeten;
Nog achter-klaps gezint, al houd gy wat van praeten;
Gy zyt nog visch, nog vleesch, nog onder slot nog vry
Gy houd U, met een woord, gelyk ik, tusschen by.
6! Mediocritas ! ó Tusschen-beyde leven !
ó Paradys vol lust, ó nummer dry en zeven,
Gelukkig, die vermaek in uwe schuylplaets vind,
En houd er zig bevryd van hagel en van wind !
Wierd heel de wereld Nonn', het moogt er veel berouwen :
Maer 't past niet iedereen van seffens gaen te trouwen :
.

•

En lager :
Gy hebt, Mejuffer Claes, den besten weg genomen
Om zulk een ongeval ter dege voor te komen :
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Spot eenig wereldskind misschien met uw' habyt,
Gy laght haer trekmuts uyt, en dat is weer al quyt.
Beziet die oude slets, wiens uytgedroogde wangen,
Met rimpels doorgeploegd, weerzyds haer bakhuys hangen
Let, hoe dien beenen sak, dat Tisifo's gestel
Verciert haer doods-hoofd nog, en toont haer slangen vel.

Met voorliefde zocht de Fransche schilder
Boucher in de godenleer der oudheid de personaadjes
en zinnebeelden, die hij vertoonde in zijne zoo
geestige als bevallige doeken ter versiering van
zalen, eet- en slaapkamers. Groot was de bijval
dien deze uitstekende meester door geheel Europa
genoot. Ook bij ons helde de smaak naar den
kant van den Franschen schilder over. Onze o'Hearn
hekelde deze strekking in een lofvers aen Juf/rouw

Elisabeth-Maria Bormans, gebortig van Loven,
doende haer plechtige professie in het klooster
der Canonikerssen regulier van Luciendael, anders
genaemt Sint Jan, omtrent Sint Truyden, den
to Mei 1789. Hij zegt :
Had iemand u gezien van alle die gezellen,
Die Plato en Rousseau voor Gods orakel stellen,
Zoo dierbaer offerling had straks zyn hert geraekt,
Hy had er zekerlyk groot jammer van gemaekt.
« Oh! Het onnoozel schaep! Oh! Wat een koppel oogen!
« Hoe kan den generaal zoo harden slag gedoogen? »
Jae, dus spreek dat gespuys, dat met zyn kramery
Ons wedersleuren wilt tot in d'Afgodery.
Men ziet niet in hun woonst als duyven, boogen, schichten,
En al dien slegten bras van vuyle Grieksche wigten,
Die in de tweede broek, reeds zestig jaren oud,
Vergingen, uytgeput, en mager als het hout.
Dan moet er ook iets zyn, men noemt het Engelsch' hoven;
En torekens, geklokt van onder en van boven;

- 276 Met tempels, en de rest... o boosheyd van den tyd!
Aen allerley Beslag van Goden toegewyd.
Dat heet liefhebbery. Dat zyn die groote mannen,
Die men in menig Land doorgaens de kroon ziet spannen.
Wel, indien Mahomet, in zynen boozen tryn
Niet voortsgeraekt, ma fai ! 't en zal hun faut niet zyn.

In hetzelfde stuk zegt hij nog :
« Gy ook beminde bruyd, zyt zeker van gevoelen,
Dat een mahoni-berd en geborduerde stoelen
Niets maeken aen de zaek, maer dat 't geluk bestaet
In wel te vrêe te zyn in zynen eygen staet.
En dat my niemand zeg : « daer zyn ook slegte staeten u
't En zyn geen staeten meer, als zy de deugd aerlaeten.
Ik spreek van eerlyk volk, die kiezen eerre baen,
Alwaer zy, spyts de hel, regt in hun schoenen gaen.
Dus meld ons de Legend van vele brave zielen,
Die eens zyn klaer geraekt in alderhende stielen,
D'een zus, en d'ander zoo : zy gingen altyd voort,
En kwaemen boven uyt, juyat aen dezelve poort.
Prelaeten en Pastoors, Belyders en Propheten,
Beggynen, Martelaers, Schoenlappers en Poëten;
Den Koning en den Boer, de Quezel. den Soldaet,
En somtyds tusschen-bey ook Penen Aedocaet.

Wij ontleenen eene derde brok uit hetzelfde
gedicht :
Als Augustinus nog was in zyn twintig jaeren,
Met dertel vleesch, en bloed dat ziedde in zyn aeren :
Hy was van vast gedagt dat alle jonge spruyt
Moest aen het paeren gaen, of teiren seffens uyt.
Kwam hy, alhier of daer, eens voor de trali' kyken,
Hy trok zyn schouders op en zeyd' : « wat jonge lyken! »
Den mallen Maniché had deernis met hun lot;
Maer, in den tusschen tyd, wie was den grootsten zot ?
Zoo haest hy i ierd verlost van zyne schemer-doeken,
Erkende hy zyn schuld met woorden en met boeken;
Wie heeft ooyt half zoo veel geschreven en gezeyd,
En van de Nonne-pligt en van de zuyverheyd.

277 De dichter was bevriend ten huize van JorisWillem Hensmans, overdeken van het kruideniersambacht, die het huis bewoonde de Schapelier, in
de Diestsche straat, hoek der Eierenstraat. Hij was
de broeder der vrouw van den beroemden schilder
Verhaghen. Mijn Deken Hensmans was een braaf,
aangenaam en deftig burger, die de achting en de
vriendschap van elkeen genoot. Een zijner dochters
werd begijn. Te dezer gelegenheid schreef o' H earn
eene toewijding A en joufvroun' JOANNA-CATHARINA HENSMANS, gebortig van Loven, doende

Naere plechtige professie op het oud vermaerd
Oud-Beggvnhof van Sinte-Catharina, binnen de'elve
stad, den 21 van april 1789.
Tot de jeugdige Begijn richt hij de volgende
vrij aandoenlijke verzen :
« Voor my, in het verdiep, verr' van die modderpoelen,
Alwaer, met vuylen lust, vercierde zwynen woelen,
Half-wegé .zon en .zee, zien ik die Maegden-schaer,
Die volgt het heylig L.am, in zuyvre veegen naer.
Ik groet u, reyne Bend, wiens wierook-offerhanden,
Aen God's verheven troon, geheele dagen branden,
En maeken eene wolk, die, voor zyn' oogen dekt
Het menigvuldig kwaed, dat onze aerd bevlekt.
Duert eeuwiglyk tot nut van ,christelyke landen,
In 's hemels goede gunst, o alderzoetste panden,
Gy all', die uwen wil', uw' driften, voor altyd,
Uyt liefde aen den Heer geheel hebt toegewyd !
Wilt voorts een spiegel zyn van eerbaarheyd en deugd,
Gelyk zoo meenig' eeuw, voor Brabands teere jeugd!
Gy roemt u, en te regt, dat aen uw' wyz' van leven
Eerst Sinte-Begga's hof het voorbeeld heeft gegeven ;
En indien dat Crispyn dit stuk verkeert verstaet,
't Is dat Crispyn zyn sloef en rien te buyten gaet.
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Die heylige matroon wou' eenen middel vinden
Voor dogters die den raed van zuyverheid beminden,
Dog zynde al te bang, om, op den eersten stond,
Van eene klooster-tugt te maeken 't groot verbond.
Zij sloot de wereld uyt van hun gebaer en kleeren,
Maer zij gaf vry geley' aen wie wou' wederkeeren,
Ziel-zorgen, Kerk, gebed was aen hun algemeen,
Maer voor den woon en kost stond ieder in alleen.
Dus, Juffrouw, is den weg, die gy zyt ingetreden,
Regt tusschen Nonnen-pligt en 's wereld's bezigheden,
Bynaer gelijk Ten-Noo' van Brussels groot laweyt
Langs eenen stylen berg naar 't kerkhof henen leyd.

Wij hebben Jufvrouw Joanna Hensmans persoonlijk gekend. Het was eene deftige, vriendelijke
en goedhartige vrouw, die algemeen geacht en
bemind werd. Zij overleed overste van het klein
Begijnhof van Leuven, den 24 februari 1855.
De zuster dezer Begijn werd Franciscane. Te
dezer gelegenheid schreef o'Hearn eenen gelukwensch
aen de godvrugtige juffrouw, JOAN NA-CATHARINABARBARA H ENSMANS, nugenaemt Maria-Seraphina
van de Heylige Familie, gebortig van Loven,
doende haere plechtige professie in het clooster
der Penitenten7Recollettinen, geegd Bethlehem,
onder den Regel van den Seraphienschen vader
Franciscus, binnen Loven, op den 22 november 1793.
Wij besluiten onze aanhalingen met het overschrijven van dit stuk
Ziet hier een vremdeling, die van uw' naeste vrinden
Comt d'hedendaegsche vreugd als in een krans verbinden,.
En van zyn heesche harp vervoegen het gedruys
Aen de toejuychingen van heel uw Vaders huys.

- 279 -Van alle die gy ziet verschynen voor uw' trali,
En quyten hunne pligt, het zy met hoed oft fali,
Geen een, o! SERAPHIEN, en comt'er met meer drift,
Als die breilgt aen u toe dit ongecierde schrift.
De man had voor een Digt eer deze borg gebleven,
Indien dat U Ons Heer riep tot een Clooster-leven.
Hij moet'er door, in post, gelyk de zaeken staen;
Dus ziet den goeden wil en niet de versen aen.
Van over vier vyf jaer, als men U hoorde spreken
Van 's werelds dwaes gewoel en schandige gebreken,
Men lachde van terzyd, gelyk het dikwils gaet,
En nam uw' woorden aen voor bock oft kinderpraet.
Men zeyd' zig in de oor : « z'is jong; zy zal nog leeren;
« Wat meer ervarenheyd zal 't meysje wel bekeeren;
« Dat lyf, dit oog, die stem, dat aengenaem verstand
« En hoeven niet te zyn verborgen in een Pand. »
Maer die met rijpen zin in agt nam uwe reden,
Uw ongeveynsd gebaer, uw' onbevleckde zeden,
Uw'n iever in 't gebed, uw'n handel in't gemeyn,
Zag wel dat voor uw hert een sterfling was te kleyn.
Den Goddelycken dauw, die op U nederdaelde,
Het kragtig Hemels ligt, dat Uwe ziel bestraelde,
Gaf goeden glans en geur aen Uwen heelen aert,
En toonde tot wat deel dat Gy geroepen waert.
Gij had ook nauwelyks dit heylig Slot betreden,
En uw gezicht geslaen op die gewyde steden,
Daer reyne Armoed' heerscht, en . strenge Ned'righyd,
Oft gy naemt van de Aerd uw afscheyd voor altyd.
Een ander jonge maegd, tot Godsdienst ook genegen,
Zoekt somtyds een vertreck wat lustiger gelegen,
Alwaer men aen len Doeck een klyn fatsoentje geeft,
En iet meer als een korst voor de collati' heeft.

Verr' zy van myn gemoed die handelwys te laeken.
Zij hebben 't hard genoeg ; en mogen wel wat smaeken
Van tydelyken troost, die hun is toegezyd,
Tot spyt van Hantjepeck, en die het nog benyd,
Altyd besloten zyn rontom met hooge mueren,
In eene koude Choor staen zingen heele ueren
Al naer een anders wenk, niets doen naer eyge wil ;
En, voor een overmaet, nog moeten zwygen stil;
Dusdanige doorgaens zyn alle Clooster-lasten.
Voegt daer nog arbyd aen, met bynaer eeuwig vasten;
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Het Kruys zoo in het hert als op de borst geprent;
Blootsvoets, zoo arm als Job : en G'hebt een Penitent.
My dunkt ik eenen boef heb ginder hooren vloeken,
Die noyt gespelt en heeft als in veebode boeken,
Daer menig lasteraer stookt, met een' helsche woed,
Den haet tot Clooster-tugt, en lust tot Clooster goed.
Maar laet het heel gespuys van goddelooze kraemen
Den ondergank der Kerk en haer Gemeynten raemen.
De Hand van God is mee' in 't geen PRINS KAREL doet :
En KAREL wilt dat 't land blyv' op den ouden voet.
Zoo dan zy zullen staen, tot nut van alle Staeten,
Die denkstucken van liefd, door Heyligen gelaeten,
Die schuylplaetsen der Deugd en teere zuyverheyd,
Die God, in zyn genaed , heeft voor onz' eeuw bereyd;
Die Huyzen zullen staen, wiens vuerige gebeden,
Als wierook voor het Lam, verwerven hier beneden
Genoegte, peys en vree, en klaerheyd van gelaet,
Meer als de wereld geeft, als 't op zyn beste gaet.
En gy, o! BETLEHEM, o ! Clooster noeyt volprezen;
Gy zult in dit getal geenszints de minste wezen,
Zoo lang als gy volherd, gelyk wy heden zien,
En dat gy Dogters wint gelyk aen SERAPHIEN,
Blyzinnig in 't gesprek, gestreng in hunne pligten,
Ootmoedig, schoon bequaem om jong en oud te stigten,
Tot allen dienst gereed, zoetaerdig, zonder gal,
Beminn ende het Kruys en d'Armoed' eerst voor al.
God leent aen zoo een volk oneyndig heyl en zegen;
'Tis als een Hemels heir, dat niets en can bewegen,
'Tis als een staele muer, die 't buys in rust bewaert,
En waer al dikwils ook de buerte wel mêe vaert.
Wat anders hielt U vry, in die bedroefde dagen,
Wanneer de Carfn.zb hols in onze vesten lagen ?
En ik, spyts Du ►nourier, en veelerley gevaer,
Was heel op myn gemak, een stap oft dry van daer.
Maer van dien slegten tijd zal 't best zijn niet te spreken
Op deze blyde Feest. Ik hoor den Overdeken
Verhalen hoe Bello, die dan hier binnen bad,
Al dikwils in zyn buys te pas gecomen had.
Met haer lieft illigheyd was allen boer te vrede ;
De hoorne-beesten ook verstonden van haer rede;

Ik hadde, zegt Monpeer, thien tegen een gezet,
Dat zelf op haer gezeg een Fransman had gelet.

- 28 I -Tis waer, Mrn Oversten, het heeft genoeg gebleken,
Dat dit lief kind by U had wonderwel geleken.
Maer God moet gaen voor al, en immers 't is gewis,
Dat voor U en voor My wat voorspraek noodig is.
Dewyl dat in dit Dal, bedekt met duysternissen,
Alwaer een leydsman zelf ligt comt den weg te missen,
Wy, met den meesten hoop, in de gemeyne baen,
Door pynelyke braem en door vuyl modder gaen;
Uw' Dogter, op den Berg, met haeren nieuwen VADER,
Zal storten haer gebed voor U en ons te gader,
En blinken als een' Sterr', die ons van verre toont
Het Land, alwaer den Heer zyn' trouwe Dienaers loont.
Zelf zonder vlek oft feyl, zal zij haer' teere leden
Voor haeren evenmensch tot boete staeg besteden;
Een Offerhand, die God een zoet geweld aendoet,
Waer voor de gansche Hel, met tourdan, wyken moet.

Ook deze goede kloosterzuster hebben wij persoonlijk gekend en dikwijls gesproken. Door de
Franschen, in 1796, met de gewapende hand, uit
haar klooster verdreven, leefde zij in afzondering,
hare dagen overbrengende met bidden en het verrichten van werken van liefdadigheid. Toen zij den
ouderdom van 8o jaren bereikt had, nam zij haar
intrek in het klooster der Maricollen, in de Kattenstraat, te Leuven, alwaar zij op de groote feestdagen het habijt harer orde droeg. Zij overleed
in gemeld klooster, den i o Maart 1863, oud 93
jaren.
0' Hearn schreef andere Vlaamsche verzen dan
professiegedichten. De bollandist Victor de Buck
heeft ergens geschreven : a Van hens zag ik een
koddig gedicht, dat vrij lang was. Rond 1790 waren
weinige Vlamingen in staat zoo een goed stuk voort
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te brengen. » (i) Hij liet mede verzen in t iersch,
in 't engelsch, in 't fransch en in 't italiaansch.
Te midden der woelingen van die dagen bleef
o'Hearn der Muzen getrouw. Nog in 1793 tokkelde hij de Latijnsche snaren ter gelegenheid van
het doctoraat in beide rechten van een oudleerling van het College der H. Drijvuldigheid, PhilipsEngelbert van Billoen, later hoogleeraar ad digesta
en Rector der Hoogeschool.
Vier jaren vroeger was de Brabantsche omwenteling uitgeborsten. Francis o Hearn, die, gelijk de
andere leden der Leuvensche Hoogeschool, de kwellingen van Joseph II had moeten verduren, kon bij
deze volksbeweging geen bloot toeschouwer blijven.
In den gloed der vrijheidsliefde, waarvan hij blaakte,
verkoos hij de partij van Vonck, met wien hij vroeger
in betrekking was geweest. Doch, bemerkt hebbende dat deze leader al te radicale veranderingen
in onze staatsinrichting verlangde te brengen, liet
hij hem varen, en hield het met vander Noot,
die alles, zooveel mogelijk, op den ouden voet
zocht te hervormen.
De zegepraal door de Patriotten op de Oostenrijkers, den 26 October 1789, te Turnhout behaald,
had, gelijk men weet, geheel het land in opstand
gebracht. vander Noot, die ter vrijmaking van

(i) V. DE BUCK, Archéologie irlandaise au couvent de
Saint Antoine, a Louvain, Paris 1869, bl. 13.
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Belgie, op de medehulp der hoven van Engeland,
Pruisen en Holland, rekende, had gelijk bekend is,
binnen Breda een comiteit tot stand gebracht,
waarin, behalve de Abten van Tongerloo en SintBernard aan de Schelde, ook eenige andere leden
der Staten van Brabant zetelden. Fr. o'Hearn trok
derwaarts en was er werkzaam met vander Noot
en Van Eupen.
Den 28 October liet vander Noot, in gemelde
stad, het gekende Brabantsch manifest verschijnen.
Dit stuk werd besteld in het hof van Engeland
door de Rode, in het hof van Pruisen door den
graaf de Boen en in het stadhouderlijk hof van
Holland door o'Hearn.
Opmerkelijk is het dat het een Ier was die,
te 's Gravenhage, in het Nederduitsch, de bezwaren
van het Brabantsch volk blootlegde (I).
Dat o'Hearn later nog andere zendingen in
het belang der Patriotiek vervuld heeft, lijdt geen
twijfel. Hij was een vertrouweling van vander Noot.
Dan, rampvolle dagen moesten er voor Belgie
oprijzen Het vaderland ging in den draaikolk der
omwenteling worden meêgetr okken.
In den namiddag van den 20 November 1792
kwam het Fransch leger voor Leuven aan. Een gezantschap bestaande uit den tweeden Burgemeester
Tielens, de Schepenen de Vienne en de Hercken-

(1 )

M. F.
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- 284 .rode, den raad Everaerts en den raad-pensionaris
Marchant, ging den opperbevelhebber van het
leger Dumouriez, buiten de Brusselsche poort,
begroeten en hem de sleutels der stad aanbieden.
Ook de Hoogeschool zond hem een gezantschap.
Beleefdelijk werden de afgevaardigden door den
Veldheer ontvangen. Met hen, en omringd van
zijnen staf, trok hij Leuven binnen, nam ten
stadhuize een stuk pastei en een glas wijn, en ging,
in de abdij van Sinte Geertruide, den nacht doorbrengen.
Den 22en derzelfde maand riep de luitenantcolonel Brunot, tijdelijke bevelhebber der stad, de
inwoners van Leuven. in de Halle, te gader, tot
het vormen van eene maatschappij van apenschenen vrijheidsvrienden. Doch, hii vond geenen bijval.
De echte Leuvenaars, ten zeerste aan het huis van
Oostenrijk verknocht, verklaarden in eene akte,
die zij door den notaris van Resegem ded n in schrift
brengen : « dat sy hun houden aen hunne oude
wetten ende constitutien van dezen lande ende hertogdomme van Brabant, alsook aen de Roomsche
Catholieke Religie, ende voor hunne wettige representanten herkennen de dry Staten van Brabant,
hunne Magistraet ende achterleden der stad, protesterende tegen allen hetgene door wie het zy hier
tegen zoudt konnen gedaen worden, verclarende
de voorberoepen schriftelyke advertentie van den
commandant Brunot in geender manieren te willen
aennemen als zynde illegael, en tegen de constitu-
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tionele landswetten ende degenen dezer stad.
Brunot verloor geenen moed. Ziende dat men
hem niet gehoor1.aamde, nam hij zijne toevlucht
tot bedrijgingen. Den 2 December kwamen vele
inwoners, ter kerke van Sint Pieter, tesamen en kozen
een bestuur bestaande uit 25 leden, wiep men de
benaming gaf van voorloopige vertegenwoordigers
van het Vrije van Leuven. Onder deze vertegenwoordigers bevonden zich io republikeinen. De
overigen waren deftige lieden als de hoogleeraren
de Nelis, broeder van den Bisschop van Antwerpen,
en van Billoen, de raadsheeren de Crabb6 en van
Berckel. De vereeniging telde vier priesters, namelijk
van den Kende, pasoor van het groot Begijnhof,
Hermans, onder-pastoor van Sint Pieter, van Leempoel, voorzitter van het Hollandsch College en
o'Hearn. Van Leenpoel, Hollander van geboorte,
was een hevig republikein. Het waren o'Hearn en
de advocaat de Moor, die naar den generaal Moreton,
te Brussel, gezonden werden om hem verslag te
doen over wat er verricht was geworden.
In de zitting van 2g December had o'Hearn
eene hevige woordenwisseling met den advocaat
Di ' Martinelli, die tot de republikeinsche denkwijze
behoorde.
Dan, dit bestuur kon niet lang staande blijven. Te Leuven, gelijk in onderscheidene andere
Belgische steden, vond de republiek eene reeks
van mannen die den nieuwen staat van zaken
aanhingen om er voordeel uit te rapen. Eene dus-
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genoemde club stelde alles in 't werk om de goede
burgers van kant te krijgen. Den 25 Januari
1793 kwam Pierre Chepy, commissaris der Fransche
republiek, naar Leuven, stelde de voorloopige
vertegenwoordigers af en benoemde eene nieuwe
commissie van 22 echte republikeinen. Men zal
begrijpe n dat in deze commissie voor o'Hearn
geene plaats meer over was. De man keerde tot
zijne gewone levenswijze en werkkring terug.
Hij bleef echter de achting en het vertrouwen
zijner medeburgers genieten. In 't begin van 1798
was hij lid van de commissie der burgerlijke
godshuizen van Leuven.
Na den tweeden inval der Franschen in ons
vaderland (26 Juni 1794), had onze o'Hearn tegenheden van allen aard te verduren. Het ergste voorziende, liet hij zijne studenten naar hun vaderland
terugkeeren en trok naar Duitschland. Dadelijk
werd zijn College ingericht tot voedermagazijn van
het leger. De man bleef niet lang afwezig. Na de
schatting te hebben betaald, welk van elk College
kwam geëischt te worden, verzocht hij om in het
bezit van zijn huis te worden hersteld. Zijne vraag
werd ingewilligd. Een besluit van den burger Lefebre
de Nantes, volksvertegenwoordiger bij het leger van
het Noorden, van 20 Juli 1795 (2 thermidor an 3)
schonk hem het gebruik van een gedeelte van zijn
College terug. Het voornaamste gedeelte bleef echter
dienen tot voedermagazijn en tot woning voor den
burger Jonglas, préposé en chef de l'agence des

._ 2 87 substances générales De gebouwen waren zoodanig
overladen met haver dat, den 14 September 1796,
een gedeelte er van instortte.
De Leuvensche Hoogeschool werd gesloten den
25 October 1797. Aan de voorzitters der verschillende Colleges werd er maar een korte tijd verleend om hunne stichten te verlaten. Den 20 November van gemeld jaar verzocht o'Hearn aan de
Leuvensche municipaliteit de toelating om te mogen
voortgaan zijn ' College tijdelijk te bewonen. In
zijne vraag leest men onder anderen bet volgende :
« Très éloigné de sa terre natale, fort peu
favorisé de la fortune, privé de tous les fruits de
ses longs services envers ces contrées, á l'exception de cette seule Présidence, il espére que vous
voudrez bien l'y continuer provisoirement. »
De tijdelijke bewoning van zijn huis NA, erd hem
toegestaan. Meer kon de Municipaliteit hem niet
verleenen.
Eenige maanden daarna verliet hij het voor hem

zoo dierbaar Leuven, alwaar hij de zes en twintig
schoonste jaren van zijn leven had doorgebracht. In
zijn vaderland teruggekeerd bekwam hij de pastorij
van Sint-Thomas, te Waterford.
Doch, het verdriet en de ontroeringen van
allen aard, waaraan de omwenteling hem te Leuven
had blootgesteld, het verlies zijner ambtelijke
betrekkingen, naast het verlies zijner goede vrienden
en kennissen, hadden zijne gezondheid diep gekrenkt.
Door eene kwijnziekte aangedaan, overleed hij,
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(1)
(i)
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bl. 37.
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Zitting van

20

November 188g.

Aanwezig de heeren J. de Laet, bestuurder,
Em, Hiel, onderbestuurder, Fr. de Potter, bestendige secretaris ;
de heeren H. Claeys, Jhr. N. de Pauw,
E. Gailliard, P. Génard, G. Gezelle, 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, E. van Even, L. Schuermans,
werkende leden ;
de heeren K. de Fiou en A. Prayon, briefwisselende leden.
Na lezing en goedkeuring van het verslag
over de vorige zitting deelt de bestendige secretaris de lijst mede der
AANGEBODEN BOEKEN :

Vanwege het Staatsbestuur :
Nécrologe de l'église St.-Jean (St.-Bavon) et
Gand du Xi -He au XVIe siècle, par NAP. DE
PAUW, Brussel, 1889, 80.
Compte rendu des séances de la Commission
royale d'histoire, ou recueil de ses bulletins. 1889,
2e aflevering.
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Bibliographic de Belgique. Journal officiel de
la librairie, 1889, no 9.
De werken van 7. van den Vondel, uitgegeven door Mr. J. VAN LENNEP. Herzien en
bijgewerkt door J. UNGER. 8 deelen in-16.
Volk en Taal. Maandschrift over gebruiken,
geschiedenis, taalkunde enz. Uitgegeven door de
Zantersgilde van Zuid-Vlaanderen. Eerste jaargang.
1888-1889, gr.-80.
Vanwege den heer C. HANSEN :
Klaus Groth in rijn leven en streven, als
dichter, taalkamper, mensch, met reisverhaal en
terugblik op de Dietsche beweging. Antwerpen,
1889, 8°.
Vanwege den heer TH. SEVENS :

Levensschets van Lodewijk Robbe.

Kortrijk,

1889, I2°.

,dan Pafjn's leven, werken en verdiensten.
Ibid., 1889, 12°.
Bloemen en Vruchten. Eerste en tweede leesboek voor de jeugd.

2

deeltjes. Ibid., 1885 en 1889.

Vanwege de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam :
Verslagen en Mededeelingen, afdeeling Letterkunde. Derde reeks, vijfde deel. 1888, 80.

jaarboek van de Koninklijke Academie van
Wetenschappen gevestigd te Amsterdam, voor 1888, 80.
Verhandelingen der Koninklijke Academie van
Wetenschappen. Afdeeling letterkunde, 18e deel, 4°.

-- 291
29 1

-

Vanwege
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Maatschappij der
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Nederlandsche
Vanwege de
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Vanwege het
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Genootschap van
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Oudheiden Taalkunde
Taalkunde ::
Oudheid- en
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De vrije
vrije Fries,
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Derde reeks.
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De
e
deel. 2 e en
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8°.
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Zestigste Verslag
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8°.
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worden,
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van het
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- De
DeAcademie
Academie gelast
gelast met
merdit
ditonderzoek
onderzoekde
deheeren
heeren
-Gezelle, Micheels
Micheels en
en van
vanDroogenbroeck.
Droogenbroeck.
Gezelle,
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Naar aanleiding van eenen brief, door den
heer Prayon aan het bestuur der Academie gezonden
nopens de opdracht, met welke hij gaarne zijne
prijsverhandeling zou laten verschijnen, beslist de
Academie geene opdrachten te aanvaarden voor
werken, in haren naam uitgegeven.

Op voorstel van den heer P. Willems zullen
de gewone maandelijksche zitting van December
en de plechtige jaarlijksche vergadering op twee
achtereen volgende. dagen, namelijk den 19 en
den 2o, gehouden worden.

De heer Obrie maakt de Academie bekend
dat de heer M. de Vries, buitenlandsch eerelid,
den 28 November de veertigste verjaring van zijn
optreden als hoogleeraar zal vieren, en stelt voor
dat de Academie hem, te dier gelegenheid, een
adres van hulde en gélukwensch zal sturen.
Aangenomen.

Bibliographische aanteekeningen.
Ik heb de eer, vanwege den Eerw. Heer de
Lepeleer, leeraar aan het Klein Seminarie te
Sint-Nicolaas, een exemplaar zijner vertaling van
Dr Webers u Dertien Linden » ten geschenke voor
de Bibliotheek der Academie U aan te bieden.
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De
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gevolgd. Des
Des
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heeft hem Dr Weber zijne hoogste voldoening
dankbaar uitgedrukt.
Ook, voor wat de taal en woorden betreft, kleeft
de heer de Lepeleer het stelsel van Dr Weber aan.
Deze schrijft « De grens tussclien 't geldige en
t ongeldige is moeilijk te trekken ; ik stapte er
niet over, meen ik, waar ik zoo menig deugdelijk
Duitsch woord recht van voortdurend bestaan toekende, tegenover de macht van slordig uitlandsch
goed, waar dagelijks meer en meer onze taalschat
mede vervalscht wordt en overschoten. »
Doch over taal en woordengebruik diende wel
iets meer gezegd. Dit laten wij liefst van elders
komen. De heer de Lepeleer is ten andere gewapend om zich tegen elke aanranding te verweren.
H. CLAEYS

Bestendige Commissie van nieuwere taal- en
letterkunde.
De heer Coopman leest het verslag over de
's morgens gehouden zitting van gemelde Commissie.
Zij belastte de heeren Daems, de Vos en
Micheels met het verzamelen eener bloemlezing
uit de werken onzer XVIIe en XVIIIe eeuwsche
schrijvers, hij voorkeur uit den schat der volksliederen uit gemelde tijdvakken, en de heeren

295
Claeys, Prayon en Snieders met het voorbereiden
eener bijzondere verzameling der voorname touneelwerken van schrijvers sedert het begin der XVIe
eeuw.
wordt
Voor de « Vak- en kunstwerken »
aan eene Commissie, samengesteld uit de heeren
Coopman, Obrie en Prayon, de taak opgedragen
voor de eerstvolgende zitting, in Januari a. s. te
houden, verslag uit te brengen over de onderscheidene stelsels van bewerking en uitgave van
woordenlijsten.
De heer Hansen, voorzitter voor het jaar
T 889-1890, maakt deel der voornoemde Commissien.

Dagorde.
De bestendige Secretaris geeft verslag over de
zitting der Commissie, gelast met, het nemen van
maatregelen ter viering van het jubelfeest van Z. M.
den Koning, in het jaar 1890.
De Commissie vergaderde den 20 October en
stelt de Academie voor :
Den heer Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs te verzoeken eenen prijskamp van dichtkunde uit te schrijven en de beoordeeling er van aan de Koninklijke Vlaamsche Academie toe te vertrouwen.
Mocht deze vraag door den heer Minister
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aangenomen en een der ingezonden dichtstukken
bekroond worden, de uitreiking der medaille en
de lezing van het bekroonde stuk zouden plaats
hebben in eene buitengewone plechtige zitting, tot
welke Z. M. de Koning en de Koninklijke familie
zouden uitgenoodigd worden, wel te verstaan indien
door het Provinciaal bestuur van Oost-Vlaanderen
feesten ter gezegde gelegenheid zouden worden
ingericht.
De vergadering treedt deze voorstellen bij.

Tot bestuurder der Academie voor het jaar 1890
wordt gekozen de heer Em. Hiel, thans onderbestuurder.
Tot onderbestuurder, de heer A. Snieders.
Na vaststelling van het getal kandidaten voor
de openstaande plaatsen wordt door de heeren
leden der keurraden voor de letterkundige wedstrijden des loopenden jaars lezing gedaan van
hun verslag. (Zie verder.)
De zitting eindigt te 5 uren.
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Verslagen over de wedstrijden
voor 188g.
TWEEDE PRIJSVRAAG.
Nauwkeurige en volledige studie over het gebruik
van het voornaamwoord van den tweeden
persoon enkelvoud (du, dijn), bij de Middelnederlandsche schrijvers.
Verslag van den heer P. WILLEMS, eersten
verslaggever.
Deze vraag werd beantwoord in een handschrift
in 8°, van X-83 bladzijden.
De verhandeling bevat vier Hoofdstukken. Het
eerste Hoofdstuk (bl. r-i i) handelt over de juiste
uitspraak van du en dijn De schrijver verwerpt
de in Belgie aangenomen uitspraak doe en dijn, en
tracht te bewijzen dat in 't Middelnederlandsch
deze woorden dii en din klonken.
Het tweede Hoofdstuk (bl. 12-3o) verklaart
« de lexigraphie » of liever de vormen van het
voornaamwoord du, welke bij de Middelnederlandsche schrijvers gebruikt worden. Bij deze studie
benuttigde de opsteller bijzonder de Middelnederlandsche Grammatica's van FRANCIS en VAN HEL-
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« Hier, zegt de schrijver, liet de arbeid van
VAN HELTEN en FRANCK weinig te doen over. Deze
twee groote taalkundigen hadden het veld zoo afgeoogst dat er voor den nalezer weinig meer te vinden
overbleef. Ook is ons hun werk rijkelijk te stade
gekomen. » Schrijver bespreekt achtereenvolgens
de vormen du, dune, dus, dure, dut, din, di, tu,
stu of ste enz., en eindigt met een aanhang over
vormen als hebdi, vuildi enz. Schrijver trekt hier,
te recht, te velde tegen de in België gangbare
meening dat in deze zegswijzen, welke thans nog
in 't grootste deel van Vlaamsch België in zwang
zijn, als hedde = hebt gij, Tegde — Tegt gij, het
voornaamwoord de een overblijfsel is van den Zen
persoon enkelvoud. In al deze spreekwijzen is het
werkwoord, zooals de schrijver bewijst, meervoudig,
en derhalve moet het voornaamwoord ook meervoudig zijn. Volgens hem komt hebdi van hebt i,
i samengetrokken zijnde uit ji (oudere vorm van gi).
Het derde Hoofdstuk (bl. 30-57) behandelt de
syntaxis van het voornaamwoord. « Het veld der
syntaxis, schrijft de opsteller, was minder beploegd
geworden, en persoonlijke bedrijvigheid kon zich
hier beter laten gelden ; het derde Hoofdstuk is
dus grootendeels eigen arbeid. Wij ontvouwen daarin
de regels van het gebruik des 2e" pers. enkv. zoo
als wij ze uit de studie der Middelnederlandsche
schrijvers konden opmaken. » Als inleiding schrijft
de opsteller eeltige geschikte aanhalingen over,
getrokken uit de schriften der oudste taalkundigen,
TEN.
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« In de I2e, 13e, 14e eeuwen, zegt de schrijver, is het vnw. du nog zeer gebruikelijk... In de
14e eeuw heeft het gebruik reeds afgenomen, althans bij sommige schrijvers... In het Middelnederlandsch drama doet het zich ook zeldzaam
voor... In de 15e en 16 e eeuwen, bij de Rederijkers, is du voor goed aan het verdwijnen... »
Dit verdwijnen wordt door den schrijver bijzonder toegewezen aan den invloed der ridderlijke
beschaving, die van den Franschen adel eerst op
den Belgischen overging en uit hovesceit den 2en
pers. enkelv. door den 2en meervoud allengskens
verdrong.
Het vierde hoofdstuk wordt gesloten door een
overzicht der pogingen, die, hij het herleven der
Vlaamsche Letterkunde sedert 183o, door VLEESCHOUWER, DELECOURT, DAUTZENBERG, VAN BEERS,
HEREMANS, werden aangewend om het verstorven
du weer in de levende taal te voeren. Te vergeefs,
zegt de schrijver. Want « de wetten waaraan de
taalontwikkeling onderworpen is, zijn, als de natuurwetten, fataal. Het « struggle for life A beheerscht
de ontwikkeling der levende wezens ; ook de woorden, schijnt het, ontsnappen aan den « strijd om
het bestaan » niet. Zij verschijnen en ontwikkelen
zich, maar niet ongestoord, zij hebben te kampen
met hunne geburen, soms hunne verwanten, en
valt de strijd ongelijk, dan moeten zij onderdoen
en de plaats ruimen voor de met meer levensvatbaarheid toegeruste buren, die naderhand op hunne
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plaats welig tieren. Dit is de geschiedenis van de
worsteling tusschen du en gij. Daarom gaat het
niet, verlepte vormen weêr op te frisschen. Wanneer aan eene plant een twijg verdord is, dan
moge het moedergewas nog zoo bloeiend fleuren,
niets meer zal den dooden tak weer verkwikken ».
De verhandeling, zoo als de gegeven ontleding bewijst, getuigt van fijn oordeel, van grondige kennis der Germaansche taalkunde en van groote
belezenheid in de Middelnederlandsche letterkunde.
Zij is eene belangrijke bijdrage tot de kennis der
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde, en verdient, naar ons inzien, den uitgeloofden prijs van
600 francs, alsook de eer om in de bekroonde
Verhandelingen te worden opgenomen.
Wil dit zeggen dat wij in al de meeningen
deelen die door den schrijver worden verdedigd
Volstrekt niet. Wij schrijven de verdwijning van
het d udij nen uit de letterkundige taal niet toe
aan Franschen of ridderlijken invloed. Onze meening
of liever onze overtuiging is dat, ten tijde van
VAN MAERLANT, in Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, ja in Limburg tot op weinige uren afstand van
de Maas, de 2 e pers. enkelv. der werkwoorden
aan de volkstaal onbekend was, en dat de Middelnederlandsche schrijvers van hooger vermelde
gewesten deze vormen hebben ontleend aan VAN
VELDEKE en de Maas-Rijnlandsche ridderschrijvers,
die in 't Maas-Rijnlandsch dialect dichtten, waar
het voornaamwoord doe (en niet du) en de 2e pers.
?
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Brabant,Antwerpen
Antwerpen enz.
nog) het
het volk
niet
maar ij uitsprak.
niet iî maar
Wij
teekenen verzet
verzet aan
aan tegen
tegen de
degangbare
gangbare
Wij teekenen
en
door den
denschrijver
schrijvernogmaals
nogmaalsondersteunde
ondersteunde
en door
een Hoogduitsche
Hoogduitsche
bewering dat
dat het
het reflexivum
reflexivum {ich
bewering
rich een
vorm is.
is. Zich bloeide
bloeide ten
allen tijde
tijde welig
welig in
in het
het
vorm
ten allen
Maas-Rijnlandsch en
Kleefsch
- Geldersch
Maas-Rijnlandsch
en ininhethet
Kleefsch
- Geldersch
dialect, lang
vóór dat
dat er
er spraak
spraak kon
kon zijn
zijn van
van
dialect,
lang vóór
Hoogduitsehen invloed
invloed op deze
deze Nederduitsche
Nederduitsche diadiaHoogduitschen
lecten. Zoo
leefde dit
voornaamwoord reeds
reeds in
in de
de
lecten.
Zoo leefde
dit voornaamwoord
Wachtendonksche Psalmen,
welker taal, wat
wat men
men
Wachtendonksche
Psalmen, welker
zegge, nader verwant
verwant isis met
metde
de hooger
hoogergenoemde
genoemde
ook zegge,
met de specifisch-nederlandsche
specifisch-nederlandsche taal.
taal. De
dialecten dan met
vorm seg bestaat
bestaat zelfs
zelfs in het
het Noordsch
N oordsch dialect
dialect der
der
Faeroë-eilanden, dat
aan een'
een' HoogHoogFaeroe-eilanden,
dat zeker
zeker nooit
nooit aan
duitschen invloed
invloed is
is onderworpen
onderworpen geweest.
geweest.
duitschen
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Verder nog denk ik dat 'egde komt, niet
van Tegt i, maar van .{egt di. Di is een oude
meervoudsvorm van du, die in de Brabantsche
dialecten bestaat nevens gi, gij, even als het
Maaslandsch dialect der en der bezit, nevens
ger en ger.
Het zij voldoende deze punten hier aan te
stippen. Het bewijs ervan zou mij tot breedvoerige
uitleggingen noodzaken, en ik verkies deze te leveren
in eene studie, die mij reeds sedert jaren onledig
houdt, maar welke ik nochtans hoop te voleindigen, namelijk de vergelijkende klank- en vormleer der Nederduitsche dialecten van België, Zuidelijk
Noord-Nederland en de Rijnprovincie.

i
Verslag van den heer L. ROERSCH,
tweeden verslaggever.
Evenals mijn geleerde collega en vriend de
heer Willems, acht ik deze verhandeling waardig
om den uitgeloofden prijs te ontvangen.
Mij dunkt evenwel dat de schrijver, bij het bepalen van het gebruik der voornaamwoorden du en ghi,
geen genoegzaam onderscheid gemaakt heeft tusschen
de verschillende middelnederlandsche schrijvers en
den aard hunner werken. Voor eenige toch, die ik
hieromtrent onderzocht heb, zijn de gegeven taalregels niet toepasselijk.
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30{In MAERLANT's
MAERL\NT'S Rijmbijbel
RijmbiJbel wordt een
een enkele
enkele
uiterst zelden
zelden met
met ghi aangesproken. In
In het
het
persoon uiterst
deel van
van DAVID's
DAVlD's uitgave,
Ultgave, welk bijna
bijna 13,000
13,000
eerste deel
verzen bevat,
bevat, spreken
spreken aldus,
serpent tot
tot Eva,
Eva,
verzen
aldus, het serpent
620, Jonathan tot
tot zijn'
zijn' vader
vader Saul,
Saül, v.
v. 9,33o,
9,330, Saiil
Saül
v. 62o,
de wichelaarster,
vvichelaarster, v.
v. 9,681.
9,681. InInv.v.5773
5773 Here Core,
Care,
tot de
en uwe
uwe scare,
scare, is de
de lezing
lezing niet
niet zeker.
zeker. —
- In
In het
het
ghi en
staat altijd
altijd du.
duo Vers
Vers 26,797,
26,797, heeft
heeft
Nieuw Testament staat
handschrift:: Wijf, naeromnze
waeromme veendi
ween disosasere,
sere,
een handschrift
drie anderen
anderen hebben
hebben:
weenstu
maar de drie
: waeromme weenstu
so sere,
sere, en
en dit
dit zal
zal wel
wel de
deware
warelezing
lezing zijn.
zijn.
so
Alexanders Geesten
Geesten vindt men
men du en ghi
In Alexanders
zonder merkelijk
merkelijk onderscheid
onderscheid gebezigd.
gebezigd. Alexander,
Alexander.
zonder
worden gewoonlijk
gewoonlijk met
met du
Darius en andere vorsten worden
aangesproken. Doch
Doch IV,
IV, 1,296,
1,346, IX
IX II
I 10
o wendt
1,296, 1,346,
men zich
zich tot
tot dezelfde
dezelfde personen
personen met
met ghi. In de
de aanaanmen
Vde boek)
spraa.k
boek) wisselen
wisselen du en ghi
ghi ::
spraak van Achillas (I(IVde
uwe hovescheit
hovescheit doet
doet Darise
Darise om
om
Hovesch coninc
coninc unie
Hovesch
so hoveschhoveschvrede
... maer
kinder so
vrede bidden
bidden...
maer dattu
dattu sine kinder
like hebbes
hebbes gevaen.
gevaen.
In de werken
werken van
van Boendal~,
Boendale, door SNELLAERT
uitgegeven,
de schrijver
schrijver altijd
altijd ghi, waar
uitgegeven, gebruikt
gebruikt de
tot eenen
eenen tegenwoordigen
tegenwoordigen persoon
persoon gesproken
gesproken wordt.
wordt.
Prudentia
en
Melibeus,
Wouter
en
Jan
zeggen.
Prudentia en Melibeus, Wouter en Jan zeggen
ghi in vertrouwelijke
vertrouwelijke redekaveling.
enkele uituitredekaveling. Eene
Eene enkele
zondering
het derde
derde boek
boek Vander
zondering bevindt
bevindt zich
zich in
in het
Wraken
v. 2,140.
2,140. Daar
Daar staat
staat gedrukt
gedrukt :
Wraken v.
« Die
Die vrouwe sprac
Ganc aldaer
aldaer
sprac :: Ganc
Du
ghereescap vinden al
al
Du salte ghereescap
Datter
salI
messen toe horen sa
Darter messen

---- 3o5 -Ende leest messe, Gode teren
Wie selen u messe comen horen.

Wat hooger v.

2109,

zegt dezelfde vrouwe :

« Pape, waer om en vraeghdi niet,
Om dat wonder dat ghi hier siet. »

Waarschijnlijk is ook in v. 2I40 te lezen : Daer

suldi ghereescap vinden al.
In den Parthenopeus leest men bijna overal
ghi. De moeder spreekt aldus tot haren zoon,
broeders en zusters en geliefden gebruiken het
wederkeerig.
Slechts minderen worden tweemaal met du
aangesproken, v. 2,602 en 4,940.
In het Leven van Ste Christina zegt de Heilige tot eene non : « Loep dochter haestelic te
dinen gebede », v. 995, en tot Graaf Lodewijk :
« 0 alder onselechste, met wien heefstu dijn
heimelic sprake? » v. 1415. Elders staat ghi.
In deze schriften nu worden de regels van
onzen schrijver niet nageleefd. Op welke werken
zijn zij gegrond? Dit hadden wij gaarne vernomen.

Derde verslaggever oordeelt dat het stuk,
dragende voor opschrift : Het voornaamwoord
du, verdient bekroond en uitgegeven te worden

--
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als een belangrijke voorarbeid tot het volkomen
beantwoorden van de prijsvrage.
GUIDO GEZELLE.

DERDE VRAAG.
Lofrede op San-Frans Willems, beschouwd als
hoofdman der Vlaamsche Beweging en als
taal- en letterkundige.

Verslag van den heer TH. CO O P MAN,
eersten verslaggever.
Naar mijne meening dient eene lofrede, zooals
de Koninklijke Vlaamsche Academie er eene verlangt, niet alleen op min of meer hoogdravenden

oon vader WILLEMS lof toe te zwaaien : zij moet
vooral eene duidelijke, eene treffende gedachte
geven van het wezen en van het leven des mans,
zijnen tijd schetsen, zijne werken schatten, zijne
verdiensten doen uitschijnen. dat alles trouwens
in de kleurige en onberispelijke taal, welke met

de vereischten van het vak strookt.
Geestdrift, bezielende gloed mogen, ja moeten
soms overheerschend zijn, maar nooit ten koste
van eenheid, waarheid en duidelijkheid.
Het stuk nr

voor Tijn volk --

1

kenspreuk : Hij streed
voldoet niet aan die voor-

-
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waarden : taal en stijl, ofschoon op zekere plaatsen
zeer opgeschroefd, zijn wel is waar niet zonder
eenige verdienste; maar het beeld is slecht geteekend :
belangrijke bijzonderheden ontbreken en de weinige
mededeelingen worden aanhoudend herhaald en
eindeloos uitgerekt. Om enkel het bewijs te leveren
dat J.-F. WILLEMS een goede Vlaming was en de
Vlaamsche beweging stichtte, waren, mijns inziens,
geen veertigtal bladzijden noodig.
Schrijver geeft niet eens Bene anecdoot welke
Willems leert kennen, den man typeert en tevens
eene wenschelijke afwisseling aanbiedt. Van korte
en wel gekozene aanhalingen uit de schriften van
den geleerden uitgever van het Belgisch Museum
is er geene spraak. En, wat wordt vernomen
aangaande WILLEMS' strekkingen, zijn doelwit? —
Niets dan versletene algemeenheden, welke alleen
ietwat zouden kunnen opgetrischt worden door
eene ei;enaardige zeggingskracht of eene uitnemende

sierlijkheid van taal.

Het stuk nr

2 --

kenspreuk :

o Moederspraek, du bist mij waerd
En lief als geest en goed,
Dij hang ik aen met trouwen aerd,
Met quiver jonglingsbloed,
--

is, in het opzicht der algemeenheden, weinig beter,
en, wat den vorm betreft, veel slechter dan nr 1.
Het is eene onvolledige, onnauwkeurige, kroniek-
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Ilchtige
levensbeschrijving, volstrekt
volstrekt geene
geene lofrede,
lofrede,
achtige levensbeschrijving,
besloten
door
eenen
bombastischen
oproep
aan
besloten door eenen bombastischen oproep aan
Vlaanderen.
Daarbij acht
de strafrede tegen
WILtegen J.-F.
J.-F. WILDaarbij
acht ik de
LEMS, omdat
zijne «« VerLEMS,
omdatdeze
deze het
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« Hij
Hij (WILLEMS)
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blzd. 10
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to
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Met spijt moet ik besluiten tot het
toekennen van den uitgeloofden prijs.

niet-

Verslag van den heer CLAEYS,
tweeden verslaggever.
Ik verklaar, met de conclusien van mijn geachten
collega, den heer Coopman, in te stemmen. Als
kantteekening bii zijn critisch opstel voeg ik enkele
woorden :
Nr 1, jong en onervaren, kan tot een schrijver
en redenaar van hooge verdienste opwassen. Zijne
lofrede nu is niet opgevat naa r den zin, door de
Academie aangewezen en bepaald. Hij levert een
stuk ter uitgalming.
Nr

2

zondigt tegen alles wat de spelkunst te

eerbiedigen pleegt, tegen spraakleer, tegen woordvormen. Het blijkt herhaaldelijk dat het juist begrip
van wat de eerste naamval is, bij hem ontbreekt. Hij

vermoedt niet dat de stijl uit verscheidenheid verdienste kan erlangen. Zijne vorming bleef, wellicht
door overhaasting, zeer gebrekkig.
Nr 3 heeft blijkbaar meer de pen over het

papier gedreven. Vlug en levendig, ongedwongen
en zwierig spoeden de volzinnen elkander na, soms
wat onbesuisd en lastig om achterhalen. Hier

is groote mangel aan kalmte, aan bedaardheid.
De plichtmatige geestdrift, eerder ontstaan uit het
bewustzijn dat men eene gewichtige taak aanvangt,
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dan uit de nadere beschouwing van het te behandelen
voorwerp, is bij Nr 3 (hoewel daar ook zijne mededingers zich aan bezondigen), ten hoogsten graad
geklommen. Die geestdrift is niet gerechtvaardigd
door het zakelijke gedeelte der Lofrede, door de
aangehaalde feiten ; zoo kan ze ook door den lezer
niet worden gedeeld : bij bevestiging wèl, bij lyrische
uitroepen en uitroepingsteekens, maar niet zoo zeer
door levendig geschetste werking, meegerekend toestand en uitkomst, staat Willems daar als « Vader
der Vlaamsche beweging. »
De heer Coopman gewaagt van den overstelpenden toevloed der citaten. Het is billijk aan te stippen
dat de schrijver tegen die beschuldiging in eene nota
zich verweert; « wij hebben, zegt hij, die menigvuldige aanhalingen in onzen tekst opgenomen, maar
men dient te weten dat zij bestemd zijn om, in druk,
onder aan elke bladzijde, bij nota's, of, gezamenlijk,
achteraan gezet worden. » De plaats zelve, die aan
deze verdediging wordt in het handschrift besteed,
doet echter blijken dat zij eerst bij herlezing is noodig
be vonden geworden, niet werd meegerekend bij
't schrijven : uit den eigenlijken tekst kunnen die
citaten niet verzonden worden : zij zijn er totaal de
grondslag van.
Tegen de vergelijking met o'Connell zouden wij,
wegens het verschil van het voertuig der gedachte of
van het nagestreefde oogwit en voorwerp, geen
bezwaar inbrengen, zoo beide mannen, onder opzicht
van werkkracht en resultaat, in volks- en wereldge-
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schiedenis, ooit konden op eene lijn gesteld worden.
Die onbedachte vergelijking zou volstaan om,
wat wij hooger zegden over gebrek aan kalmte en
overleg, en, plichtmatige geestdrift, te wettigen.

Verslag van den heer AM. DE VOS,
derden verslaggever.
Gaarne zou ik, in eene lofrede, eenige eenzijdigheid, overdrevenheid, eenige zwakheid, leemte
of dwaling zelfs der gedachte, zooals ik er
aanteekende, -- willen verschoonen ; en den prijs
toekennen, met v‘, elgemeenden lof aan den ijver,
de kennis, de moeite en, ja, den hartstocht, waarvan de drie, onzer keuring voorgelegde, handschriften
blijk geven.
Maar, om eenen academischen lauwer te behalen, met eene proeve van schrijverskunst, zal toch
het hoofdvereischte wel wezen, dat er persoonlijke
eigenaardigheid zitte, dat er stijl zij in de mededingende schriften; dat althans de taal er niet in
verzuimd worde, maar door hare weelde of dan
toch minstens door hare zuiverheid uitmunte.
Welnu, aan die eerste, noodzakelijke voorwaarde zijn, mijns erachtens, de medekampers,
alle drie, te kort gebleven.
De schoonste hulde, het beste bewijs van
eerbied aan WILLEMS' nagedachtenis, ware geweest
hem een gedenkstuk te beitelen uit het marmer
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van eene spraak, welke den grooten man zoo dierbaar en kostbaar was.
Verwarring, eentonigheid en opgeblazenheid
moesten daarvoor dan dikwijls voor afgewisselden,
voor helderen klankrijkdom ; langdradigheid, voor
kernige keurigheid plaats maken.
Om geene spelfouten en verkeerde woordvoegingen aan te halen, ziehier, tot staaltjes, onder
meer uitgekipt en aangestipt, enkele onbeholpen,
ongepaste zinnen, die zeker wel bij niemand genade
zullen vinden. Ik geef niet immer letterlijk de zinsnee,
maar zeer stipt altoos den zin weer : -- Een
toestand nemen tot maatstaf,
eene gansche rij,
klein in getal,
het verzoekschrift bleef zonder
den verwenschten uitslag, - de grondslagen van
eene weergeboorte leggen,
door de voorTienigheid
nog niet besloten,
de tijd, die zijn zalvende hand
op de diepste avonden strijkt; — door hunne
onvaderlandsche handelwijs de deur onder gewesten
voor den vreemdeling helpen openzetten, -- de
macht in handen hebben, om logen, laster enz.,
als middelen tot welgelukken, ter hand te nemen,
door den drop bij drop voortwoekerenden kanker der geestesontzenuwing was het verstandelijk
peil gedaald, -- beelden afmalen, om tot les te
dienen en tot band.
Hopeloos, doch fier en
met de hoop der heilige overtuiging, het kwijnende
geraamte van 't Vlaamsche volk, — een sprankel
uit de ziel van vader Willems in den boezem der
zonen, als balsem, en daarna als onkwetsbaar
—

—

—
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harnas, Vair Rijswijcks volksinu. e, die polsslag van
het nationaal volksgevoelen, - de taal, sterkere
borstmeer dan vuurmonden.
Ik stem dus tegen het bekronen van elk der
drie ingezonden stukken, meer om de gebrekkigheid van den vorm dan out de onvolmaaktheid van
den inhoud.

VIJFDE VRAAG.

Verhandeling over den oorsprong der hedendaagsche Belgische vrijheden.

Verslag van den heer L. MATHOT,
eersten verslaggever.
Bij de lezing der twee verhaaldelingen over
den oorsprong der hedendaagsche Belgische vrijheden, ons door de Academie ter beoordeeling
voorgelegd, herinnerde ik mij de scherpzinnige
opmerking van een beroemd geschiedschrijver. « Literatuur (I), 't groote werktuig om de gemoederen
des volks over gewi..htige vraagstukken in beweging te stelteb, is steeds naet politiek en theologie
gemengd. 't Is daarom onmooglijk een gezelschap
te vinden, onpartijdig genoeg, om, met voorbijzien van de zedelijke strekking der schriften, slechts

(t) Literature is , and always must be, inseperably
theology ; it is the great engine
blended with polities

—
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e letterkundige waarde des schrijvers in 't oog
te houden. »
Schrijvers van prijsverhandelingen zijn doorgaans meer bekommerd om aan de prijsrechters
te behagen, dan grondig en ernstig hun onderwerp te bewerken. « Ja,— zegt MACAULAY verder, —
het (bekroonde) kunstwerk zal altijd slecht zijn » (a).
En niet onaardig vergelijkt hij een prijsgedicht aan het bekroonde schaap van den jaarlijkschen prijskamp voor vet vee; het is fraai, rond,
blinkend, moddervet, maar daarom juist onsmakelijk op de eettafel.
Is deze opmerking misschien al te scherp, te
algemeen, niet vrij van overdrijving, zij is niet
zelden toepasselijk op verhandelingen als welke wij
hier bespreken.
Ik bevind mij in de grootste verlegenheid

om het schrift : « Zoek nimmer schatten op te delven », onpartijdig en in geweten te beoordeelen.
Ik kan inderdaad, met de wijsgeerige stellingen,
door den schrijver vooruitgezet, niet instemmen;

which moves the feelings of a people on the most momentous questions. It is therefore, impossible that any society
can be formed so impartial as to consider the literary character of an individual abstracted from the opinions which
his writings inculcate.
(i) Yet., granting that the prices were always awarded
to the best composition, that composition, I say without
hesitation, will always be bad . MACAULAY. On the royal

society of literature.
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want de verhandeling steunt op een wetenschapde rusteloo'e en
pelijk, philosophisch stelsel

gedurende vooruitgang van het menschdom.
Of zou ik 't slecht begrepen hebben als hij
zegt in zijne vrij zonderlinge taal : « Het menschdom, dat verzameld wezen, kan beschouwd worden
als een werktuigtoestel, evenals al de wezens der
schepping, onderworpen aan de wetten des vooruitgangs. » --- OnTe hedendaagsche groote vrijheden,
te weten : vrijheid van vereeniging, vrijheid van
eeredienst, vrijheid van onderwijs, vrijheid van
drukpers, zijn voortgevloeid uit den samenloop van
vier bronnen : de Keltische, de Germaansche, de
Latijnsche en de Christene bron, of om nogmaals de
bewoording des Schrijvers aan te halen : « België, dank
aan zijne aardrijkskundige ligging, is de wieg geweest
der volkeren van verschillend ras, die er zich naast
elkander hebben neêrgezet en met elkander vermengd op eene kleine uitgestrektheid de vier groote
bronnen der Europeesche beschaving hebben samengetrokken : de Keltische, de Germaansche, de Latijnsche en de Christene bron » (blz. 7o).
Deze stelling tracht de schrijver der verhandeling te betoogen in eene lange reeks §§, die van
onverdroten zoo niet ernstige studie getuigen.
Is de schrijver echter in zijne poging geslaagd
om zijn stelsel klaar en duidelijk te bevc ijzen ? —
Men veroorloove mij dit niet te onderzoeken ;
in dit geval zou ik in een geschilpunt treden,
dat tot vele tegenspraak aanleiding geeft. Ik wil
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vooral het gevaar ontwijken deze vreedzame letterkundige vergadering, uitsluitend aan den dienst
der muzen toegewijd, in eene politieke pleitzaal
te veranderen.
Nochtans kan ik niet nalaten hier, terloops,
op eenige historische dwalingen te wijzen, die men
in dit geleerd gezelschap slechts hoeft aan te duiden,
om ook onmiddellijk terechtwijzing te vinden.
« De hervorming der zes,t ;nde eeuw ieverde
voor vrijheid van geweten, vrijheid van godsdienst ;
« In de Republiek der Vereenigde gewesten was,
sedert de omwenteling der zestiende eeuw, de vrije
uitoefening van eeredienst gevestigd ;
De vrijheid van drukpers en de vrijheid van
vereeniging werden in de Noord-Nederlanden, sinds
de zestiende eeuw, geeerbiedigd, enz. »
Zou de schrijver der verhandeling wel een
juist begrip hebben van het Noord-Nederlandsch
evenals van het Zuid-Nederlandsch bondgenootschap onzer gewesten, die, ondanks de poging
« van eenhoofdige vermiddelpunting n (het woord
is nogmaals van onzen schrijver,) door het huis
van Burgondie beproefd, steeds, en tot aan de
Fransche Omwenteling, onafhankelijke en zich
zelf besturende Staten waren gebleven, alleen te
zamen verbonden voor 's lands verdediging en
in zake van algemeene belangen ?
Wetten, vrijheden en gebruiken verschilden
van gewest tot gewest, en er kon geene spraak
zijn van provincialismus, waartegen de schrijver
zoo geweldig te velde trekt.

-
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Dat is z66danig waar, dat toen Hendrik .van
der Noot. in 1789, aan Willem V voorstelde de
Zuidelijke Nederlanden onder de bescherming te
plaatsen van het huis van Oranje, ja, liefst nog de
zeventien Nederlandsche provinciën in een bondgenootschap te vereenigen (on voudroit voir les 17
provinces faire un corps,) de raadpensionaris van
Holland, Van de Spiegel, erkende dat het verschil
van godsdienst en wetten geen beletsel was aan
de vereeniging der Nederlanden.
Elk gewest bleef in zulke zaken ten zijnent
heer en meester.
Er was nergens spraak van godsdienstvrijheid,
of veeleer van vrije uitoefening van eerediensten ;
want was in Brabant uitsluitend de openbare
uitoefening van den katholieken godsdienst geduld, in
Zeeland was streng de protestantsche gehandhaafd (I).
Zoo ging het ook met de andere moderne vrijheden van onderwijs, drukpers en vereeniging, die
nergens geen enkelen Staat der Noord- of ZuidNederlanden, onvoorwaardelijk gehuldigd werden
Mijns inziens is het insgelijks eene historische onwaarheid, te beweren, als gedaan wordt
op bladz. 45, dat de Brabantsche Omwenteling
het tegenovergestelde was van de Revolutie der

(1) Résumé des négociations qui accompagnèrent la
Révolution Brabanconne avec les pièces justificatives, par

L.-P.-J. VAN DE

SPIEGEL.
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XVIe eeuw. Toen, evenals vroeger, streed men voor
het behoud van godsdienst, vrijheden en voorrechten.
En wat mij vooral laakbaar schijnt, is de
ophemeling van de staatsaanslagen van Jozef II,
die schendig met plechtig bezworen verdragen, door
zijne diploma s van r Januari 1787, de bestuurlijke
eenheid der Zuid-Nederlanden en de gelijkvormigheid der wetgeving wilde bewerken.
« Wij mogen ons gelukkig achten de gelijkvormigheid der Zetten en van het rechterlijk bestuur door geweld te hebben zien invoeren... n
(blad. 3 i) roept de schrijver uit.
Neen, neen! nooit kan het voorwendsel van
volkswelzijn Staatsgeweld rechtvaardigen ; door dergelijke machtspreuken opent men den weg tot
de ergste dwingelandij. Het voorbeeld overigens
van Engeland was dáár om te bewijzen, dat zulkdanige wederrechtelijk een geweldige middelen niet
noodig zijn om een volk op den weg van vrijheid
en vooruitgang te geleiden.
Doch het bovenstaande is meer dan voldoende
om te bewijzen dat al de beweringen des schrijvers
op geen vasten grond berusten.
Wat zeggen van de schrijfwijze? Blijkbaar is
het stuk het werk van eenen jongen letteroefenaar
die sommige Fransche boeken heeft nageschreven
zonder ten volle de Nederlandsche wetenschappelijke taal machtig te zijn. Om de lezing van
deze verhandeling verstaanbaar en dragelijk te
maken, dient zij gansch omgewerkt te worden.

--
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De tweede verhandeling, met kenspreuk : « La
liberté ne se recoit pas, elle se conquiert » is
insgelijks een lijvig handschrift, veeleer eene geleidelijke en wetenschappelijke geschiedenis over den
oorsprong en de ontwikkeling onzer Staats- en
gemeente-instellingen, grondwetten en vrijheden vóór
de Fransche overweldiging op 't einde der achttiende eeuw, dan wel een antwoord op de prijsvraag, door de Academie uitgeschreven.
Of heeft misschien de schrijver gedacht, dat
hij den grondslag zou doen kennen van ons hedendaagsch Staatsgebouw door ons, op beknopte wijze,
de oude staatsgeschiedenis te schetsen ?
Wat er van zij, men zal niet loochenen dat deze
studie getuigt van eene groote belezenheid, ja, eene
algemeene kennis van de gedrukte geschiedbronnen doet blijken. Indien men alle beschouwingen
en gevolgtrekkingen des schrijvers niet onvoorwaardelijk kan bijtreden, zal men nochtans niet ontkennen dat de aangevoerde feiten doorgaans zeer
nauwkeurig worden aangegeven. Over het geheel is
het een lezenswaardig opstel.
Het tweede gedeelte der verhandeling, waar
de schrijver in het gareel loopt, hem door de Academie aangetrokken, is veel zwakker dan het
eerste; wij zouden bijna zeggen, 't is zeer gebrekkig.
't Was ook schier eene onmogelijke taak te
betoogen dat vrijheid van godsdienst, drukpers,
onderwijs hunnen oorsprong vinden in onze oude
wetten en instellingen.
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--- 323 -Zou het den Schrijver aan tijd ontbroken
hebben om zijn onderwerp beter af te werken ?
Gansch het schrift draagt den stempel van overijling.
Sommige zinsneden zijn zonder begin of zonder slot,
andere te midden afgebroken. Onnauwkeurigheden,
herhalingen, verwarringen maken de lezing moeilijk, en somtijds den zin onverstaanbaar.
Alvorens te worden uitgegeven, zou zulk opstel
nauwkeurig moeten overzien en volledigd worden.
Mij steunende op al deze beweegredenen mag
ik vragen geen van beide verhandelingen te bekronen. Nochtans, aangezien eenige bijzondere
verdiensten van deze schriften, en ter aanmoediging van ernstige pogingen om bestaande geschilpunten toe te lichten, zou ik voorstellen eene eervolle
melding aan elke dezer verhandelingen toe te
kennen.
Later, na toegebrachte wijzigingen en verbeteringen, indien de schrijvers er in toestemmen hun
werk te herzien, zal de Academie beslissen of deze
£chriften genoegzame waarde bezitten, om onder
hare bescherming te worden uitgegeven.
Vooraleer te eindigen durf ik zeer bescheiden
mijne achtbare collega's aanraden dergelijke prijsvragen, als wij hooger besproken hebben, voorzichtig ter zijde te schuiven ; zij zijn moeilijk voor
eene voldoende oplossing vatbaar, en u men verwart
elkander — zooals een schrijver terecht opmerkt
in een redetwist, die niet anders dan verward
kan wezen, omdat het geschilstuk uit geen vast
beginsel wordt opgehaald ».
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wetten besloten, doch de overigen zijn van Franschen of, nauwkeuriger, van Anglo-Amerikaanschen
oorsprong.
De prijsvraag, zooals zij aanvankelijk werd
gesteld, wettigde de gevolgtrekking dat de Academie
op voorhand hare goedkeuring aan eene der drie
oplossingen van het vraagstuk gunde en bijgevolg
de vrijheid van de mededingers kortwiekte.
Dat zulks klachten uitlokte is bekend en tot
in het Parlement werd de zaak opgeworpen. De
Academie had echter geene aanmaningen noodig
om te ontdekken dat men den verkeerden weg
had ingeslagen en, op voorstel van ons geacht
medelid, Dr. H. CLAEYS, haastte zij zich uit eige n .
beweging aan de vraag eene gedaante te geven
die de vrijheid van den schrijver ten volle eerbiedigt.
Zooals zij t r ans werd opgesteld, luidde de vraag
eenvoudig : Welke is de oorsprong der hedendaagsche Belgische vrijheden?
Waaruit, m. i., het besluit dient getrokken
te warden dat de Academie elken mededinger volkomen vrij laat de stelling te verdedigen, die hij
verkiest, en dat de taak van den beeordeelaar zich
hoofdzakelijk bij het vvaardeeren bepaalt van de
wijze waarop de verkozene stelling wordt uiteengezet en gestaafd. Ik zeg hoofdTakelijk en niet
uitsluitend, want, al wenscht men op de vrijheid
van de mededingers geene inbreuk te maken, toch
spreekt het van zelf dat de stelling zelve, . althans
binnen zekere palen, aan den toetssteen dient te

--- 326 -worden gebracht : eene wetenschappelijke verhandeling is immers geen schermen met blijkbaar
ongegronde paradoxen.
Het is met het oog op die grondbeginselen
dat ik de mij opgedragene zending heb aanvaard.
Op de prijsvraag zijn twee antwoorden ingekomen.
Het eerste, getiteld Verhandeling over den

oorsprong der hedendaagsche Belgische vrijheden,
draagt als motto de gekende verzen van H. A.
S PAN DAW :
Zoek nimmer schatten op te delven,
Geen eer in weidsche praalgewelven !
Maar zoek, maar vind het in uzelven !
't Geluk woont in uw eigen hart

De titel van het tweede proefschrift is : Oor sprong der Belgische vrijheden, met kenspreuk

La liberté ne se recoit pas, elle se conquiert
(M ONTALEMBERT).
Ik zal met het laatste beginnen.
Dat Schrijver veel gelezen heeft, dat hij zich
de moeite heeft getroost de bronnen te raadplegen
en een verbazend aantal wetenswaardige bijzonderheden heeft verzameld, dit is buiten kijf. Doch
niet minder waar i s het dat het hem aan tijd of
aan geduld ontbroken heeft om de vrucht van
zijne opzoekingen behoorlijk te schikken en. in een
harmonisch geheel samen te smelten. In zijn werk
is er, om zoo te zeggen, geen plan te ontdekken,
geen logische samenhang : het is geen betoog,
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het is eene opeenstapeling van allerlei feiten
deze van belang en gene, die met de zaak weinig
of niets te maken hebben -- en dan gedurige herhalingen en nuttelooze uitweidingen : zoo bij voorbeeld
worden zes quarto-bladzijden aan de beschrijving
besteed van VANDEROUDERAA'S schilderij, den
« Mondzoen » verbeeldende, een kunstwerk en
overigens eene plechtighëid, welker verwantschap
met den oorsprong onzer grondwettelijke vrijheden
mij nog al duister voorkomt.
Schrijver heeft ongetwijfeld uit het oog verloren dat wanneer men met het oprichten van
een kunstgebouw eenen ervaren bouwmeester gelast,
het niet volstaat dat deze marmer, steenera, ijzer
en hout in voldoende hoeveelheid verzamele. Dat
is slechts de helft van het werk. De tweede helft
— en wel de voornaamste — is het schikken van
die bouwsto ffen, eene schikking waarbij uit eenen
hoop vormlooze materialen een kunstjuweel zal
oprijzen.
Welnu, het spijt mij het te moeten zeggen,
de bouwstoffen zijn daar, maar met die bouwstoffen heeft men niets dan een wanstaltig gebouw
in allerijl aaneengeflanst : het kunstjuweel is achterwege gebleven.
Bij het lezen wordt men overigens dadelijk
gewaar dat de eigenlijke « verhandeling » slechts
op bl. 164 van het proefschrift begint en niet meer
dan een twaalftal bladzijden beslaat. De 163 eerste
bladzijden zijn niets anders dan eene blijkbaar
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Schrijver, toen zijn werk afgedaan was, hetzelve
al te mager en al te bondig vond en, in stede
van het te herkneden en te hermaken, zich v ergenoegde met het opstellen van eene inleiding,
welke allengs eene gansch buitensporige lengte
verkreeg en die hij, zonder meer omstandigheden,
bij het oorspronkelijk proefschrift lapte.
Die inleiding zelve, zooals ik het reeds heb
aangestipt, draagt kennelijke sporen van de grootste
overhaasting. Ik bedoel hier niet alleen het gebrek
aan een ordentelijk, goed overlegd plan, zelfs niet
de talrijke herhalingen, de eindelooze uitweidingen,
waarop ik wees, ik bedoel in de eerste plaats
tegenstrijdigheden, welke in eene ernstige wetenschappelijke verhandeling waarlijk al te vreemd
voorkomen. Zoo bij voorbeeld zegt Schrijver op
bl. r dat « het hedendaags overal gehuldigd grondbegin Alle macht komt uit het volk wellicht op

onzen vaderlandschen bodem is ontsproten. » Fn
op bl. 138 lezen wij dat in ons Vaderland de
Vorst « de bron was van alle macht en overheid,
alles berustte in hem, alles ging van hem uit...»
Waarop Schrijver, zeker om ons te bewijzen dat
het hier geen lapsus calami geldt, in het breede
en in het lange op het verschil drukt tusschen
het oude stelsel en het nieuwe (Alle macht komt

uit het volk), hetwelk eerst « sedert de Fransche
omwenteling in al de nieuwe grondwetten is
opgenomen. »
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Ik moet hierbij voegen dat de meest stuitende
historische en wijsgeerige ketterijen in het proefschrift waarvan sprake geenszins tot de zeldzaamheden behooren. Ze allen op te sommen zou ons
echter te ver leiden en ik zal enkel eenige der
voornaamste aanhalen.
Op bl. qj. verzekert ons de Schrijver dat de
vrijheid geenszins is wat men ongelukkiglijk
hedendaags al te veel meent, namelijk het recht te
doen al wat men vil... de vrijheid is het recht
te doen wat men doen moet. » Wie die zonderlinge
« vrijheid » van naderbij wil kennen, herleze de
vermaarde ontboezeming van FIGARO, den held
van BEAUMARCHAIS wel te verstaan! over de zoo
gezegde « vrijheid » der drukpers te Madrid.
Even merkwaardig is het stelsel van onzen
Schrijver over het ontstaan der Vlaamsche gemeenten. Volgens hem (bl. 42) zijn het Nederlandsche
handelaars, die in Italië met de Lombardische
gemeenten kennis maakten en « het denkbeeld ervan
op onzen bodem hebben overgebracht! ! ! »
Nog keuriger is de bewering dat in Engeland
« de Vorst de paus is der Anglicaansche leering. »
(bi. 167). Wie met Engelsche toestanden in de verste
verte vertrouwd is, weet genoeg dat aldaar de Verst,
al is hij de beschermheer der Anglicaansche Staatskerk, met de leering van die kerk niets te maken
heeft en, wat geloofspunten betreft, totaal onbevoegd
is, kortom dat zijne rol op die van den Paus in de
Roomsch-katholieke Kerk hoegenaamd niet gelijkt.
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Van hetzelfde gehalte is het onverwacht nieuws
dat « het Hoogduitsch de gewone landtaal van
Luxemburg niet was. » Hoe kan een Belgisch
geschiedschrijver niet weten dat de drie vierden van
het voormalige hertogdom Luxemburg tot het
Hoogduitsche taalgebied behoorden, daar bijna de
helft van onze tegenwoordige (Waalsche) provincie
Luxemburg niet van het hertogdom deel uitmaakte,
maar wel van de landen van Luik, van Bouillon,
enz. ?
Ik vrees overigens dat, in weerwil van zijne
belezenheid, Schrijver zich geene zeer duidelijke
gedachte vormt van onze vroegere instellingen.
Zoo spreekt hij herhaaldelijk van het « soevereine
volk, » terwijl hij elders met recht staande houdt
dat de Vorst de soeverein was en dat het volk
geene andere rechten bezat dan degene hem door
dien soeverein vrijva illig afgestaan.
Dikwijls ook gewaagt Schrijver van de Staten
als zijnde de vertegenwoordigers der Natie en op
bl. 137 zegt hij uitdrukkelijk dat « al de krachten
der samenleving hun aandeel hadden in het bestuur
van 's lands zaken , » en hij voegt erbij dat « de
verschillende klassen der maa tschappij hare vertegenwoordigers hadden in een der drie standen. »
Om te doen inzien hoe zeer Schrijver zich
vergrijpt, zal het volstaan te herinneren dat in de
Staten van Brabant de adel vertegenwoordigd was,
niet door afgevaardigden, maar door de hoofden
van eenige voorname geslachten ; de geestelijkheid.
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door dertien gemijterde abten, en de derde stand
door de burgemeesters van Brussel, Loven en
Antwerpen ! Niet alleen het volk, maar de overgroote meerderheid der leden van de bevoorrechte
standen bleven aan de samenstelling der Staten
volkomen vreemd (I)
Doch waar Schrijver de palen van het gezond
verstand letterlijk te buiten gaat, is wanneer hij
de Waalsche Malcontenten van 1579 poogt wit te
wasschen en het verraad van Atrecht ophemelt
als hebbende daarbij a Spanje al de grieven van
onze bevolking geweerd ! n En het liefste is dat
Schrijver die afvallige Walen « ONZE voorouders »
noemt. Ik wensch er hem geluk mede.
Ik hoef niet te zeggen dat Schrijver er eerre
strekking op na houdt en dat zijn doel is te
bewijzen dat al onze tegenwoordige vrijheden in
onze vroegere instellingen haren oorsprong hebben.
Ter staving waarvan een-en-dertig a vrijheden »
worden aangehaald, die door de Blijde Inkomsten
van Brabant werden gewaarborgd. Een-en-dertig !
en zeggen dat wij, Belgen van 1889, er slechts

vier bezitten !
(1) Vgl. CHARLES FAIDER, Histoire des Institutions politiques (Patria Belgica, tome II, pages 381 et su iv.) . Zelfs

de aartsbisschop van Mechelen en de bisschop van Antwerpen mochten niet als kerkvorsten zetelen, doch enkel als
abten van .eene der dertien bevoorrechte abdijen.
In de overige gewesten was de toestand, zoo mogelijk,
nog slechter.
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Die allereerste « vrijheid » bestond hierin dat
de Roomsch-katholieke Kerk de Staatskerk was,
dat het wettelijk verboden was eenen anderen godsdienst openbaarljjk te belijden en dat alle ambten
aan de Onroomschen werden ontzegd! « De Protestanten, » doet Schrijver opmerken, « mochten
nochtans in het land verblijven indien zij zich
beperkten met den Roomschen godsdienst niet te
belijden. » Het is dezelfde « gewetensvrijheid, »
welke de Engelsche en Iersche Katholieken vóór
de Emancipatiewet van 1828 genoten : gij moogt
gelooven wat ge wilt, maar ge wordt strafbaar
indien gij uw geloof laat blijken !
Wat zulk een toestand gemeens heeft met de
gewetensvrijheid, zooals zij door onze Belgische
Grondwet wordt bekrachtigd, zal zich iedereen
verbaasd afvragen.
Dat verder de R. K. geestelijke overheid met
het gezag over de schoolmeesters werd bekleed
en dat geen boek zonder de kerkelijke goedkeuring
het licht mocht zien, dient ter nauwernood gezegd
te worden. De vraag echter is hoe men zoo iets
met onze bestaande vrijheden van onderwijs en van
drukpers kan vereenigen.
Schrijver waagt eene poging in die richting
of, liever, hij doet zijn best om te bewijzen dat
onze tegenwoordige instellingen voor onTen tijd
goed zijn, doch, autres temps, autres mceurs, de
.
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strookte alleszins met de behoeften en de strekkingen der Belgen van 1789.
Die stelling is niet onverdedigbaar. Maar zij
valt buiten de prijsvraag. Wij wenschen niet te
weten of, eene eeuw geleden, de destijds bestaande
staatsinrichting van aard was om onze voorvaderen te
bevredigen; wij vragen waa r onze hedendaagsche
vrijheden vandaan komen. En hierop blijft Schrijver ons het antwoord schuldig.
Ik zou nog eenige woorden van den uitwendigen vorm van het proefschrift moeten zeggen.
Die vorm wordt door zulk eene verregaande
slordigheid gekenmerkt dat op plaatsen de lezing
van het handschrift, dank aan de menigte zinstorende fouten, bepaald moeielijk wordt. Doch
onpartijdigheidshalve moet ik aanstippen dat eene
noot van den Schrijver de aandacht van de keurrechters op het feit roept, dat hij zelf zijn werk
niet heeft kunnen afschrijven en de gelegenheid
niet had om de feilen, door zijne onkundige kopisten
begaan, te verbeteren.
Indien ik nu in 't kort mijn oordeel over
proefschrift nr 2 moet samenvatten, zal ik besluiten
dat de opsteller ervan, al heeft hij blijken gegeven
van aanleg en van ernstige studie, niettemin een
werk heeft geleverd, dat, met het oog en op den
inhoud en op den vorm, onmogelijk voor den prijs
in aanmerking kan komen.
Men dient overigens niet uit het oog te ver-
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— 335 --schappelijk en tevens bezadigd en onpartijdig onderzoek over den oorsprong van onze vrijheden.
En echt wetenschappelijk heeft zich Schrijver
van die taak gekweten.
Het is eene waarheid, welke men niet vergeten
mag, dat de instellingen van een volk de uitdrukzijn van den
cl en trap van beschaving door dat
volk bereikt. Wie dus naar den oorsprong van
onze grondwettelijke vrijheden zoekt, beginne met
naar de bronnen van onze hedendaagsche beschaving om te zien.
Het is hetgeen Schrijver met de wenschelijke
zekerheid van oordeel heeft gedaan.
Hij stelt vast dat onze beschaving haar ontstaan en hare ontwikkeling aan vier verschillende
bronnen te danken heeft.
Die bronnen zijn :
j0 De Grieksch- Latij nsche bron ;
20 De kristelijke bron ;
3° De Germaansche bran;
40 De Keltische bron.
Ik zal den Schrijver niet volgen in de merkwaardige beschouwingen, die hij ons bij de ontwikkeling van zijne stelling ten beste geeft. Is
het overigens wel noodig aan de Academie te
herinneren dat onze beschaving wel is waar de
erfgename is van die der Grieken en. Romeinen,
doch dat hunne gedachte van eenen stevigen staat,
die, de persoonlijkheid van den burger opslorpte,
door het Germaansch individualisme en door de
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kristelijke gedachten van gelijkheid en broederlijkheid beduidend werd gewijzigd, terwijl de heerschende strekking van onzen tijd is het meer en
meer achteruitduwen, niet alleen van de oude
civitas, maar zelfs van het nieuwerwetsche vaderland, ten voordeele van de hoogere belangen van
het Menschdom?
Hierna komt eene beknopte, doch volledige
uiteenzetting van het ontstaan onzer nationale
onafhankelijkheid en bepaaldelijk van de voorname
rol, welke het Vlaamsch bestanddeel bij het vormen van ons volkswezen heeft gespeeld.
Nu hangt Schrijver het tafereel op van de
persoonlijke vrijheid en van de leenroerige rechten
in vroegere tijden. Te dier gelegenheid wijst hij
op het onmetelijk verschil tusschen de toestanden
in Frankrijk en ten onzent en brengt hulde aan
de heilzame maatregelen van MARIA-THERESIA,
die aan den stoffelijken bloei van onze gewesten
in de tweede helft der XVIIIe eeuw zoo gelukkig
medewerkten.
Dit leidt ons natuurlijk tot de gemeenten en
hare vrijheden. Schrijver verhaalt hoe zij tot
stand kwamen, hoe zij zich ontwikkelden en hoe
zij later een tijdperk van verval binnentraden.
Hetzelfde doet hij beurtelings voor de rechterlijke vrijheden, voor het vertegenwoordigend
regeeringsstelsel, voor het grondwettelijk eenhoofdig
bestuur. En telkens doet hij het verband tusschen
de oude en de nieuwe instellingen helder uitschijnen.
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De grondwetten van 1814, van 1815 en van
1831 worden vervolgens aan eene grondige vergelijking onderworpen, waaruit dadelijk blijkt dat de
laatste en meest volmaakte, evenals de twee anderen,
niets is dan het gevolg van de logische ontwikkeling van ons volks- en staatswezen.
De grond aldus voorbereid zijnde, gaat Schrijver tot de studie over van onze vier groote
hoofdvrijheden, de vrijheden van geweten, van
onderwijs, van de drukpers en van vereeniging. Hij
betoogt dat die vrijheien, al werden zij alhier na
de omwenteling van 183o' in eenen vorm afgekondigd, aan de Fransche Verklaring der rechten van
den Mensch ontleend, niettemin in 1 789 geene
nieuwigheden waren, want de oorsprong en de
opkomst ervan verliezen zich in den nacht der
eeuwen .
De vrijheid van vereeniging is eene vrucht op
Germaanschen bodem ontloken, het noodzakelijk
gevolg van den geest van individualisme, die altijd de
Teutonen heeft gekenmerkt en bij de in Romaansche landen slaafsche onderwerping van den burger aan den Staat zoo eigenaardig afsteekt.
Minder zeker is het dat de vrijheid van geweten eene dochter zou wezen van de Hervorming. Het
is immers eene kinderachtige dwaling LUTHER,
CALVIJN en de overige stichters van het Prot estantisme als apostels van de verdraagzaamheid en
van het vrij onderzoek te willen voorstellen. Zooals men het te recht heeft doen opmerken, de
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godsdienstige verdraagzaamheid was iets onbekend
in de XVIe eeuw. Dat enkele groote geesten als
bijvoorbeeld WILLEM DE ZWIJGER, die in zaken
van geloof een soort van scepticisme liet blijken,
hunnen tijd vooruitsnelden en gaarne iedereen zouden vrij gelaten hebben te denken en te doen wat
hij wilde, is niet te betwijfelen, maar de Hervormers zelven, de grondleggers der nieuwe leer hebben nooit iets dergelijks gedacht. Volgens hen had
het Pausdom de Kerk op het dwaalspoor gebracht,
zij stelden zich voor haar op den rechten weg te
leiden en de verdwaalden, welke de aangewezene
baan niet verkozen te volgen, werden door hen
als ketters vervolgd en gebrandmerkt. LUTHER
predikte eenen kruistocht tegen de wederdoopers,
CALVIJN zond SERVET naar den brandstapel en
HENRY VIII van Engeland liet de Katholieken
onthoofden, omdat zij het gezag van den Pauselijken Stoel bleven erkennen, terwijl hij de Protestanten deed verbranden, die de Mis verwierpen.
Neen, de vrijheid van geweten is geene dochter
van het geloof. Een geloovige beeldt zich in dat
hij en hij alleen -- in het bezit is van de
volstrekte waarheid : hoe zou hij waarheid en
leugen op eene lijn kunnen stellen? De vrijheid
van geweten is integendeel het kind van het
ongeloof, van den twijfel, van het indifferentisme,
zij is het kind van de philosophische beweging
der XVIIIe eeuw, niet van de godvruchtige en
onverdraagzame Hervorming.
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Dezelfde opmerking komt te pas wat de vrijheden van de drukpers en van het onderwijs
aangaat, daar beiden een uitvloeisel zijn van de
vrijheid van geweten. Edoch dient men niet te
vergeten dat in Holland reeds in de XVIIe eeuw
de Pers eene vrijheid genoot, welke voor den tijd
waarlijk merkwaardig mag heeten.
Ik keer tot ons proefschrift terug.
Op afdoende wijze betoogt nu Schrijver dat
wij de staatkundige en de burgerlijke gelijkheid
geenszins aan Frankrijk te danken hebben, daar
onze voorouders dezelve reeds sedert lang bezaten, althans feitelijk. Zelfs niet de luidruchtige
afkondiging van die begrippen zijn wij aan de
Fransche Omwentelaars verschuldigd. Want, men
vergeet het al te gemakkelijk, de Verklaring der
rechten van den Mensch is niets anders dan eene
hoogdravende nabootsing van de Declaration of
Rights door de Amerikaansche Opstandelingen in
1774 te Philadelphia gestemd. En tusschen beiden
ligt er dat belangrijk verschil dat, sedert meer dan
eene eeuw, de Amerikanen de uitgeroepen grondbeginselen op practisch gebied onafgebroken hebben
weten toe te passen, terwijl de Franschen, door
eene reeks omwentelingen, na een tijdvak van
regeeringsloosheid telkens weer onder den hiel
geworpen van eenen dwingeland, nooit de vrijzinnige instellingen hebben gekend, die men zoolang
reeds in Amerika, in Engeland, in Zwitserland
en zelfs in ons Vaderland geniet.

340 De gedachte dus dat wij, zooals Professor
A. CALLIER het eens bij eene plechtige gelegenheid in de Gentsche Hoogeschool verkondde, de
gedachte dat « wij aan Frankrijk onze vrijheden
te danken hebben, » is dus eenvoudig bespottelijk.
Frankrijk kon ons niet geven wat het zelf niet
bezat, en, overigens, het volstaat in weinige woorden te herinneren wat het Fransch bewind hier
te lande was, om zonneklaar te doen verstaan dat
wij aan de gewapende apostels van de rechten
van den mensch geheel iets anders schuldig zijn
dan erkentelijkheid. 't Is hetgeen de opsteller van
het proefschrift naar behooren doet uitschijnen.
Een zaakrijk overzicht van het geheele vraagstuk besluit de verhandeling. Schrijver herhaalt,
in 't kort, zijne redeneering en eindigt met eene
eenigszins opgevijzelde beschrijving van België's
tegenwoordigen toestand. Zekerlijk ! wij hebben
het recht om met voldoening op de verkregene
uitslagen te wijzen, maar is het niet gewaagd te
houden staan dat wij niemands hulp noodig hebben
en bij andere volken, hoe machtig en verlicht ook,
niets hoeven te gaan leeren?
Dat er in het werk misgrepen voorkomen
enkelen zijn kostelijk, bij voorbeeld het vertalen
van Place de Grève (te Parijs) door Werkstakingsplaats! -- ; dat sommige historische oordeelvellingen alles behalve juist zijn, ziedaar wat ik niet
loochenen zal. Doch niemand kon redelijk verwachten
dat een arbeid van dien aard volmaakt zou wezen.

— 34 1

—

Daarentegen meen ik Schrijver geluk te moeten
wenschen met zijne beoordeeling van Keizer JOZEF II's pogingen om onze verouderde instellingen
te verjongen. Met ietwat meer recht dan NAPOLEON III hadde de Oostenrijksche vorst kunnen
uitroepen : ye suis sorti de la légalité pour rentrer dans le droit! Hij slaagde niet en het is te
betreuren, want hadde hij zijne hervormingsplannen
kunnen verwezenlijken, misschien zouden wij het
geweldig invoeren van diezelfde hervormingen door
de Fransche Republiek met het verlies van onze
onafhankelijkheid en van geheel ons verleden niet
hebben moeten betalen.
Mijn besluit is intusschen dat proefschrift nr
alleszins op de gestelde prijsvraag naar behooren
antwoordt, althans wat de wijze betreft waarop
het gegeven onderwerp werd behandeld.
Ongelukkiglijk laat de uiterlijke vorm van het
proefschrift veel te wenschen over. Taal en stijl
zijn dikwijls zeer gebrekkig ; gallicismen en onvlaamsche wendingen loopen er dik ; feilen van allen
aard zijn verre van zeldzaam.
Is dit eene voldoende reden om den prijs niet
toe te kennen, niettegenstaande de verhandeling
anders hoogst verdienstelijk is?
Ik geloof het niet.
Er is overigens een precedent.
In 1887 heeft de Academie eenen prijs uitgeloofd aan eene verhandeling, die in den Westvlaamschen tongval was opgesteld, doch op voor-
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waarde dat Schrijver dezelve in beschaafd Nederlandsch zou hergieten.
Ik stel dus voor den prijs toe te kennen aan
het proefschrift nr i, mits de Schrijver ervan er
in toestemme zijn werk, met het oog op taal en
stijl, aan eene grondige herziening te onderwerpen
en tevens eenige onnauwkeurigheden te doen verdwijnen, welke de keurraad hem zal aanwijzen.

Verslag van den heer J. BROECKAERT,
derden verslaggever.
Het is geene gemakkelijke taak voor uwen
derden verslaggever een scheidsrechterlijk oordeel
uit te brengen over de waarde der twee ten prijskampe ingezondene verhandelingen nopens den oorsprong der hedendaagsche Belgische vrijheden.
Volgens den heer Prayon-van Zuylen, wiens
uitgebreid en knap geschreven verslag u met den
inhoud en de opvatting der twee antwoorden
genoegzaam bekend maakt, zou de palm der overwinning toekomen aan het proefschrift N r I, voor
kenspreuk voerende : Zoek nimmer schatten op
te delven enz., als ten volle aan de gestelde prijsvraag beantwoordende, terwijl daarentegen de heer
Mathot van gevoelen is dat die verhandeling, evenals de tweede, met kenspreuk : La liberté ne se
recoit pas, elle s'acquiert, ten hoogste eene eervolle
melding verdient.

34 3 Ik heb mij derhalve de moeite gegeven de
twee handschriften met bijzondere aandacht te onderzoeken, en mijns inziens is geen van beide zoo goed
gesteld om door de Koninklijke Vlaamsche Academie
bekroond te kunnen worden.
Op mijne beurt zal ik bekennen dat er in de
twee verhandelingen veel goeds is ; vooral de eerste
is met veel kennis van zaken geschreven en levert
het bewijs op dat de mededinger zijn onderwerp heeft bestudeerd. Dat wij geene enkele onzer
vrijheden aan de Franschen hebben te danken,
zooals door sommigen beweerd wordt, maar deze
vanouds op onzen bodem ontstonden en met het
Belgische volk als het ware zijn opgegroeid,
wordt door den Schrijver, over het algemeen,
zegevierend aangetoond. Ongelukkiglijk is het schrift
door zoovele taalfouten, misselijke en duistere uitdrukkingen ontsierd, dat men 't ons tot een
verwijt zou aanrekenen, moesten wij daar maar
zoo licht over heen stappen. Wil men er eenige
voorbeelden van? Ziehier welke taalbulten er op
eene enkele bladzijde (de t 6e) voorkomen : « werk
van aaneigenin- »; « alles kwijnde en het staatkundig leven en vaderlandsch gevoelen scheen op
te schorsen »; — « de nationale geest weerspiegelde
in de Nederlandsche taal »; « het bijzonder
persoonlijk karakter van den geest (des volks) »;
-- en op bl. 15 : « bewerkstelligden vooruitgang »;
de plaats, waar de eerste (rechts— bl. 19 :
pleging) uitgeoefend werd, erkende men aan (jne
—
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.akelige zinnebeelden »; — bl. 25 : « men heeft veel
papier beklad om den oorsprong der gemeenten
daar te stellen »; — bl. 3j : « voor wat betrof »;
bl. 33 : « de hooge geestelijkheld, tot welk ras
zij ook mochten behooren »; — « de bevoegdheid
van iedere klas, die de vergadering vormden, zijn
nog niet duidelijk gekenschetst »; — bl. 3 5 : « volksbeweging door het land van Vlaamsch ras veroorzaakt »; — bl. 39 : « koningdom, teelkers beschouwing »; — bl. 40 : « herkentenis (dankbaarheid),
herkenning (voor erkenning), en vele dergelijke fouten
meer ! -- Verder : « I n deze overeenkomst van gedachten is men verplicht een bewijs te meer te zien van de
gemeenschap van ras tusschen de bestierders en de
bestierden, of ten minste het uitwerksel der begooch2ling op gene, uitgericht door de levenskracht en
de krachtdadigheid van deze. » — Gouden deze
regelen niet letterlijk overgezet zijn uit het Fransch?
« Welkdanig ander volk ook, hoe machtig het
-ook moge zijn en hoe groote stappen bet ook
zoude mogen gedaan hebben in dit wijde strijdperk dat men beschaving noemt » -- Men zal bekennen dat dit alles behalve sierlijk is uitgedrukt en
dat de Academie, wier zending vooral bestaat in
de beoefening der fraaie letteren, een werk, van
zulke volzinnen en taalfouten krielende, niet bekronen mag.
Ook springt het in het oog dat de opsteller,
die blijkbaar vele schrijvers heeft geraadpleegd, er
zoo weinig bij name opnoemt, en dan nog uitsluitend

_. 34 5 -Fransche, waaronder ELISÉUS RECLUS, DE ToQUEVILLE en HAVARD (drie vreemdelingen!), die
met de Vlaamsche toestanden in vorige eeuwen
niet bekend waren. De Academie eischte nochtans
de grootste nauwkeurigheid in de aanhalingen en
vroeg, uit dien hoofde, dat de mededingers de
uitgaven, alsook de bladzijde der door hen aangehaalde boeken, zouden aanduiden. Ten overige,
waarom geen licht getrokken uit de werken onzer
Vlaamsche geschiedvorschers, die over volksquaestiën en volksvrijheden in 't breede gesproken hebben?
Van eenen anderen kant zet de schrijver hier
en daar eene stelling vooruit, waarmede ik mij
bezwaarlijk kan vereenigen. Zoo beweert hij, onder
andere, dat de vrijheid van geweten eene dochter
zou zijn van de Hervorming, terwijl zij, integendeel, volgens den heer Prayon, wiens oordeel hierover ik ten volle bijtreed, het kind is van het
ongeloof, van den twijfel in zake van godsdienst,
het kind van de wijsgeerige beweging der XVIIIe
eeuw, door Diderot, d'Alembert, J -J. Rousseau
en anderen in het leven geroepen.
Den lof, door den Schrijver to gezwaaid aan
Jozef II wegens zijne aanslagen op de plechtig
bezworen vrijheden en voorrechten der Belgische
natie, kan ik bezwaarlijk bijstemmen.
Ook waar de Schrijver spreekt van de bestuurlijke inrichting onzer steden is hij niet geheel
eist . Zoo werd, volgens hem, e de benoeming
der rechters, na de komst der Burgondiërs, ge-

346 -daan door het middenbestuur, terwijl de schepenen,
gelast met het uitoefenen des gerechts, voortdurend
gekozen werden onder de burgers, door de burgers
zelven ». De waarheid is, dat de schepenen, aangeduid door den vorstelijken commissaris en niet door
het volk gekozen, de eenige rechters waren in de gemeente, en dat de beroepsrechters alleen door den
vorst werden benoemd op eene lijst van kandidaten,
door de beroepshoven zelven voorgesteld (i).
Tot ons leedwezen vinden wij hier herhaald,
dat in de XV I Ie en XV I I Ie eeuw « de wetenschap en de kunst schenen opgeschorst te zijn ».
Hoe dikwijls nog moet het gezegd worden dat
het heerlijkste tijdvak voor wetenschap en kunst
in België juist die XVIIe eeuw is geweest, zoo
gedachteloos uitgekreten als een tijd van verbastering en onkunde?
Onze taal (zegt schrijver, bl. 17) was beroofd van alle aanmoediging van den kant der
hoogere standen. » Is dit wel waar ? Wij weten,
ja, dat voor gezegd tijdvak v` einig letteroefenaren
uit de hoogere klas op te noemen zijn, 't geen
nog heden zoo is, maar het is mede bekend —
wij hebben er eiken dag de bewijsstukken van

(i) \Vie de inrichting van het schependom ten onzent
grondig wil leeren kennen, leze, o. a., het werk van onzen
bestendigen Secretaris : Geschiedenis van het Schependom in
de Belgische gewesten, dat de schrijver, onder nog andere
opzichten, met vrucht had kunnen raadplegen.
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onder de oogen -- dat schier al onze adellijke
familiën en rijke burgers hunne acten van verkoop en berenting, van uitersten wil, hunne
handelsboeken en familieaanteekeningen nagenoeg
tot het einde der XVIII° in het Vlaamsch deden
opstellen of zelven schreven — bijgevolg deze taal
spraken aan den huiselijken haard.
Op bl. 18 merkt de schrijver op dat in de
leenroerige tijden het recht van jagen, visschen
en duiven te houden den meester alléen toekwam.
Dit was inderdaad zoo, maar geniet de burger
in de XIXe eeuw het recht van jacht en vischvangst? De meester van vroeger heette « leenheer »;
nu is zijn naam : « de Staat ».
u Het tolrecht, (gaat hij voort) belemmerde
onder alle vormen de ontwikkeling van den koophandel ». Hierop is de vraag te stellen of die
tolrechten belet hebben dat er in ons land een
weergalooze handel werd gedreven, niet alleen door
inlanders, maar ook door lieden uit de verstafgelegene oorden van Europa ? Weet de schrijver niet
dat voor de meeste onzer fooren
en ze waren
vrijdom van tol werd verleend
vroeger talrijk !
drie of meer dagen voor en na de markt, zonder
dat gedurende dien tijd de er naartoe trekkende
kooplieden (bannelingen, voortvluchtigen en degenen,
die op voorgaande jaarmarkten hunnen persoon
wettelijk verpand hadden, uitgezonderd), t is gelijk
om welke redenen, mochten te kort gedaan worden,
integendeel overal hulp en bescherming ontvingen?
—
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Bovendien, is het bewezen, gelijk de Schrijver
meent, dat burger en boer in die tijden zooveel
belasting te betalen hadden als heden?
Verder spreekt schrijver van de tienden, als
zouden deze den armen landman den laatsten
druppel van zijn zweet hebben gekost; maar naar
deze belasting was de pachtprijs geregeld, welke
over het algemeen niet zeer zwaar was. Overigens,
de boer uit vroegeren tijd betaalde liever in vruchten dan in geld, wat hij thans aan gemeente,
provincie en Staat heeft op te brengen. Liete men
hem weder de keus tusschen betaling van tienderecht, in vruchten of in klinkende munt, hoevelen
zouden niet liever een tiende deel hunner vruchten
afstaan en hun geld in de kas houden?

« De lijfeigenen waren schat- en leendienstplichtig naar willekeur » (bl. 19). Hoegenaamd
niet : alle verre&ichtingen waren duidelijk beschreven
in de leenti : ie ,en, en het was den leenheer evenmin toegelaten zijne onderhoorigen eenen denier
méer, of eene zwaardere dan de besprokene karwei
op te leggen, als laatstgenoemden zich daaraan
onttrekken mochten. Of meent men misschien
dat er geen recht bestond en de minderen zich
zoo maar goedsmoeds door de grootera moesten
laten verongelijken? De toestand van den boer
in de middeleen« en was, ten anlere, zoo bekla
genswaardig niet als men 't wel heeft D illen
voorstellen. Dit wordt, onder anderen, volmondig
erkend door DELISLE, in zijne Etude sur la con-

--
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dition de la classe agricole en Normandie, waar
hij zegt : « A part quelques faits isoles, nous
avons vainennent cherche dans la Normandie les
traces de cet antagonisme qui, suivant les auteurs
modernes, regnait entre les diverses classes de la
societe au moyen-age. Les rapports des seigneurs
et de leurs homenes n y sont point entaches de
ce caractere de violence avec lequel on se plait trop
souvent a les decrire. De bonne heure, les paysans
sont rendus a la liberte ; des le onzieme siecle,
le servage a disparu de nos campagnes. A partir
de cette epoque, il subsiste bien encore quelques
redevances et quelques services personnels ; mais
le plus grand nombre sont attaches a la jouissance de la terre. Dans tous les, cas les obligations tant reelles que personnelles sont nettement
définies par les chartes et les coutumes. Le paysan
les acquitte sans repugnance; it sait qu'elles sont
le • prix de la terre qui nourrit sa famille ; i1
sait aussi qu il peut compter sur 1 aide et l a .
protection de son seigneur. »
Wat de Fransche schrijver hier in het licht
stelt, is volkomen op onze gewesten toepasselijk,
en wij hebben zijne woorden opzettelijk aangehaald
om te doen zien hoe ongegrond de middeleeuwen
aoor sommigen, zonder onderzoek, immeraan worden
afgeschetst.
Op meer dan eene plaats is ons voorts gebleken
dat de schrijver der besprokene verhandeling rechten
en privileges met de wezenlijke vrijheden verwart
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en daar, derhalve nutteloos, over uitweidt. Zoo,
onder andere, als hij spreekt van de inrichting
der gemeente, waarbij bij dan nog onvolledig is,
daar hij niets bekend maakt over den Breeden
Raad, den Grooten Raad, de Collatie, of hoe
men de vergadering van het volk ook noemde,
welke raden nochtans hun woord in de gemeente,
zelfs met betrekking tot den Staat, te zeggen hadden.
Eene verhandeling over de Belgische vrijheden
kan, mijns erachtens, niet volledig zijn, zonder
melding te maken van de gehechtheid onzer voorouders aan hunne moedertaal, en van den strijd,
dien de Vlamingen thans nog, ter verkrijging
van de rechten, hun door het 23° artikel onzer
grondwet gewaarborgd, te voeren hebben. Of
heeft de schrijver dit misschien met opzet daargelaten omdat wij ons over de algeheele taalvrijheid
tot den huidigen dage niet mogen verheugen?
Wat de tweede verhandeling betreft, meen
ik mij bij de beoordeeling mijns geleerden collega's Mathot en met de meeste opmerkingen van
uwen tweeden verslaggever te moeten aansluiten.
Het is inderdaad te bejammeren dat de schrijver,
wiens werk van grondige opzoekingen en van
veel belezenheid getuigt, den tijd niet heeft kunnen
vinden zijn opstel beter te overzien, vooraleer het
ten prijskampe in te zenden. Zooals hij 't geleverd heeft, is 't, met den besten wil van de
wereld, onmogelijk er den uitgeloofden lauwer aan
toe te kennen.

— 351 -Ten einde de mededingers in de gelegenheid
te stellen hun werk opnieuw onder handen te nemen,
stel ik voor, de prijsvraag andermaal uit te schrijven.
Zoo deed, een dertigtal jaren geleden, de Koninklijke
Belgische Academie opzichtens de door haar uitgeschrevene prijsvraag over den invloed der rederijkkamers, waarmede onze vaderlandsche dichter
Van Duyse, men weet op welke schitterende wijze,
na twee proeven, gelauwerd werd, en met in dien
zin te besluiten zal de Academie, er valt niet aan
te twijfelen, eindelijk een werk kunnen bekronen,
dat deze onderscheiding ten volle waardig is.
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Zitting van ig December 188g.
Aanwezig de heeren E. Hiel, onderbestuurder,
Fr. de Potter, bestendige secretaris;
de heeren H. Claeys, Jhr. N. de Pauw, E. Gailliard, P. Génard, G. Gezelle, 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. E. van
Even, werkende leden; A. Prayon, briefwisselend

lid.
Schriftelijk verontschuldigen hunne afwezigheid de heeren J. de Laet, bestuurder, L. Schuermans en L. Roersch, werkende leden ; de heeren
D. Claes, K. de Flou, H. Sermon en F. Willems,
briefwisselende leden.
De bestendige secretaris, na het verslag gelezen
te hebben over de vorige zitting, dat wordt goedgekeurd, legt de lijst neder der
AANGEBODEN BOEKEN :

Vanwege het Staatsbestuur :

Bulletin de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 1889,
9e, 10e en i le afleveringen.
Vanwege den heer ALEXANDER CHARLIER,
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algemeen Consul van België in Nederlandsch Oost
Indie :
Het Journal van Albert Colfs. Eene bijdrage
tot de kennis der Soenda- eilanden, door A.-G. VORDERMAN, te Batavia.
De Deserteur. Lotgevallen onder de A jchers
van een uit het Nederlandsch- Indisch leger gedeserteerden Belg. Harderwijk, I. Wedding, 1887, 120.

Briefwisseling
Bij brief van 28 November antwoordt de heer
Minister van Binnenlandsche Zaken en openbaar
Onderwijs op de vraag der Academie om reisvergoeding te verleenen aan de briefwisselende leden,
die deel maken van eene bestendige commissie.
De heer Minister zegt dat, na onderzoek der
door de Academie voorgebrachte beweegredenen, het
hem gebleken is dat « deze van aard zijn om de
gevraagde vergoeding niet toe te staan. n
De heer Minister zendt afschrift van het koninklijk besluit, waarbij de kiezing van den heer E. Hiel,
tot bestuurder, en van den heer A. Snieders, tot
onderbestuurder voor het jaar 189o, wordt goedgekeurd.
Verder vraagt hij dat de Academie voor 1 Januari
1890 eene dubbele lijst zou opmaken der candidaten
voor de jury van zeven leden, aan welke de beoordeeling zal toevertrouwd worden der werken, die
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mededingen in den vijfjaarlijkschen prijskamp der
Nederlandsche letterkunde voor het achtste tijdvak,
eindigende op 31 December 1889.

Door den heer J. Obrie wordt een schrijven
medegedeeld van den heer M. de Vries, buitenlandsch eerelid der Academie, waaruit blijkt dat
deze hoopt eerstdaags het adres te zullen kunnen
beantwoorden, hetwelk de Academie hem ten dage
van het plechtig herdenken van zijn optreden als
hoogleeraar heeft toegestuurd.

Dagorde.
De Academie gaat over tot het aanvullen der
openstaande plaatsen. De uitslag der kiezingen zal
in de openbare zitting worden afgekondigd.
Daarna stelt de vergadering de lijst op der candidaten voor de jury des vijfjaarlijkschen prijskamps
van Nederlandsche letterkunde. Deze lijst zal gezonden worden aan den heer Minister van Binnenlandsche
Zaken en openbaar Onderwijs.
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Wedstrijden.
De Academie, zich vereenigende met de eenparige besluitselen van den keurraad voor de tweede
prijsvraag (Volledige studie over het gebruik van

het voornaamwoord van den tweeden persoon
enkelvoud (du, dijn) bij de middelnederlandsche
schrijvers, kent den uitgeloofden prijs toe aan het
eenig ingezonden opstel. Na opening van het er bij
gevoegde naambriefje blijkt de verhandeling geschreven te zijn door den heer Hippoliet Meert, leeraar
aan het stedelijk college van Ieperen.
De Academie beslist dat er geene reden bestaat
om de stukken, ingezonden ter beantwoording van
de derde en vijfde prijsvraag, te bekronen.

Na aanbieding der redevoeringen en van het
gedicht, welke in de plechtige openbare zitting
van 20 December zullen worden voorgedragen, verklaart de heer onderbestuurder de zitting geheven.
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Na afloop der December-zitting vereenigden
de Leden der Academie zich aan een banket, waar
door den heer onderbestuurder Hiel de volgende
heildronk werd ingesteld :
Hooggeachte Collegas,
Bij de ongesteldheid van onzen achtbaren
Bestuurder den heer Johan Delaet, is aan mij, onderbestuurder, de vereerende taak opgelegd den eersten
heildronk op dit feestmaal voor te stellen. Namens
u allen, hooggeachte Leden der Koninklijke Vlaamsche Academie, stel ik eenen hartelijken heildronk
voor aan onzen doorluchtigen Beschermheer, aan
den Volksgeliefden Vorst, aan Z. M. Leopold II,
Koning der Belgen.
Moge Hij, die ons land weldra vijf-en-twintig
jaar met wijsheid en liefde, in vrede en luister,
regeerde, zijn reusachtig beschavingswerk in Afrika
voltooien.
Moge het Hem, die onze Academie in het
leven riep, gegund zijn, de vaderlandslievende onderneming voort te zetten : de volledige verheffin g
en beschaving van Vlaamsch-België, door eigen
taal en eigen schoon, door wetenschappen en
kunsten, waar Hij reeds zoovele opofferingen voor

deed.
Moge Hij om dit edel en menschlievend doel
te bereiken, weldra de inrichting bekrachtigen van
een Middelbaar en Hooger onderwijs, in alle takken en vakken, bij middel onzer krachtige en
prachtige moedertaal.
Moge Hij weldra in staat gesteld worden
ons aller droom te verwezenlijken : de stichting
eenex Koninklijke Vlaamsche Muziekschool, alsvollediging van ons kunstonderwijs.

.
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Mochten deze wenschen geene vrome wenschen
blijven, dan gloeide het herte van ons volk feller,
evenals het onze, met geene innigere genegenheid, maar met eene eeuwige dankbaarheid voor
onzen wijzen, geliefden en beroemden Vorst.
Ik voeg bij dezen heildronk een goedheil
aan onze aanminnige, kunstlievende en Vlaamschsprekende Koningin !
Een goedheil aan gansch het dierbaar Koninklijk stamhuis ! — Het Vorstenhuis, dat steeds voor
België, met de bescherming onzer taal- en volksrechten, met de gelijke waardeering van Waal en
Vlaming, als telgen van hetzelfde vaderland, het
stevigste bolwerk was en blijven zal voor onze
vrijheid, voor ' onze onafhankelijkheid, ter wille
van ' s lands eer en 's volkes roem!
Goedheil den Koning! goedheil de Koningin !
goedheil het Koninklijk Stamhuis !
De vergadering juichte deze woorden met geestdrift toe en besloot' aan Z. M. den Koning de
gevoelens der Academie bij telegram bekend te
maken.
Door den heel- Snieders werd een tweede heildronk voorgesteld in de volgende bewoordingen :
Laat mij toe, Mijnheeren, eenen heildronk
in te stellen aan de drie afgetredene bestuurders
de heeren hoogleeraar Willems, jonkheer de Pauw
en den heer De Laet, die, door hunne wijze leiding, de moeielijkheden hebben overwonnen, aan
de wording der Academie verbonden.
Vandaag mag men zeggen dat onze Academie met vasten stap haren vreedzamen bloei te
gemoet gaat, dank zij dat verdienstelijk drietal.
Beurtelings hooren de bestuurders tot eene
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der partijen, die België verdeelen ; doch onder welken
bestuurder dan ook bleef de partijschap vreemd
aan alle werking en wij mogen zeggen, Mijnheeren,
dat die aangenomen en bekrachtigde afwisseling.
voor ons niets meer is dan eene nuttelooze toegeving aan het vooroordeel der politiek.
Wij, wij hebben door de ondervinding van
drie jaren geleerd dat wij die afwisseling eigenlijk
niet noodig hebben, ofschoon wij ze blijven eerbiedigen. Hier, in dit midden, vergeten wij alle
verschil van denkwijze en wij gevoelen ons in eenen
luchtkring die overeenstemt met het heilig doel, dat
onze Academie in het leven riep en buiten welke
zij ook onverbiddelijk zou verloren gaan.
Ik drink aan de eendracht, aan de broederlijke gezindheid, aan de verdraagzaamheid voor
aller denkwijze, die hier immer heerschte en zal
biijven heerschen, dank zij den toon, ons gegeven
door de drie afgetreden bestuurders.
Heil en dank aan hen, aan professor Willems, jonkheer de Pauw en aan den ouden kamper
De Laet.
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Openbare Zitting van zo December 188g
Aan het bureel nemen plaats de heeren E. Hiel,
onderbestuurder, Fr. de Potter, bestendige secretaris, benevens de heer Sniedérs, ter vervanging
van den heer J. de Laet, bestuurder, die wegens
ongesteldheid belet is.
Zijn aanwezig de heeren H. Claeys, E. Gailliard, P. Génard, G. Gezelle, P. Willems, P. Alberdingk Thijm, S. Daems, C. Hansen, L, Mathot,
J. Micheels, J. Obrie, J. van Droogenbroeck,
Th. Coopman, A. de Vos, J. Broeckaert, werkende leden.
De zitting wordt bijgewoond door de heeren
R. de Kerchove, gouverneur van Oost-Vlaanderen ;
de Reu, Libbrecht, Limpens en Mussely, leden
der Bestendige Afvaardiging van den Provincialen
Raad; J. Langmens, senator, baron A. de MaereLimnander, voorzitter der maatschappij de Taal
is gansch het Volk en een groot getal beoefenaren
en voorstanders der Nederlandsche letteren.
Te 2 1/2 uren verklaart de heer Hiel de
zitting geopend. Hij verleent het woord aan den
bestendigen secretaris, die de vergadering het telegram mededeelt van Z. M. den Koning, in antwoord
op den heildronk, hem den avond te voren op het
banket der Academie toegestuurd.

36o -Ziehier het antwoord, overgeseind door eenen
van 's Konings adjudanten :
cc De Koning, zeer gevoelig aan den heilcc dronk, welken uw telegram van gisteren geseind
cc heeft, gelast mij de Leden der Koninklijke

Vlaamsche Academie oprecht te bedanken om
op de gezondheid Zijner Majesteit en der Koninkv lijke familie gedronken te hebben. »

«

Verder deelt de bestendige secretaris mede dat
de heer Minister van Binnenlandsche Zaken en
openbaar Onderwijs, bij brief, zijn spijt heeft
uitgedrukt, de openbare zitting der Academie niet
te kunnen bijwonen, daar zijne aanwezigheid vereischt wordt in de Kamer der Volksvertegenwoordigers voor de beraadslaging over het wetsontwerp
op het hooger onderwijs.
De heer Snieders het woord hebbende bekomen, drukt zich volgender wijze uit :
De geachte Bestuurder voor het jaar 1889,
die de plechtige zitting der Koninklijke Vlaamsche
Academie niet kan bijwonen, heeft mij de vereerende taak opgedragen U, Mijne Heeren, zijne laatste
woorden als bestuurder over te brengen.
Het zou voor U allen een verblijdend oogenblik zijn geweest, den grijzen kamper voor onze
Vlaamsche beweging, hier te zien optreden -- een
der weinigen die nog over zijn van de kloeke
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Nu is de tijd van strijd en miskenning voorbij
Binnen en Buitenland heeft haar aan het
werk gezien, en ingezetenen, evenals vreemdelingen, bekennen volmondig dat zij hare nationale
zending stipt is trouw gebleven, dat zij een Vlaamsch,
letterkundig en wetenschappelijk lichaam is en
voorts vreemd blijft aan de twisten der verschillige staatspartijen, die het land verdeelen.
Dit gezond en vol begrip harer roeping, die
vaste overtuiging van het nut dat er te stichten
is op het zuiver en uitsluitelijk gebied der Vlaamsche taal en letterkunde, heeft dit jaar, evenals de
vorige, rijke en rijpe vruchten gedragen.
Weinig letterkunden in Europa kunnen op
een grootscher verleden steunen dan de Vlaamsche.
De schatten van onze letterkunde liggen ongelukkig nog voor het meerendeel in de boekerijen
begraven en zijn, niet alleen voor het volk, maar
zelfs voor vele letteroefenaars, tot nu toe, onbekend
gebleven. Sedert jaren echter heeft de Middelnederlandsche taal het voorwerp uitgemaakt der
studie van begaafde en bekwame mannen, die
reeds vele meesterstukken hebben ontdekt, bestudeerd
en uitgegeven en dat wel niet alleen in Zuid- en
Noord-Nederland, maar ook in Duitschland en
Engeland.
De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft onder
andere voor bijzondere taak gekregen die studie
voort te zetten en, zoo spoedig mogelijk, algemeen
te maken.
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studie der dialecten, die, veeltijds te recht, als eene
welgevulde voorraadkamer beschouwd worden voor
de algemeene levende Nederlandsche taal. Dit jaar
heeft zij een merkwaardig werk laten verschijnen
over Het Roermondsch dialect, gelijk zij verleden
jaar eene prijsvraag heeft bekroond over de bastaardwoorden.
Van eenen anderen kant, ofschoon zij aan den
eigentlijken strijd der staatspartijen vreemd is en
vreemd i blijven, kan zij niet vergeten dat zij
deel maakt van de Vlaamsche beweging en ook
niet onverschillig kan zijn aan eenen kamp, waaraan
zij grootendeels haar bestaan te danken heeft.
Daarom heeft zij de prijsvraag uitgeschreven voor
het opmaken van eene verhandeling over de Belgische taalwetten, en het werk bekroond, dat haar
daarover door den heer advocaat Prayon-van Zuylen
werd ingezonden.
Dit werk, alhoewel, zooals wij daareven zegden,
het in den prijskamp de kroon heeft weggedragen
en verdiend, wijkt soms wel hier en daar af van
de strenge, onzijdigheid tusschen de staatspartijen,
welke de Academie zich tot eene wet heeft gemaakt.
Echter is het geen pleidooi v66r of tegen eene
partij en draagt elke bladzijde de getuigenis dat
schrijver ervan zich niet door politieke strekking
van het echte Vlaamsche spoor heeft laten afleiden.
Deze uitgaven op zoo verschillig een letterkundig gebied hebben de. gewone uitgiften der
Academie noch verhinderd noch zelfs vertraagd.

-- 365 -Het Jaarboek, de Verslagen en Mededeelingen
zijn op tijds verschenen.
Ook de boekerij der Academie groeit van dag
tot dag aan. Het Staatsbestuur, de geleerde genootschappen van binnen- en buitenland, de leden van
ons jeugdig lichaam wedijveren om zoo te zeggen in het verrijken van onzen boekenschat, en
waar het pas geeft, laten wij geene gelegenheid
ontsnappen om, bij aankoop van belangvolle werken, onze verzameling te verrijken.
Eene der ruime bovenkamers van het voormalig Dammansteen, nu tot zetel der Academie
aangewezen, is tot bibliotheek ingericht en zal,
alles laat het ten minste voorzien, binnen korten
tijd ontoereikend zijn, te meer, daar zij ook moet
dienen als zetel der bestendige Cotnmissien, waarin
zich dit jaar de Academie, tot meerder gemak
en regelmatigheid harer werkzaamheden, heeft
verdeeld.
Het is mij een waar genoegen, en gij zult
met belangstelling vernemen, dat de Academie
onder mijn bestuur zich het prachtig borstbeeld
heeft kunnen verschaffen van wijlen kanunnik
David, geboetseerd door den beeldhouwer Leopold
de Vriendt, van Borgerhout, die het voor het
Davidsfonds van Lier in marmer moet uitvoeren.
Het is algemeen geweten dat de geleerde en
hoogbegaafde Kanunnik de meeste jaren van zijn
leven en de beste krachten van zijnen geest en
van zijne wetenschap aan den vooruitgang van

.
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de Vlaamsche zaak gewijd heeft, en dat hij, met
vader Willems, sedert 1848 geene gelegenheid heeft
laten ontsnappen om het Staatsbestuur te bewegen
tot het instellen eener Vlaamsche Academie, waarvan hij zeker een der eerste bestuurders zou
geworden zijn, indien dit vaderlandsch lichaam
eenige jaren vroeger was tot stand gekomen.
Ook in den loop van het, nu zijn einde
naderende jaar is, bij Koninklijk besluit, aan de
Vlaamsche Academie de taak toevertrouwd den
heere Minister, in dubbel getal, de candidaten
aan te duiden, waaruit de jury voor den vijfjaarlijkschen prijskamp der Vlaamsche letterkunde
moet genoemd worden, gelijk haar het jaar te
voren was gevraagd de candidaten te kiezen, uit
welke het Staatsbestuur de jury zou samenstellen
voor den driejaarlijkschen prijskamp der Vlaamsche
tooneelletterkunde.
Uit alles wat voorgaat, Mijne Heeren en
Mevrouwen, zult gij met ons besluiten dat de
Academie gerechtigd is zich geluk te wenschen
met den uitslag van het afgeloopen bestuurjaar.
Ook zou ze dit met een onvermengd genoegen doen,
ware het niet dat zij ook dit jaar erg beproefd
was geworden door het afsterven van twee harer
beste medeleden, en wel het werkend lid, den heer
notaris Stroobant, een der vurigste, oudste en machtigste strijders voor de Vlaamsche zaak, die meer
dan wie ook heeft bijgedragen tot den groei en
bloei van het Vlaamsch tooneel in Brussel en die,
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als het ware met immer verjongde kracht en met
nooit vermoeiden ijver, den strijd voortzette voor
het herwinnen van de heilige rechten onzes Vlaamschen volks.
Het ander medelid, dat ons is ontvallen, was de
vermaarde Noord-Nederlandschen schrijver J.-A. Alberdingk Thijm, buitenlandsch eerelid, wiens talenten
hier te lande zoowel als in Noord-Nederland gekend
en vereerd worden.
En nu, Mijne Heeren en Mevrouwen, geef ik,
met het volste vertrouwen, in de handen van den
geachten heer Emmanuel Hiel, het bestuur over,
waartoe het vertrouwen der Koninklijke Vlaamsche
Academie hem voor liet jaar 1 890 heeft geroepen.

De heer Hiel leest het volgende dichtstuk :
AGNES BERNAUER,
de Engel van Augsburg.

(4/Tisch Monodrama.)
INHOUD.
Agnes Bernauer, bijgenaamd « de schoone Bernauerin » of
cc de engel van Augsburg,» was eene eenvoudige badersdochter.
De natuur had haar met al de bevalligheden der aanminnigheid en schoonheid versierd en de alles overwinnende liefde
schonk haar het herte des j:;ngen hertogen Albrecht III van
Beieren. Hij voerde haar ten jare 1432 meê naar zijn hof
te Straubing, en verlangde van al de wederstrevende verbonden edelen, en van de onderdanen zijner heerschappij,

- 368 dat zij haar als zijne wettige vrouw en hertoginne zouden:
huldigen. Ook Albrecht's vader, de Hertog Ernst van Beieren-Munchen, vernam de zonderlinge en koene keus van
zijnen zoon. Hij vatte het voornemen op, dezen met Anna,
hertog Erik van Brunswijk's dochter te doen trouwen. Te
vergeefs bemoeide hij zich om den eenigen zoon dezer innig
geliefde en even schoone als deugdzame vrouw, de eerzame
Agnes, te doen verstooten. Getrouw aan de overleveringen
van zijn vorstelijk geslacht, kon de vader de ontaarding des
zoons, een der knapste en schoonste versten zijns tijds,
niet begrijpen. Alleen tooverij kon zulke zondige liefde
bewerkt hebben. Hij besloot dus dien echt geweldig te breken.
Arme Agnes, hoe duur moest gij de macht uwer schoonheid, den korten droom van uw geluk betalen! Drie jaren
glans alleen waren u beschoren. Vol van zwaarmoedig voorgevoel over uw somber noodlot liet gij uw graf delven en
het grafgewelfsel bouwen in de kerk der Karmelieten.
Op eenen herfstavond des jaars 1435 bevond zich Agnes,
zonder haar gemaal, op het slot Straubing, en deze gelegenheid werd door de handlangers van hertog Ernst benuttigd om haar gevangen te nemen. Zij werd beticht
van tooverij. Niemand gaf acht op de zielroerende bewijzen
harer onschuld. Tot wat baatte hare verdediging? Waart,ce
hare betoogen van trouwe liefde, deugd en eerlijkheid ?
Haar moord was besloten. Den !2 October van hetzelfde.
jaar, in het bijzijn der edelen en der volksmenigte, werd
Agnes, door beulenknechten gebonden, in den Donau geworpen. De baren droegen haar zwemmend tot . den oever.
Een beul schoot toe, greep haar met eene lange vorkstang
bij het golvend gouden haar en hield haar onder de golven,
tot zij verdronk.
Albrecht kwam aangestormd om ze te redden, te laat,
eilaas! Hij wrook zich op het volk en op zijnen vader door
bloedigen strijd, en verwoestte en verbrandde dorpen en
steden. Om de verloren liefde des zoons weder te winnen ,
beval hertog Ernst zelf over het graf der vermoorde eene
bidkapel te bouwen, en Albrecht stichtte haar, nog in hetzelfde jaar harer moord, dagelijksche missen, bij de Karmelieten te Straubing. Nog 12 jaren nadien, alhoewel dan
om des vredes wille en op de aanzoeken van keizer Sigismond, getrouwd met Anna van Brunswijk, vernieuwde hij
.

.

— 369 —
de stichting en liet hij het gebeente der onschuldige vrouw
in het voor haar gedolven graf dragen, en bedekte die heilige rustplaats met eenen marmeren grafsteen. Lang zong,
het volk van Agnes en Albrecht's rampzalige liefde.
Zie : « BROCKHAUS' Conversations-Lexikon, »
en « Die Fran in der Geschichte von IDA KLODOw.

AGNES BERNAUER.
Vrai amour ne change.
CHARLES D' ORLÉANS..

Zaal van het slot Straubing op den Donau.
Herfstavond van het jaar 1435.
AGNES .z ingt.

Hij dwaalt van mij zoo verre,
Ik denk aan hem altijd;
Gij, gouden hemelsterre,
Verklaar me waar hij rijdt.
Ik hoor den Donau ruischen
In mijn verliefden zin;
Ik hoor de winden suisen,
Die voelen, dat ik min.
Gij, sterre, Donau, winden,
Draagt hem mijn liefdezang...
Zingt, waar gij hem zult vinden :
Heur herte ,snakt zoo bang.

Het snakt, zoo bang verlaten,
Naar hem, naar hem alleen !
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Vol angst, voor die mij haten,
Voor hem, vol mingeween.

Sprekend.
Ja, overzali ; heeft hij mij gemaakt,
Te kort schijnt mij voor heen mijn daaglijksch leven,
Te kort de nacht; wanneer de morgen naakt,
Dan moest ik sterven, 'k zou mijn hemel geven
Voor hem! voor hem ! die, tegen ieders wil,
Mij koos, mij, zijne Hertoginne noemde !
o, Herte, wee, ge trilt!.. Word stil, ja, stil !
Hij, die voor u die liefde niet verbloemde,
Zal u beschermen tegen gansch de wereld!
k Gedenk nog, toen ik eerst hem heb ontmoet,
Hoe hij was met den glans der macht ompereld.
Hem volgde, ja, een rijke ridderstoet,
't Was Augburgs feest, mijn vaderstad. Bij vader
Stond ik.
« o, Schoonheidsengel, » sprak hij zacht.
ik week... ik werd verlegen. Doch nader,
Ja, nader trad hij. 'k Viel in zijne macht,
De macht der liefde !
Vader mocht vermanen...
Zijn wijze woorden konden mij niet schamen!
PooTe.

Let, hoe de maan den stroom zoo teer beziet,
Hoor, klinkt daar niet het Donauschipperslied?
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Donauschipperslied.
Rollen de
golven op
en af,
af,
Rollen
de golven
op en
10
den Stroedel
Stroedel verloren...
verlor~n ...
In den
Duikelt
liefde daar
graf,
Duikelt de
de liefde
daar in 't't graf,
Hee!! ze
ze wordt
wordt weer
weer herboren.
herboren.
Hee
Zeg
me, lieve
lieve bootsman
bootsman mijn,
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AGNES.
AGN ES.

Dit
liedje zou
zou me
me treurig
treurigmoeten
moeten stemmen.
stemmen.
Dit liedje
Jochij! ! ikik ben
ben verheugd
verheugd; ;en
noemt me
volk :
Jochij
en noemt
me 't't volk

-

37 22 - -

lichtekooi! »)) 'k'k laat
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Waar rond
rond de
de Donau
Donau spoelt,
spoelt,
Waar
Schenkt
mij, als
als belooning,
belooning,
Schenkt hij
hij mij,
't Geen
Geen mild zijn
zijn herte
herte voelt.
voelt.
Verwelken bloemenkelken,
bloemenkelken,
Verwelken
En komt
komt de
de winter
winter aan,
aan,
En
Zijn
hert
kan
niet
verwelken,
Zijn hert kan niet verwelken,
Zijn liefde
liefde niet
niet vergaan.
vergaan.
Zijn
Gij kent
zijn hert,
hert, o0 moeder.
moeder.
kent zijn
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Sprekend.
Ziehier haar schrijn, dat was der liefde loon.
o Laat me zien, hier voor den spiegel... Heere!
o Heere! met die kroon, 'k ben schoon, ja, schoon
als Hertogin! Mijn Albrecht, mij ter eere,
Wat deedt ge! zie, dit paarlensnoer, hoe rijk !
Die banden om mijne armen, in mijne oogen
Verblindend stralen...
Waarom werpt men slijk
Op mijnen naam ? Ik, die, vol mededoogen,
De schaamlen nooit vergeet? -- In Albrecht's naam,
In zijnes vaders naam, wil ieder helpen?
Ach, waarom haat die mij, en treft zijn blaam
Mijn hert... 'k Misleidde niet zijn zoon, en stelpen
Wilde ik diens vaders kwalen, toen hij leed.
Mijn Albrecht, ach, ik heb thans misgesproken ;
Want, is voor mij uw vader streng en wreed,
Ik bid voor hem... zoo wordt mijn hert gewroken.
Knielt voor een Lievevrounienbeeld en bidt.
o Moeder, gij, der smerten! vermurwt zijn vaderhert;
Straal daar uw milde goedheid, waar hij gefolterd werd;
Heb ik voor hem misdreven, ik wilde toch geen kwaad ;
Hij schenke mij vergifnis in plaats van wrok en haat!
Ik kniel voor uwen outer, met volle dankbre borst;
Ik heb naar vaders vriendschap, als naar de liefde, dorst,
En Moeder, zuivre maged, die alle moeders mint...
U zal ik eerlang offren mijn langverwachte kind.
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RUst op.
op.

voel het,
het,ikikzalzalkortlings
kortlingsmoeder
moeder zijn.
Ja, 'k'kvoel
Een erfgenaam te schenken ... Albrecht's vreugde!
Een rfgena mteschenken. Albrecht'svreugde!
vreugde L.
Zijns vaders vreugde?...
Neen!! o0 folterpijn
folterpijn!!
Neen
adel.
Ik ben niet adel.
nIijn hert
hèrtverheugde
verheugde
Wat mijn
Daareven, ach,
ach, verzwindt...
verzwindt...
Daareven,
gezicht verschijnt
yerschijnt
Voor mijn gezicht
beeld van
van mijn
mijn bedrukten
bedrukten vader,
vader,
Het beeld
die mij
mijnoemde
noemde : «
: liefste
(( liefsteschoonheidslicht
schoonheidslicht!!
Hij, die
«
Zijn
engel
zoet!
))
is
maar
een
arme bader.
bader.
« Zijn engel zoet ! » is maar een arme

Rooie.
Poore .
Een vorst...
vorst ... ik
ik kan
kangeen
geenvos
VOl'sten
baren,neen
neen!
Een
sten baren,
!
schoon, als
als 't't hemelsch
hemelsch blauw,
blaU\v, mijne
mijneoogels
oogell vonklen,
vonkien.
En schoon,
Toch zijn
zijn ze
ze roodgerand
roodgerand door
doorsmartgeween
smartgeween
\Vant'k'kvoel,
voel, als
als slangen,
slangen, rond
rond me
me kronklen
kronklen
En angst.
angst..... Want
Den
vuig verraad...
verraad ...
Den haat,
haat, den nijd, den laster, 't't vuig
grafreeds
reedsstichten
stichten
Bang
voorgevoel deed
mijn graf
Bang voorgevoel
deed me
me mijn
Ter Karmelietenkerk...
Karmelietenkerk.. . zijn
zijn de
de eedlen
eedlen kwaad
kwaad
Daar
edel ben!
ben! ik
ik ken
ken toch
tochplichten
plichten
Daar ik
ik niet
niet edel
Des
adels, want
,va nt der
der liefde
liefde hemelmacht
hemelmacht
Des adels,
Maakt
alles edel,
edel, wat
wat ze
ze mild
mildbetoovert.
betooven.
Maakt alles
0,
Wen hij
hij in
in mijne
mijne armen
armen minnend
minnend smacht,
smacht,
o, Wen
Dan
heb
ik,
Albrecht,
gansch
':
heelal,
veroverd.
heelal,
veroverd.
Dan heb ik, Albrecht, gansch
Droomcnd,
opschietend.
Droomend, dan opschietend.
Wat!
... 'k
'k hoor
hoor klokken
klokken klinken lang en luid,
Wat !.... Wat
Wat !!...
Het
volk krioelt
krioelt ter
ter Donaubrug
Donaubrug te
te zamen,
zamen,
Het volk
Mij
roept:: lang
lang leve
leve onze
onze Albrecht
Albrecht!! uit.
Mij dunkt,
dunkt, het
het roept
Het
mengelt zingend,
zingend, roemend,
roemend, onze
onze namen...
namen ...
Het mengelt
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Volkslied in koor geTongen, in de verte.
Daar rijden drie ridders uit Munchen, zoo schoon;
Ze rijden tot voor der Bernauerin woon :
Bernauerin zijt ge binnen, ja, daarbinnen?
Zijt ge daarbinnen, zoo treed nu maar veur,
De Hertog wacht buiten voor uwe deur,
Met gansch zijn hofgezinne, blij van zinnen.
Zoodra de Bernauerin, die stem had verstaan
Een sneewit hemdeken trok zij aan
Om voor den Hertog te treden, ja, te treden

De ,Tang zwijgt.
AGNES.

Ha! 't is mijn Hertog! hij keert van de jacht!
Welkom, Albrecht, 'k heb u zoo lang verwacht...
Mijn Albrecht, mijn Hertog, in angsten en zorgen,
Met de liefdevlammen gepijnigd, verborgen...
't Volksgelang herneemt.
Zoodra de Bernauerin voor de deure kwam,
Drie stoute ridders ze daar vernam :
« Bernauerin stort uw gebeden, ja, gebeden ! ^>
AGNES.
Het volksgewoel neemt toe, de klokken luiden,
Is 't Albrecht niet? I k hoor getier, gevloek !
En woester zingt men. Wat moet dat beduiden?
Ach, Albrecht ! zijt ge dan naar mij op zoek?
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Het volksgelang herneemt somberder.
Ei, wilt ge gauw den Hertog begeven,
Of wilt ge laten uw frisch jong leven,
Verdronken in het Donauwater, ja, water.
AGNES,

Tingt moedig en opgetogen.

Nooit zal ik den Hertog, mijn Albrecht, begeven,
Al moest ik laten mijn frisch jong leven,
Verdronken in het Donauwater, ja, water.

Volksrumoer.
AGNES.

Hoor, welk gekraak, daar vliegt de poort aan stukken !
Ze stormen op de trappen, woest en wild !
Ze huilen : tooverij en moord! ze rukken
Naar mij ! naar mij ! naar mij !
Hoe 't volk gestild i
0, Albrecht, Albrecht ! hebt ge mij verlaten,
Voor deze snoodaards, die mij doodend haten?
Staat lafaards ! Albrecht i s mijn !
En ik ben zijn!...
Dat hij dra verschijn' !
Mijn fiere Hertog !
Raakt mij niet... aanziet mijn smert toch...
Wij hebben elkander trouw versproken,
En deze trouw wordt nooit verbroken !

Het volk is in de Taal gerukt. Ridders, opgeronden door Hertog Ernst van Beieren,
Albrecht's vader, binden Agnes, die miederstand biedt.
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3

77 --

AGNES.

Ha, ge wilt me binden ?
Eer zult ge, romers, mij verslinden.
Bezoedelt mijner armen schoonheid niet ;
Ze werden slechts door hem gekust,
En raakt mijn gouden lokken niet !
Ziet, beulen, ziet
In 't diepste mijner oogen... dat uw «rake word' gebluscht,
Door liefde, die uit mijne reine ziele gloeit !
Voor hem ! voor hem ! mijn Albrecht goed,
Met gansch den gloed,
Waarmee" de Moeder Gods haar zones gramschap boeit!
Ha, ge sleurt me meel
Albrecht naak !
Wee ! o wee !
Vrees zijne wraak !
Ge sleurt me voort,
't Is ongehoord !
0 wee!
Tooneelverandering . Brug over den Donau. Woelend en woedend volk. Agnes gebonden, knielt
tusschen beulen.
Volksrei bij 't kleppen der alarmklok.
Sterf in 't nat,
Tooverkol !
't Zwalpt en spat,
Schuimend dol,
Op en at!
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't Slokt u in,

Sterf ten stroom,
Toovermin,
Valsch gebloemt,
Schoon geroemd
Tooverdroom,
Drijf ten stroom
Op en af...
Wees in 't graf,
't Rustloos graf,
Tot uw straf,
Steeds gedoemd !
Steeds gedoemd!

Onder het gejuich en het gehuil van het volk
werpt men Agnes in den Donau.
Verscheidene stemmen tusschen het volk :
Wee! de blauwe baren brengen haar aan 't strand ;
Hoe hare gouden lokken vlotten op het schuim ;
Wat is ze schoon! ze worstelt met de kleine hand.
Ze landt ! Ha! ze is gered... wee ! ze blikt naar 't hemelsch ruim.
Haar ooge gloeit als blauwe branding...
Men laat ze doen ! 't is schandig!
Hoor, ze bidt diepstneekend...
Ha! een beulenknecht naakt wrekend...
AGNES, verdwaald, biddend aan het strand.
Ik. schonk, zoo mild en rein, mijn jeugdige eer,
o Heer !
Mijn geest wordt thans verrukt door harpen en cimbalen;
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Mijn herte zingt,
zingt, vervuld
vervuld met
met nachtegalen...
nachtegalen ...
Mijn
Mijn
Albrecht komt ge
ge mij
mij ten
tenhemel
hemelhalen
halen?1
Mijn Albrecht
Heer;
o Heer
Hoor mijnen laatsten
Hoor mijnenzucht.
laatsten zucht.....
Laat mij
ml) eerst
eerst schenken
schenken 't licht
licht aan
aan onze
onze vrucht.
vrucht.
Laat
o Heer
Heer!!

wordt door den beul terug in 't water
water gestooten.
gestooten.
Ze wordt
AGNES.

Wee!
kindje teer
teer!!
Wee ! ons kindje

verdrinkt.
Ze verdrinkt.
Verscheidene stemmen.
stemmen.
Ha I Ha
Ha!! de
de beulenknecht
beulenknecht
HaI
Drukt ze
ze onder
onder 't water...
water... dat
datisisrecht
recht!
Drukt
!
gespartel!! welk
welk geplons
geplons!!
Welk gespartel
Weg is
is de
de tooverslons...
tooverslons ...
Weg
.Jjochij,
ochij, ze
ze isis dood
dood!!

de verte
verteontstaat
ontstaatlangs
langsalle
alle
:rijdeneen
een
hevige
In de
Tijden
hevige
brand;
nadert en
en dreigt
dreigtdedestad
stadte te
verbrand ; hij
hij nadert
verslinden.
slinden.
enangstig
angstig:
't't Volk
Volk vluchtend
vluchtend en
:
0, Nood!
Nood! o0 nood
nood!! o0 groote
grootenood
nood!!
o,
brand ...
Rondom golft
grolt de
de brand...
Rondom
golft en
en grolt
De
is overend.
overend.
De stad is
kermen;;
Kindren
jamren, grijsaards
grijsaards kermen
Kindren jamren,
Wee!! erbermen
erbermen!! wee,
wee, erbermen
erbermen!
Wee
!
Albrecht,
als een
een heltrawant,
heltrawant,
Albrecht, als
aangerend
Komt aangerend
Met zijn
zijn duivlenheir,
dui vlenheir,
Met
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Als een gramme leeuw,
Dwars door den brand!
Wee! wee! wee!

Krijgsmannen, kervend tusschen het volk, tieren dol :
Wraak! wraak! wraak!
Vluchtend en vallend volk, vol ontietting :
Wee! wee! wee!
Dat God ons bewaak!
Ze stampen, als rammen,
Dwars door de vlammen...
En plettren grijsaards en vrouwen en kinderen ter neer.
o Heer!
o Volk, hier baat geen tegenweer...
Dat God ons bewaak!.. ons bewaak!
Algemeen gejammer, versmacht door het donderend
geroep :
Wraak! wraak ! wraak!
AANTEEKENINGEN.
Rollen de golven op en af,
In den Stroedel verloren.
Stroedel. De Duitschers zeggen : Strudel. Al de DonauvaarderE hebben hooren spreken van den « Strudel and Wirbel»
in den Donaustroom. Het beteekent : draaikolk. — Ik heb
gemeend de Duitsche benaming te mogen behouden.
Het lied, dat het yolk eeuwen lang zong over de ramp
dier schoone Bernauerin, vangt aldus aan :
Es reiten drei Herren zu München hinaus
Sie reiten wohl vor der Bernauerin haus,
« Bernauerin bist du drinnen? ja drinnen? »
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En eindigt aldus :
So wollen wir stiften eine ewige Mess,
Vass man der Bernauerin nicht vergess,
Man wolle fur sie beten, ja beten 1

Over veel-schrijven, in zake van Fraaie Letteren,
door Dr. AMAND DE VOS.

I
Tien jaren geleên, op eenen avond van eenen
der Congresdagen, te Mechelen, aan de zij van
CONSCIENCE, met eenen kleinen kring van letterkundigen aanzittend, hoorde ik, in den loop van
een druk onderhoud, van hem de volgende woorden,
die mij immer in 't geheugen zijn blijven hangen :
« Ik weet niet », zei CONSCIENCE, « wie, na mijne
« dood, ons Vlaamsch volk zijnen dagelijkschen
« schotel van lezing zal gereed maken ».
TEIRLINCK en STIJNS hadden te dien tijde
nog weinig van hen doen hooren, en POL DE MONT
was ook nog piepjong. Ik heb, sindsdien, herhaaldelijk op die weemoedige ontboezeming der onrust
van den spreker nagedacht ; en, ofschoon de schrijvers van boven de honderd boekdeelen, als hij, zeldzaam zijn, kan ik toch maar niet in de bekommering
deelen, door onzen grooten voorganger, -- zijn
allengs naderend eind voorziende, — hier aan zijne
jongere volgers uitgedrukt.
Eerst en vooral zouden wij bemoedigend kunnen
antwoorden, dat CONSCIENCE zelf, door de reeds
bestaande drukken en de menigvuldige herdrukken

-- 382 -zijner beste schriften, ook nog lang na zijn overlijden zal voortgaan, geest- en vooral hartspijs aan
dezelfde en aan altoos andere lezers toe te dienen ;
en wel niet slechts werkdaagsche karnemelksoep
of aardappelen met pellen, — maar menig zondagsbrokske ; ja, meer dan eens kermistaart.

Immers, een goed boek is niet als een stuk
doek, als een jak of een frak, die, eens afgedragen
en versleten, voor niets meer dienen kan, dan voor
de voddenmand ; niet meer kan herwevers of hernaaid, maar, na herhaalde en eindelijk vruchtelooze
verstelling, door een splinternieuw kleedingstuk, uit

splinternieuw laken of katoen, moet vervangen
worden.
Een boek is evenmin als een koek, die, eens
verorberd, versch gebak uit andere tarwe noodzakelijk maakt. Zijn oude doeken en oudbakken
koeken maar uitschot meer, oude boeken zijn veelal
even goed als jonge, ja, beter soms ; weleens de
beste zelfs, omdat zij de proef des tijds, de wisseling der gevoelens, den strijd of den storm der
gedachten en de beten der critiek verwinnend hebben
doorgestaan. De drukkunst, sedert vier eeuwen, hernieuwt en vermenigvoudigt het boek tot in 't oneindige, en behoedt het voor vernietiging. Is het
zoo gelukkig, te kunnen worden heruitgegeven,
gedurende 't leven van den schrijver, het kan
aldus daarenboven door hem zelf gezuiverd, ge-

383 -wijzigd, vervormd, verbeterd, en, trapsgewijze, zoo
dicht mogelijk bij de volmaaktheid naderend, herschapen worden.
Nevens, onder en, ja, ook boven CON SCIENCE,
staat eene niet weinig aanzienlijke keurbende
kunstenaars van het geprinte woord, zijne voorloopers of tijdgenooten, in Dietsch België en in
Holland. Als ik ze moest optellen, wist ik niet
met wiep beginnen en eindigen. De doorluchtige
schrijver van De Leeuw van Vlaanderen kan toch
niet gemeend hebben, dat hij zelf en al die gestorven
of nog levende letterkundigen, in al de klassen des
vQlks. reeds genoeg doorlezen of bekend zijn?
Dat zij tot op den draad zijn afgewold en dat
hunne en zijne drukvellen enkel nog voor boterpapier kunnen verkocht worden? Zouden er niet
eer lezers aan de boeken, dan boeken aan de
lezers ontbreken?
De geslachten volgen, overigens, elkander op,
en voor elk nieuw lezer is een oud boek ook
weer nogeens nieuw. Ja, een waarlijk goed boek
wordt meermaals door dezelfde personen herlezen ;
evenals een geliefd concertstuk gedurig hervraagd
en herspeeld, en een meesterlijke opera honderden
malen weer, van eeuw tot eeuwe, vertoond wordt.

Dagelijksche, alledaagsche leeskost is er, dunkt
mij, van stonden aan, in genoegzamen voorraad,
zooniet in overdadige hoeveelheid, voorhanden. Is

—

38 4 —

het evenzoo met kostelijker, smaakvoller, voedzamer,
verkwikkelijker feestgerecht gelegen ? Non multa,
sed multum is altijd eene gulden spreuk geweest.
Is het oorbaar, dat onze huidige Vlaamsche schrijvers, vooral, er op uit zouden zijn, om vele
dingen te schrijven, iets wat gewoonlijk, zelfs bij
de meest begaafden, het goed-schrijven hinderlijk is?
Merk wel, dat ik, bij 't opperen dezer gewichtige vraag, bepaald onze eigenlijke schrijverskunst
bedoel ; niet onze nut-, maar wat ik mij veroorloof te noemen onze prachtlitteratuur, — degene
die vooraf den eeredienst van het schoone, van
het ideale is toegedaan ; letterkunde van de verbeelding en het gevoel, omvattende : romans, novellen, tooneelwerk, berijmde of onberijmde poëzie, e n
wat met al deze vakken samengaat, als de kropijk
en studie daarvan, benevens de biographie van
de voornaamste virtuozen der taal. Kortom, i k
beoog de weelde der beeldende Letteren alleen.
Wat overige afdeelingen der letterkunde betreft,
waar het hoofdzakelijk om naakte waarheid, om
leering en kennis te doen is : polemiek, geschiedenis, propaganda, oudheid-, volks-, taal-, natuur-,
schei-, genees-, heelkunde, enz., enz., daarover
handel ik hier niet. Ik breng terloops verdiende
hulde aan de noeste, louter wetenschappelijke
bedrijvigheid, ook van velen onzer academieleden :
leeraars, historievorschers, archivisten, philologen,
rechtsgeleerden en bibliophilen. Doch dat onderwerp wensch ik buiten deze mijne beschouwingen

.
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te laten. Ik wil niet pogen of begeren, het eindeloos getal boeken en tijdschriften in te doen krimpen, die over alle slac h van practische stoffen
loopen ; van hooge wiskunde en wijsbegeerte af,
tot over duivenmelking en zamelarij van postzegels toe.

Onze litteratuur, nu, hoe beperkt ook in haren
betrekkelijker omvang, maakt een deel uit van de
algemeene wereldkunst, van den gemeenschappelijken schat, van welken min of meer volledige
verzamelingen in sommige groote boekerijen vereenigd werden. Wij zijn immer nog maar in de
XIX.e eeuw onzer tijdrekening, en ziet eens wat
verbazende menigte geesteswerken, middelmatige,
gemeene, soms, ja maar ook uitbundige, voortreffelijke, tot nu toe reeds opeengestapeld liggen !

Gij staat verstomd en als overweldigd, als ge nog
maar even de Gentsche boekenzaal van den beuk
der oude Baudelookerk binnentreedt. De boekenmassa's bersten er langs alle kanten uit, en er
moet altijd nieuwe plaats voor immer nieuw inkomende werken geruimd worden. Hoe onze achtbare medeleden, de Heeren VANDER HAEGHEN
en ARNOLD er niet in en onder versmachten, is
mij een raadsel. Er zijn stellig wonderen van
geduldige schifting en rangschikking noodig, om
in dien doolhof niet, hals over kop, verloren te
loopen.

— 386 -Bedenkt eens, wat al blijvende schriften in de
verschillende landen van Europa reeds werden
voortgebracht.
Van heden af aan wordt een gewoon menschenleven te kort, om degelijke kennis te nemen,
enkel nog maar van de uitstekendste voortbrengselen der eerste schrijvers van gister en vandaag.
Wie slechts even een weetgierigen blik rondwerpt
in de h ;dendaagsche letterkunde van Engeland,
Frankrijk, Scandinavië, Duitschland, Italië, Spanje,
Griekenland, Rusland en tevens der Dietsche gewesten, moet alreede zooveel, dat lezenswaardig
is, ongelezen latei liggen ; al had hij ook niets
anders te verrichten dan voor de Fraaie Letteren
te leven.
Alleen Das Maga.{in fier die Litteratur des
In und Auslandes, en maar sedert einde Juni
van dit jaar vermeldt, vertaalt en bestudeert
werken van beteekenis, bij dozijnen. Zal ik u, tot
staving, de lange reeks opsommen ? Het ware om
er van te schrikken.
Laat mij toe dat ik, in 't voorbijgaan, enkele
der namen hunner makers van tusschen de schaar
uitkies. Ik vrees niet, een oogenblik u te vermoeien
misschien, met ze zoo maar bloot op te noemen,
kort achtereen. Ik zal snel een eindje slechts aaneenrijgen van dit koralensnoer van talentrijkdom
en dichterglorie. Er is maar met volle hand in
het kleinoodieënkistje te grijpen. De talrijkste nog,
niet immer de minst kostelijke, laat ik onaangeroerd.
-
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JAEGER, KARL SNO'iLSKY,
SNOILSKY, CO~STANTIUS
]OHANNESHÖRRING,
FLOOD, JOHANNE
SH6RRING, ERNA]UEL-HANSEN,
ERNA DUEL- HANSEN,
THERESE STUTZER-SCHOTT.
Verders, ondereen in mijn geheugen
geheugen:: ]AROSLAV
JAROSLAV
]ASSINSKY, MAX
OSTERBERGVRCHLIECKY,
J. JASSINSKY,
MAX OSTERBERGVRCHLI.ECKY, ].
VERAKOFF, LUDWlG
eARL CORONINI,
CORONlNI,
TOLNAI, CARL
LUDWIG TOLNAI,
Frau
HOLMSEN;;
BJARN E-P. HOLMSEN
Frau H. KELLER-]ORDAN,
KELLER JORDAN, BJARNE-P.
den Hongaar ALEXANDER
BRODY,
den
ALEXANDER BRODY, den Finlander
Finlander
K. A. TAVASTSTJ
TAVASTSTJERl\'A;
en, ja, den
Chineeschen
ERNA ; en,
den Chineeschen
-

Generaal TCilENG-KI-TONG.
TCIIENG -KI -TONG.
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Tot boven IJslands misten glinstert, als pool
gestarnte, de namengroep van PALSSON, THORSTEINSSON, JOCHUMSSON, GR6NDAL, THOMSEN,
HAFSTEINN, G. THORAREN, EYJ6LFSD6TTIR en
EYJULFSSON.

In deze onze bij uitstek letterkundige vereeniging zelve, en wel bepaald aan diegenen mijner
waarde medeleden, die als kunstenaars in de
geschreven sprake te boek staan, stel ik beurtelings
de vraag, of wij allen van al deze uitgelezen personnages heel veel hoorden, tot nu ?
I k vraag het vooreerst aan het onvermoeilijk
paar geleerden, dat zooveel zocht en vond en dat
nog bloemen van poëzie te kweeken wist in de
ontginningen der geschiedenis (i) ; aan onzen tempelharpenaar, doordrongen van VONDELs geest (2) ;
verder wend ik mij tot den jeugdigen werker, die
ons altijd voort iets te leeren geeft over Taalstrijd
hier en elders; maar zijn « Vlaanderen bovenal »,
« dat hij nooit vergeten zal », « zoo hartlijk lief »
heeft (3) ; ook tot den dichtluimigen kloosterling,
wiens duo van Luit en fluit ons van in de Kempen,
met wierooklucht uit sparrebosch en heide, tegenmoei (4).

(1)

FRANS DE POTTER

(2) Dr.
(3)

en JAN BROECKAERT.
pr.

HENDRIK CLAEYS,

THEOPHIEL COOPMAN.

(4) Kanunnik S.

DAEMS.
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Onzen veteraan vergeet ik niet, den taalminnenden wetgever, die, lang geleden, in de prille
levenslente, het Vlaamsch meisje toezong :
Daal niet van uw rozentroon,
Gij, de liefste bij de lieven;
Ruil uw kroon van madelieven
Nimmer voor een lauwerkroon

(1).

En hem, die de onvergeten verzuchting neurde :
0 ruischen van het ranke riet!
Och I wist ik toch uw droevig lied!

den man, wiens uitgebreide taalkennis hem toelaat
zoo gezellig om te gaan met zangers en zieners
van wijd en zijd (2).
Hem ook, den Aldietscher, die ons door zijne
Reisbrieven liet meeleven met hem in het broederlijke Noorden, in de streken van CEHLENSCHLaGER,
TÉGNER, ANDERSEN. BJ6RNSTJERNE-BJ6RNSON en
IBSEN (3) aan den forschen bard van den Lucifer 4);
aan mijn liederlievenden gouwgebuur uit het Land
van Waas (5) ; voorts, aan den dagbladmeester,
wiens Eerste Zangen, sedert veertig jaar, door
zoo talrijke volksverhalen, in wedijver met CON;

(i) J. -A. DE LAET .
(2) GUIDO GEZELLE,

pr.

(3) Dr. C. -J. HANSEN.
(4) EMM. HIEL.
(5) A.

JANSSENS.
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werden opgevolgd (i) ; eindelijk, alphabetisch achteraan, den zoo nauwgezetten verzensymmetrieker, die arabesken van Oosterschen vorm
nasneed, met Zonnestralen van 't Westen doorvonkeld (2); aan hen allen, die zoo nieuwsgierig belang stellen in het schoone, vraag ik of
wij alles weten van bovengenoemde en zoo menige
andere laatstgekomen geestverwanten, bij nabuur
en vreemde? Ach ! zij weten, helaas ! nog veel min
van ons ! Hebben wij zelven, dus, niet veel te
lezen, te lieven en te loven van anderen, eer wij
nog veel schrijven zullen ? Is het niet jammer, dat
één meesterstuk onzer geliefkoosde kunst ons verborgen moet blijven , ons verlangen en onzer
bewondering ontsnappend?
SCIENCE,

Alle dagen, in de letterkundige tijdschriften,
komen wij, ons nog onbekende, namen tegen van
verdienstelijke, ja geniale mannen en vrouwen.
Iedere week worden pasgeboren werken aangekondigd. De opgaaf alleen der titels van den inhoud
gener tijdschriften vult kolommen in sommige bladen
op. Hoe meer talen men kent, hoe min die
overvloed overzienbaar wordt. En bij de tegenwoordige ontwikkeling der beschaafdheid, bij de

(i) Dr.
(2)

AUG. SNIEDERS.

J.-A. VAN

DROOGENBROECK

(Jan Ferguut).

391 verbreeding en verhooging aller bekwaamheden en
de steeds aangroeiende betrachting der kunst,
neemt ook het aantal schrijvers en de ophooping
van 't geschrevene zoo veel meer toe, dan vroeger
't geval kon wezen.
Indien het zoo nog eene eeuw of wat voortgaat, -- en afnemen zal het niet, — zoo worden
onze nazaten, niet alleen, als wij reeds, onder een
zondvloed van middelmatigheid. in eene overstrooming van slijm en slijk ; maar onder sneeuwla wienen van meesterstukken bedolven.
Ik las, dezer dagen, in eene Litterarische
Rundschau, dat er in Duitschland zijn : « ongeveer zeshonderd romandichters, romanschrijvers en
romanfabrikanten ». En de steller van het overzicht vraagt zich af : Wie zal dat alles lezen ?
« Wer soli das alles lesen, oder viel mehr bastig
uberfliegen, nur kosten, urn sich ja nicht den
Appetit an all den anderen leckeren Gerichten Tu
verderben, die da noch kommen sollen? »
De duur van het leven, echter, en de vrije stonden
in dat kortstondig bestaan, worden, helaas ! niet verlengd; maar blijven ons hoe langer hoe gevoeliger
karig toegemeten.
Hoevelen, — allen, zal ik maar zeggen,
moeten eene keus doen in de lezing alleen van de
bijdragen der alreeds uitgekozen, weinige tijdschriften, waarop zij zelven of hun genootschap zijn
ingeschreven ! En keur is er genoeg van. Volgens
onlangs door den Heer MAURITS VAN LEE gegeven
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mededeelingen aan een Akensch blad, verschijnen er,
in het kleine Belgenland alleen, 872 nog maar periodische drukschriften ! (Illustrirte 2eitung, 23 Nov.,
1889) .
Hoevele lieden hebben ternauwernood snipperminuutjes genoeg, om slechts een deel van een dagblad
eens te doorloopen !
Onze kostbare dagen worden weggeroofd in aanhoudende beroepsbezigheden, zorgen en zaken ; door
broodwinning, door staatkunde en wetenschap, door
het beoefenen of bewonderen van andere dan letterkunst : muziek, schilder-, teeken- en beeldhouwkunst;
ook door verlet en onvermogen, uit hoofde van
krankheid; om niet van de onmisbare pooien te
gewagen, welke moeten uitgespaard voor ontspanning
en vermaak, voor noodige rust en zalig niets-doen,
die gebiedend hun part vergen en ongestraft niet
kunnen verwaarloosd worden.
De mensch, neen, leeft niet slechts van het roggenbrood zijner stoflijke genoegens ; maar nog veel
min van de pasteitjes der kunst alleen. Het smakelijkste en pittigste dient ook, daarenboven, het
matigst genuttigd en genoten te worden ; ofschoon
die godenspijs ons noodig zij tot onze loutering, en
ons de vleugelkracht verstrekken moete, om boven
den modderpoel van 't gemeene te kunnen zweven.
Ach! om even Dp de hoogte te blijven der hedendaagsche, zoo belangwekkende voorvallen op staatkundig en maatschappelijk gebied nog maar alleen,
is de lezing ten minste van vier dagbladen : een
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socialistisch, een progressistisch en twee behoudsgezinde (een liberaal en een clericaal) onontbeerlijk.
En, behalve in den spoortrein, of op de stoomboot, kan die taak niet volbracht worden, zonder
merkelijk offer van tijd.
Bij bouw-, snij-, teeken- , toon- en schilderkunst is overvloed van voortbrengst eer begeerlijk
.dan bedenkelijk; daar iedereen hare schoonheden,
dikwijls al kuierend of het gewone leven onafgetrokken voortlevend, in huis en straat, in kerk en
kasteel, op markt of plein, genieten kan.

II
Maar, is het wenschelijk, hervraag ik, dat er,
ten huidige dage, in de toestanden, gelijk ze nu
algemeen daar zijn, hoe meer hoe liever kunstwerk
met de pen aan het licht kome? Ware 't niet beter,
in 't belang der kunst zelve, dat elke letterkunstenaar meer dan ooit er zich op toelei, instee van
den overtolliger ballast grooter te helpen maken,
en daardoor de bestaande kostbaarheden te doen
veronachtzamen ; instee van de beruchtheid van veelschrijverij te bemachtigen, integendeel de eerekroon
te winnen, die slechts door het onbetaalbaar, zeldzamer kleine, reine, -- door allerkeurigst puikwerk
alleen, te bereiken is?
Er is, immers, toch ook al gebleken, dat zelfs
van de reuzenmeesters uit vroeger en later tijd, die
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elk alleen eene boekenkast met hunne schriften
vullen, zoo veel toch in den vergeethoek wegviel.
Hoeveel boeken van VOLTAIRE, van CHATEAUBRIAND, van DUMAS, HUGo, LAMARTlNE, DICKENS,
TURGÉNIËFF, BILDERDIJK, VONDEL, BEETS, VAN
LENNEP, Mevr. BOSBOOM-ToUSSAINT, CONSCIENCE, enz., zullen blijven bovenzwemmen in de
branding van den stortval der toekomende tijden?
En hoe menigen zijn er niet, welke met eene
kleine nalatenschap, als VERGILlUS, HORATIUS,
OVIDJUS, LUCRETJUS, onvergankelijke glorie verwierven! De Vicar of Wakejield was voor OLiVER
GOLDSMITHs vermaardheid, De imitatione Christi
voor THOMAS A KEMPIS', The case oj Uncle Tom
voor Mrs. BEEcm~R-STOWEs en Le mie prigioni
voor SYLVIO PELLICO's roem genoegzaam.
Twintig verzen van een dichter, zei CHATEAUBRIAND, in zijne Mémoires d'Outre-tombe, kunnen volstaan om hem onsterfelijk te maken.
Sommige bladzijden van SHELLEY, I-lOOD,
HELENA. SWARTH, SULLY PRUDHOMME, BOUILHET, PAILLERON, MULTATULI, DE GEYTER, DE
MONT, VAN BEERS, S. GORTER, GEEL, VAN
MEURS, en wie ook mij thans niet voor 't geheugen
komt, zijn toereikend, om hen eeuwig in het aandenken der nakomelingschap te doen leven.
De L~faamde Fransche criticus BRUNETIÈRE
schreef evenwel eens, in de Revue des deux mondes:

(( Si l'on est capable de beaucoup écrire, il jaut
écrire beaucoup. )) Goed! beaam ik volmondig;
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maar alleen op uitdrukkelijke voorwaarde, dat met
veel-schrijven ook onberispelijk schrijven samenga.
Een genie, gelijk er alle duizend jaren wellicht
maar één verschijnen kan ; dat meesterstukken, in
hun geheel en in hunne deelen volkomen, al spe
lende voortbrengt, en als bij tooverslag uit het
niet roept; zou aan de oddelijke roeping te kort
blijven, door het inperken zijner grenzenlooze
vruchtbaarheid. Van zulk een zou men ook, met
evenveel kans van slagen, 'karigheid en sparigheid
vorderen, als te vragen aan de sterre Sirius, dat
zij onder een domper wegkruipe; en den bliksem
te verzoeken, in een glimvorm, — of den Atlantiek,
in den Bellemschen Zwanepoel te willen veranderen.
Maar veel schrijven en tevens middelmatig of
slecht, zoo iets kunnen kooldragers en metselaars
ook.

Indien de letterkunde, — de eigenlijke kunstlitteratuur altoos, — in groote landen, aan overvoortbrengst, na verloop van jaren, lijdt of lijden
zal, -- niettegenstaande hare schrijvers bij hun
eigen volk en ook bij vreemde volken veel opgang
maken ; hoe moet het gesteld zijn met kleine
landjes, welker taalgebied betrekkelijk zeer eng is,
als Denemarken, Zweden, als Noorwegen, Polen,
enz. ; de Nederlandschkennende streken vooral, en,
meer bepaald, ons verkneuseld, verknutseld, ver-.
basterd Vlaamsch-België, waar onze eigen dichters,
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behoudens nu en dan eene schaarsche uitzondering,
nieteens door hunne eigen taal- en tijdgenooten
vermoed, genoemd of gelezen worden? — Ziehier
een klein exempel, dat vrij wel de maat geeft van
de verregaande onkunde van ons volk, waar het
zijn bijzonderste litterators geldt. Aan een ambachtsman der gemeente Nevele, eenen, die lager onderwijs had genoten, vroeg ik eens naar de gezusters
LOVI ZING, in wier buurt hij zijn leven lang had
gewoond. Hij berichtte mij, onder meer, dat hij
had hooren zeggen, dat zij eenige verzekens gemaakt
hadden. Maar hij was er niet zeker van, of het
waar was.

Hoe is het immers, vooralsnog, hier algemeen
met het lot onzer Fraaie Letteren gestaan en gelegen?
Ik huiver terug voor den vreeslijk onpoëtischen
toestand. De regel is, dat een Vlaamsch-Belgische
schrijver, zelfs een die bijval weerd is, niet of
nauwelijks de kosten zijner uitgave door het beloop
van dezer opbrengst kan dekken.
Hij moet in eene vel voorziene beurs kunnen
putten, of het openbaar-maken zijner schriften
wordt hem stoffelijk ondoenbaar. Uitgevers, die
er iets aan wagen, zijn hier zoo zeldzaam als
groene raven. Dit is inzonderheid waar voor
schrijvers, die bij uitstek zelfstandig denken en
spreken, en aan geenen leiband van leerstellige
willekeur, 't is gelijk van welk soort, willen
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gesleurd worden. Enkele, weinig talrijke werkjes
worden aleens, wel is waar, door 't Davids-Fonds
op het buitengewoon cijfer van boven de zeven
duizend, en door het Willems-Fonds op omstreeks
vier duizend exemplaren getrokken en verspreid ; maar
daarvoor is het noodzakelijk en hoofdzakelijk, dat
ze, van den eenen kant, streng en stipt rechtgeloovig, -- van den anderen, juist gepast, niet al
te stout ongeloovig, --- ofwel dat ze teenemaal
onzijdig zijn. In de meeste gevallen hierbuiten
ondervinden wij, dat eene ellendige oplaag van
vier tot vijf honderd afdruksels wel in een onbepaald getal van jaren uitgeput raakt, ja ; maar
onder beding, dat de auteur de helft zijner uitgaaf, als een gifte, wegschenk'. Doch, dan is hij
nog niet zeker, dat zijne presentexemplaren worden opengesneên of naar verdienste gewaardeerd.
In onzen tijd van barre zelfzucht en ergerlijk
winstbejag, verstaan velen moeilijk elke soort van
vrijgevigheid. De meesten zijn er niet ver af, te
denken, dat een schrijver, die zijne boeken weggeeft, zelf die van geene aanzienlijke waarde moet
schatten. Velen misachten, overigens, wat hun
zelven geen cent kost; en wat hun iets moet
kosten, laten ze maar liever daar.
Aanzienlijken, mannen wier staat en stand
hun het aanmoedigen van kunst en Letteren tot
plicht maakt, en van wie men althans nooit eene
onbeleefdheid verwachten zou, laten zich weleens
een boek, als hulde van den maker, toeschikken,,

-
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uitstel, op de allergunstigste wijs te doen kennen.
Niets doet mij deze minzame bejegening ondankbaar vergeten.
Men zou nochtans kunnen meenep, dat het
juist in dergelijk letternieuws is, dat, zooniet gewone Vlaamsche dag- en weekbladen, dan toch
letterkundige tijdschriften hunne reden van zijn,
gedeeltelijk althans, vinden moesten ; dat zij, in
hun eigen voordeel, om strijd er zouden moeten
op uit wezen, om nieuwe verschijningen, zoo gauw
mogelijk, te kunnen openbaren en bespreken, en
hunnen inhoud aldus belang bij te zetten.
Welnu, het is toch niet immer uit gebrek
aan redeneering en doorzicht, of uit koppigheid
bij de Redacties, dat zulke eischen in onze gewoonten doorgedreven en gangbaar zijn ; maar meestal
worden ze afgedwongen door ontoereikendheid van
inkomst, mangel aan abonnenten, gebrek aan
middelen, dus, tot aankoop der jongst uitgekomen
werken, en tot vergelding van bestendige opstellers, die in critiek en letterstudie een bestaan
vindend, er hun hoofdwerk van zouden kunnen
maken ; dat alles is doorgaans de schuld van die
treurige gesteltenis ten onzent. En deze is ook
reeds voor een deel het gevolg van veelschrijverij,
van de betrekkelijk te groote vermenigvuldiging
der tijdschriften, die, het eene na het andere, van
armoe wegkwijnen of met moeite en moed een
bekrompen daarzijn in hongersnood uithouden.
Wil dan een schrijver zijn werk vermeld,
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beoordeeld en bekend gemaakt zien, zoo moet hij,
na al zijnen arbeid en vorige onkosten, beginnen
met eenige dozijnen afdruksels voor de Redacties
van allerlei bladen, zonder eenige vergoeding, beschikbaar te stellen.

En wat gebeurt er dan, zelfs wanneer zijn
werk goed is en aanbevelenswaardig? Komt hij
nog dan tot eenen gewenschten uitslag? Hier en
daar, ja, krijgt men eene goede beoordeeling,
zonder ongewettigden, onnoozelen lof of domme,
kwaadwillige blaam, die men toch ook te wachten
heeft ; doch veelal niets meer dan een alineatje,
een artikeltje van oppervlakkige kennisgeving, als.
eene aalmoes u toegeworpen ; en waarvan zich de
toevallige recensent, als van een zware karwei,
eene onwelkome, bijgevoegde taak, met zoo weini g
naarstigheid en zorge mogelijk, ontlast heeft.
Wat sterker is, dikwijls valt het voor, dat uw
boek door de Redactie wordt ontvangen, en in hare
bureelen voor eeuwig, als een zandeken in de kreek,
verdwijnt, zonder dat ge er nog iets van te hooren
of te zien krijgt ; zonder dat ze er een enkel woord
goed of kwaad in haar blad van rept; zonder dat
zij hare lezers en den inzender zelfs met het minste
bericht van ontvangst verwaardigt. Maar uw zoo
veronachtzaamd, misprezen exemplaar dan toch
terugzenden, --- dat nooit!

.
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Er zijn vele nieuwsbladen, die, in al zijne
bijzonderheden, eenen schouwbrand verhalen ; die u,
in 't lang en in 't breed, vertellen, hoe een dronkaard
in eene glasruit viel ; of een schaatsenrijder door
het ijs, op de Drongensche meerschee ; of dat er een
wiel van een vrachtwagen afdraaide ; -- gazetten, die
uiteendoen, dat e°n bootjesroeier, een goed zwemmer, met zijn gig omkantelde en er met een koud
bad van af was ; ofwel dat buur Klaas, in De
pvarte kat, Zondag a vond, eenen solo-chelem
speelde. Daar zijn er, die ongevallen vermelden,
welke zouden kunnen gebeurd zijt, doch door gelukkige omstandigheden toch niet gebeurden. Geene
krant zal nalaten het heinde en veer te verkonden,
als er ergens een kalf met vijf pooten ter wereld
komt !
Maar, dat aan zekere gazetbazen de geboorte
van een eigensoortig zielekind worde ter kennis
gebracht; dat in hun gewest, in hunne stad, in
hunne buurt, een kunstvoortbrengsel het licht zie,
niet alleen als 't de trekken draagt eener gewraakte
gezindheid, maar ook wen het volop met hunne
strekking en denkwijs overeenstemt ; bladzijden,
waarin een dichter het beste van zich zelven gat,
de keur. zijner droomen, de kern zijner kennis, het
merg zijner kracht; waar hij het bloed zijns harten
in uitstortte ; wat kan het aan de stijve Droogstoppels wel schelen ? Zij achten zelfs de tijding niet
eene plaats weerd in hunne Misdaden, rampen en

ongelukken,
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Een paar voorbeelden, ja, toonbeelden der
soort van aanwakkering, die een Vlaamsche schrijver weleens van tijdschriften en vakmannen zelven
erlangen mag, vraag ik oorlof u te mogen aanhalen .
Een onzer beginnelingen in de letterkunst had
eens een boek van hem ter beoordeeling aan den
redacteur van een tijdschrift gestuurd, welke redacteur daarenboven ook uitgever is en zelf reeds
bundels van eigen gedichten had laten verschijnen.
Welnu, het boek bleef in zijn letternieuws volstrekt onvermeld.
En wat gebeurde er verder mee? Het werd,
na kennisneming ervan, in leening door hem, die
aldus toch de aantrekkelijkheid ervan betuigde,
verzonden aan een verwijderden vriend, insgelijks
een uitgever, die het ook las en bij wien het boek
door den eerste vergeten bleet, om van hier naar eenen
heelen kring andere vriendjes, altoos ter leen, even
goedkoop, te worden overgemaakt. Deze waren eenige
belangstellenden altijd zeker, welke, ware 't niet van
dit misbruik, nog een paar franken soms voor een
dichtwerk of eenen roman overhebben, en het boek
vvesquaestie waarschijnlijk anders, elk voor zich zelf,
hadden aangekocht.
Aldus worden hier te lande, zelfs door degenen,
van wie men dit het minst verwachten zou, de
belangen van een medeschrijver, de opbeuring des
boekhandels en den voorspoed onzer Letteren
bevorderd.
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Een tweede proef. Een gekend Nederlandsch
dichter, -- rentenier tevens, bemerkt het wel,
had zich ter lezing, in leen ook, een boek aangeschaft, eersteling van een veelbelovenden en reeds
niet luttel gevenden jongen kerel, die ophef maakte
met zijn proefstuk. In eene samenspraak, later,
tusschen deze beiden, bekende de rijke lezer aan
den min bemiddelden kweekeling der Nederlandsche
Musa, dat hij lust had gehad het boek van zijn
jeugdigen taalgenoot eens, in een of ander tijdschrift,
onder behandeling te nemen en aan te prijzen ; maar
dat zijn voornemen onderbleven was, doordien hij
het ontleend exemplaar te gauw had moeten aan den
eigenaar terugsturen. Om het boek zelf maar te
koopen, gelijk de jonge man toch de meeste van
dezes werkjes kocht, hieraan scheen de liefhebber
van kostlooze waar in de verste verte nooit eens te
hebben gedacht. De zoo kieskeurig en zoo kunstbroederlijk bejegende, ontnuchterde dweper met
poëzie en Vlaamschgezindheid, weerhield ook deze
bittere woorden, die hem naar de keel opwelden :
Welnu, ik zal u dan maar een exemplaar geven...
voor niets! En hij deed het ook niet.
Wij hebben een Vlaamschen poëet gekend, wiens
prachtige en min prachtige bundels profijt gaven, en
die zich openbaar verkneukelde en beroemde, dat
hij zelf geenen stuiver ooit voor Vlaamsche boeken
uitgaf. Hij rekende op zijnen invloedrijken stand in
de Letteren, om die boeken gratis, als vereering, te
ontvangen.
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Dit alles is gewis de kleine, maar toch eene niet
weg te cijferen zijde van het vraagstuk. Iemand, wie
aan kunstwerk doet, hoofdzakelijk om er geld mee te
potten, is voorzeker niet veel meer dan een slavelijk
ambachtsman, een werktuigelijk broodverdiener, een
handelaar, een makelaar, geen kunstenaar ooit. Maar
wie met geldverlies het kunstschrijven kan uithouden,
moet een bemiddeld en mild man wezen; en het zijn
juist nu allen geene millioenairs, die zich aan de
Nederlandsche Letteren hebben gewijd . Velen
onder ons toch beminnen die zoo onbaatzuchtig, dat
zij haar, niet alleen hun vernuft en hunne zedelijke
gaven, maar ook hun beschikbare penningen offeren
willen.
Niemand kan ten onzent, als in andere landen,
van de Fraaie Letteren leven. Een Vlaamsch
letterkundige, zonder bezoldigd ambt of eigen
vermogen, heeft veel te vreezen, dat hij 't noodlot
zal ondergaan van den Hongaarschen dichter,
JULIUS REWICKY (alias REVIERKY), die onlangs
in het ziekenhuis te Pesth van de tering is gestorven.

Zijn het ook de rijken in het algemeen toch, die

de Vlaamsche lettergewrochten koopen?
Helaas ! niemand zal gewis nog langer de
begoocheling hebben behouden, dat onze zoogenoemde hoogere, maar veeleer dikwerf zedelijk lagere
standen, reeds niet gansch onherroepelijk voor het
Vlaamsche leven, voor de Dietsche Letteren verloren
zijn.
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Dat gedeelte der natie, 'twelk tijd, geld en verstandontwikkeling te over heeft, om ook deze hunne
Letteren, zooniet boven, dan toch benevens de
uitheemsche, gedachtig te zijn en te ondersteunen,
— dat afgezonderd, vervreemd gedeelte van de
Vlaamsche meerderheid onzer bevolking in België,
ontleert, veracht en verfoeit, ja, vervolgt zijne
moederspraak, de taal van zijn eigen volk ; derhalve zich zelve verachtend, zeker toch niet om
ons een bewijs van gezond verstand, afkeer van
onrecht, goeden smaak en voornaamheid van
manieren te geven ?
Doch, laten de praalhanzen van onzen grand
monde hunne taal varen, die taal zelve laat hen toch
niet los. Zij is hunner tong aangeboren en kleeft
hun op het verhemelte vast. Zij wreekt zich over hare
verstooting en straft hen... met Flandricismen !
Zij koeteren immer nog Vlaamsch met Fransche
w oorden. Zij spreken du Beige, zooals hen de
nagebauwde Franschman zelf uitlacht. Luister
maar eens rond, zelfs in de orkestzetels onzer
schouwburgen ; 't is mij 't Franschken, dat ge
daar hoort bijwijlen.
Die Fransquillonskaste, grootendeels, is dusdanig verstompt en verwend geworden in hare
ontaarding, dat ze geen lust schept uit het gezonde
sap der fijnste kunstvruchten van eigen bodem,
en geene zin- en zenuwprikkeling meer vinden
kan, buiten Fransche gember en aftreksels van
canthariden.
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burgerklas hebben zich allengs teenemaal afgescheiden van de taal, die gansch het volk moest
vereenen ; en maken dus, door eigen schuld, geen
eigenlijk innig bestanddeel van dat volk meer uit.
Zij weigeren halsstarrig neer te neigen tot haar en
tot hem ; aldus ook op deze manier zelf oneenigheid kweekend onder de standen, en onmin zaaiend
bij den minderen man.
Welnu, het is treurig; maar het zij zoo !
Het volk zal, dewijl het moet zijn, trager misschien,
maar toch zeker, alléén dan, zich zelf en zijne
taal wel redden. En blijft er aan deze en aan
onze heropgebloeide letterkunde geene andere hoop
over dan in den volke, die eenige hoop zal, vertrouwen wij, niet bedrogen worden. 't Is waar,
dat volk is meerendeels nog onwetend en kan
zijn ABC nieteens ; en kende het zulks en veel
meer nog, het is te doorarm om een boek te
koopen, wat ook nog weinig baten zou, daar
fabriek, schuur en akker, mijn en steengroef, dok
en vloot hem nauwelijks tijd laten om te eten, als er
eten is.
En dan, de negen tienden van degenen, die
zouden kunnen en mogen lezen, lezen volstrekt
niemendal. Zij hebben liever al hunne lange
winteravonden en halve nachten aan biljart, kaartspel, teerlingbak, tric-trac en domino deerlijk te
verspillen. Anderen geeuwen zich dood, in stage
werkeloosheid, puur uit luiaardij en verveling.
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Zoodat, vooralsnog, het grootste deel der
oplagen onzer kunstboeken bestemd is voor een
slach van verbruikers, die ten minste met voorbeeldige gretigheid in den voluumwinkel snuffelen
en sneukeren : den knagenden papierworm en de
muizen op onzen zolder.
Waar moeten wij dan met nieuw geschrijf,
laat staan, met veelschrijverij, naartoe?

III
Maar, zal die jammerlijke toestand immer
duren? Ja, indien het overgroote deel der natie
arm en ongeletterd blijven moest. Maar zoo veel
te meer neen, als er min gebrek in de huisgezinnen, meer zonneschijn in de hersens, warmere
broedermin in de harten zal komen ! Daarbij moet
het jong geslacht vooral, tot kunstzin opgevoed
en tot leeslust aangepord worden.
Reeds de onderstane miskenning van boven
af, deed allengs wederwerking beginnen in de
laagte. De geringe burgerij wringt zich onder de
nepen des kommers. Het onderdrukte, neergedrukte grauw kreeg hoe langer hoe meer besef
zijner eigen waarde. Zijne grondwet zelf, heeft het
vernomen, zegt hem, immers, allerplechtigst alle
macht komt uit het volk. Er valt, geloof ik, niet
aan te wanhopen.
Weldra, vooreerst, zal het vervlaamscht onderwijs, met zijne heldere lamp, niemand meer
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gelijk in de uitgestrekte zee die harde, stugge,
stomme klippen daar; die koude, boven het barenvlak even uitstekende rotsen, die niet saamleven
met het bewegende water, niet meezwoegen met
het rustloos getij, dat om hare gevoellooze flanken spoelt en speelt. Terwijl de heete middagzon
heur kale koppen tot gruizel verkalkt, en de stcrmwind met vretend luchtgas die glad slijpt, —
zwalpt en zweept eindeloos de machtige zee, met
heur ziedende zout, haar op den ledigen rug ; en
hoe lang en laag de ebbende golven zijn teruggezakt, immer toch, door den sterrenhemel telkens
weer opgetrokken, heft zich de onafmatbare vloed
opnieuw, om eindelijk de trotsche toppen in zijne
kolk te verzwelgen. En de zegevierende zee, die
nooit hare eigen taal vergat, noch in heur klacht,
noch in heur blijdschap, noch -in hare dreiging,
noch in haren toorn, zingt eeuwig de hymne van
heuren triomf, dat er dijken en duinen van dreunen !
Het zal toch zeker van den vollen zeeboezem onzes Gerrnaanschen volkslevens nooit gezegd
worden, dat hij zich door het heveltje der Franschelarij liet leegzuigen, als een sherry-gobbler door
een stroopijp ? Wie schept mij Dickebusch-vijver in
een mosselschelp? Waar zag men ooit het geheele
door een deeltje geslorpt, of de ruimten in de engte
gekerkerd? De goudschubbige haring slikte nooit
een walvisch op. Afkomst en zelfstandigheid verzakende heerschapjes! Ontworden, afgevallen Vlamingen, aapt en gaapt maar immer den zwetsenden
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geesten in de ingewanden van Etna; als de opkomende orkaan, die met een labberkoeltje begint,
maar welhaast, loeiend, alle kruinen buigt of breekt
in het woud.
De menschheid, -- en ook de menschelijkheid,
--- eischt, voor al de kinderen der menschen, meer
stoffelijk welzijn, en, als onmiddellijk gevolg daarvan, ouk meer zedelijk genot.
Trouwens, de levensboom van kunst cn kunde
verdort in de zandwoestenij der ellende; maar
groent en groeit in weligen valleigrond, in waranden
en paradijzen alleen.
En alom, in elke staatkundige partij, wordt,
met min ot meer vlijt en edelmoed, met min of
meer doelmatigheid, naar middelen uitgezien ; worden
maatregelen beraamd, om den rechtveerdigen eisch
van beternis te bevredigen. Koningschap en gemeenebest, geestelijk en wereldlijk gezag, allen beijveren
zich, eindelijk, in deze wolkige dagen, om toch
maar de schande te ontgaan, in belangstelling voor
de lang onterfden, als verwonnelingen misachten,
de laatste te zijn.

Allengskens min en min zal het waarheid
worden, wat een Duitschman geweerde : dat
kunstwerk niet voor « den Póbel » gemaakt wordt.
Neen, altijd voort zal het niet juist blijven, te zeggen,
dat de kunstenaar met de veder, -- zijne kunst
verloochenen en ontkransen moet, om tot het volk
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veel en gemeen schrijven, meer dan ooit, reeds nu
voor goed voorbij.

Het moge, in 't vervolg, nu voor de Letteren
gaan, evenals met artsenij- en geneeskunde, sedert
eenigen tijd. De vroegere afkooksels van blaren,
schorsen en wortels, die den kranke met heele
kommen en schalen werden ingegoten, hebben veelal
voor droppelen vluchtige olies en greintjes wrange
loogzouten plaats gemaakt. Uit het maagtartende,
taaie vezelweefsel der kruiden is door de hedendaagsche scheikunde hunne essentie, hunne innigste
kracht, in sierlijken, saamgedrongen vorm van wondere kristallen, toebereid. Uit sombere wolfkers
trok zij de scherpe naalden der zenuwontspannende
atropine, -- en de achtvlakkige strychninezuiltjes
uit braaknoot. De roode kruisdoorn heeft ons de
kleine kantstaven der gevoelsussende cocaïne, — en
de blauwe monnikskap, de kleurlooze prisma's der
aconitina geschonken. En die deugdelijke heilmiddels worden thans niet, als de oude drogerijen,
ingegeven met grepen en pakken, maar in perelkorreltjes of etherisch vocht, in breukskes van
milligrammen verdeeld en gesmolten.

Ook aldus dunkt mij de tijd gekomen der
kieskeurigste litteratuur, wanneer wij zien zullen
dat het fabriekmatig boekmaken per grossen, de
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broeikaspoëzie, het pennen op commando, dit
handwerk in daghuur, heeft uitgedaan. Er zal,
vertrouw ik, een eind gaan komen aan het kluchtvertoon van die leuterkundige jagers op effect,
welke niets doen dan juist alle waarachtig, alle
richtig effect verjagen ; en die, na elk hunner
ijdele schoten, het nagemikt konijn, wegbeenend,
eenen spotwip doen maken, instee van de bloedige
valstuip.
Nu zullen wij, denkelijk, behoed gaan worden
tegen al die andere rampen en plagen der veelschrijverij : tegen al die gekunstelde, gewilde, valsche
en onnatuurlijke schriften ; tegen het onbesuisde
verzengeknoei, waarvoor ik ook hier mijn ootmoedig
nzeá czclpá belijden - en eene akte van rechtzinnig
berouw verwekken moet ; al het zin- en zielloos gerijmel, welk thans onze boekenschappen, ten koste van
het gedegen, degelijk schoone, volpropt. Alsdan
moge onze bibliotheek een juweelenschrijn worden,
in plaats van eene rommelkas.
Kunstwerk moet zeer voortreffelijk zijn, of
niet zijn.
Welhaast mogen wij, hoop ik, afraken van
al dat verwaand, onbeduidend gerabbel en gekrabbel,
dat onze aandacht bedriegt, onze verwachting ontgoochelt, onzen smaak beleedigt en den onweerkrijgbaren tijd steelt, welke voor echt weldoende
lezing ons gedurig te kort schiet.
Wees mij gegroet, aanstaande toekomst, als elke
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schrijvelaar zonder talent zijne pen maar alleen meer
bezigen zal voor kantoordienst; als elke kunner niets
meer anders voort zal brengen, dan wanneer hij wat
nieuws te scheppen vermag, of wat ouds in fonkel.nieuwen vorm kan gieten ; als hij van het schrijven
.geen berekenden , opgeschroefden, aangejaagden ,
overhaasten arbeid meer maken zal; maar enkel op
het papier stellen, wat hij zich onweerstaanbaar
gedrongen voelt zijnen evennaaste mee te deelen ; als
hij niets meer uiten zal, dan wat hij niet verzwijgen
kan, of het hem dan tot boet of baat ook strekke ;
als hij, eene persoonlijkheid hebbende, deze gansch,
in volle oprechtheid, in onversaagden hartstocht,
met al zijne phantazij en geheel zijn gemoed,
saam zal trekken, vs-are slechts in een enkel
werk, -- één krans van smetlooze blaadjes, die,
volvormd, volwassen, prijken zal op den loovertop
zijns levens, als eene bloemkroon op den stengel Uit
klei- of keigrond opgeschoten, staat hij recht, zijn
.geurige, kleurige bekers, voor de honing-zoekende
bijen opengeplooid, omhoog reikend naar het
dievende zonnelicht.
Dan zullen de Fraaie Letteren een echt feestmaal worden, een koningdisch, waar, — geschikt
naar de verschillen en onderscheiding, door de
wisselgrage natuu r gewild en door de rede gewettigd, -- het geheele volk hij aanzitten zal en
zijne weekdaagsche papteil van vroeger vergeten.
Dan zal het geheele volk, -- alleman werker geworden met brein- of spierkracht, -- na de wegge-
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voorheen, -- uit krulenden roemer den wijnteug
der kunst mogen zwelgen, en jubelen luid, in de
heilige dronkenschap der edelste vervoering.
Tot zulken z_eghaftigen uitslag, reken ik, zal
onze Academie, - eene stichting van kenmerkende
eigenzelvigheid voor het weer wakker geschud
Vlaamsche volk, ---- ruimschoots het hare bijdragen. Wat mij betreft, vereerd met het lidmaatschap
van de bestendige commissie der nieuwere letterkunde, onlangs in dit genootschap aangesteld, ik
al, voor mijn bescheiden deel, benevens mijne
talentvolle meilel(?den, met mijn heele ziel naar
die verheven uitkomst meestreven.

Moge dan, eindelijk, na al de roode zonondergangen der vrijheid, volkswelvaart en kunst, in
de jaarboeken der geschiedenis aangeteekend, en de
even bloedige weergeboorten der volken, -- van
den dag, dat het hemelvuur flikkerde op de steenen
tafels van Sinai, tot wanneer New-Yorks reuzinnestandbeeld zijne electrische fakkel, naar de sterren
gestrekt, over de Nieuwe Wereld schitteren liet ;
moge dra voor de Nederlanden, voor het gansche
menschdom, de jonge dageraad van eene xra,
zegenrijker dan heden en verleên, opkrieken ; niet
meer uit eene zee van menschenbloed, niet meer
uit vlammenlaai van brandende steden en dorpen,
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van hutten en paleizen in gloed; maar, met zachten
overgang, als van dag uit nacht gerezen, alles met
rozetinten van vreugd en vrede, met morgenstralen van gerechtigheid, schoonheid en poëzie overglanzen !
De bestendige Secretaris maakt volgender wijze
den uitslag bekend van de letterkundige wedstrijden
en van de kiezingen.
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
voornaamwoord in de schrijftaal.
Eêne verhandeling werd ingezonden. De Academie, na kennis genomen te hebben van het
oordeel der jury, heeft er den uitgeloofden prijs
aan toegekend. Schrijver er van is de heer Hippoliet Meert, leeraar aan het stadscollege van Ieperen.
DERDE PRIJSVRAAG.

Letterkunde.
Lofrede op Jan-Frans-Willems, beschouwd
als hoofdman en leider der Vlaamsche Beweging,
en als Taal- en Letterkundige.
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Er waren vier lofredenen ingezonden : drie
ten bekwamen tijde, éene te laat. De Academie,
zich vereenigende met de besluitselen des keurraads,
heeft beslist dat er geene reden bestaat om den
uitgeloofden prijs toe te kennen.
VIJFDE PRIJSVRAAG.

Vaderlandsche geschiedenis.

Verhandeling over den oorsprong der hedendaagsche Belgische vrijheden.
Gene der beide ingezondene verhandelingen
door de meerderheid van den keurraad bekronenswaardig geacht zijnde, heeft de Academie zich met
dezes besluitselen vereenigd.
In den Staatsprijskamp voor Nederlandsche
tooneelletterkunde, tijdvak 1886-1888, waarvan de
beoordeeling aan de Koninklijke Vlaamsche Academie was toevertrouwd, is de prijs, op de eenparige besluitselen van den keurraad (bekrachtigd
door koninklijk besluit van 27 Mei 1889) toegewezen
aan den heer Hector Plancquaert, letterkundige te
Zomergein, voor zijn drama : De dood van Karel

den Goede.
Kiezingen.
Gedurende het jaar 1889 had de Academie het
overlijden te betreuren van den heer EUG. STROOBANT, werkend lid, en van den heer J.-A. ALBERDINGK THxUM, buitenlandsch eerelid,

—
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Ter vervanging van den heer Stroobant werd
gekozen, in de maand Juni, de heer L.-W. SCHUERMANS, letterkundige te Wilsele, en in zitting van
19 December benoemde de Academie tot briefwisselende leden : in vervanging des heeren Edw. van
Even, gekozen tot werkend lid, den heer KAREL
DE GHELDERE, letterkundige te Koekelare, en in
vervanging des heeren L. Schuermans, ook tot
werkend lid benoemd, den heer VICTOR DE LA MONTAGNE, letterkundige te Antwerpen. Tot buitenlandsch eerelid, in vervanging van wijlen den heer
J. Alberdingk Thijm, is gekozen de heer R. FRUIN,
hoogleeraar te Leiden.
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