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Zitting van

20

Januari 1897.

Aanwezig de heeren baron de Maere, bestuurder,
Alberdingk Thijm, onderbestuurder, de Potter,
bestendige secretaris ;
de heeren Claeys, jhr. de Pauw, Gailliard,
Gezelle, Hiel, Willems, Daems, Micheels, Obrie,
Coopman, de Vos, Broeckaert, van Even, Sermon,
Coremans, Bols, de Flou, Claes, werkende leden;
de heeren de Ceuleneer, jhr. de Gheldere, de
Vreese, Janssens en Prayon, briefwisselende leden;
de heer J. ten Brink, buitenlandsch ecrelid.
Verontschuldigen hunne afwezigheid, de heeren
Génard, Hansen en van Droogenbroeck, werkende
leden, en de heer Segers, briefwisselend lid.
De heer bestuurder geeft het woord aan den
bestendigen secretaris tot lezing van het verslag
over de vorige zitting, hetwelk zonder aanmerkingen wordt goedgekeurd.
De heer baron de Maere staat recht en drukt
zich nagenoeg uit alsvolgt :
Mijne Heeren,
Het heeft U behaagd, mij in eene uwer laatste
zittingen te benoemen tot bestuurder der Academie
voor het loopende jaar 1897.
Vergunt mij echter, Mijne Heeren, U te doen
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opmerken
dat ik,
ik, uit
opmerken dat
uit een
eenletterkundig
letterkundig oogpunt,
oogpunt,
deze eervolle
eervolle benoeming
benoeming volkomen
volkomen onwaardig ben,
ben,
deze
en
het mij
mij niet
niet mogelijk
mogelijk isisdie
diete tebeschouwen
beschouwen
en het
als eene
eene belooning
be100ning voor
voor bewezen
bewezen diensten
diensten of
of als
als
als
eene
verdiensTen, die
niet bezit.
bezit.
eene erkenning
erkenning van
van verdiensten,
die ik niet
gunst van
van uwentwege,
uwentwege, een
een
Zij is
is eene
eene bloote
bloote gunst
Zij
hier
gevolg
de groote
groote welwillendheid,
welwillendheid, die
ik hier
gevolg van
van de
die ik
van den
den beginne
beginne af
af heb
heb ontmoet.
ontmoet.
van
Maar daardoor
daardoor juist
juist wordt
I\'ordt mijne
mijneverplichverplichMaar
ting jegens
jegens U
U inineene
eenegroote
grootemaat
maatvermeerderd
vermeerderd
ting
behartiging uwer
uwer belangen
belangen
zal mijn
mijn ijver
ijver voor
voor de
de behartiging
en zal
verdubbelen. Ik
trachten in
in alles
alles de
de voetstappen
voetstappen
verdubbelen.
Ik zal
zal trachten
mijner geleerde
geleerde en ervaren
ervaren voorgangers
voorgangers te
te volgen
volgen
mijner
en
dat zal
zal mijne
mijne redding
redding zijn.
zijn,
en dat
aller tolk,
tolk, Mijne
Mijne Heeren,
Heeren,
Zeer zeker
Zeer
zeker ben
ben ik
ik Uw
Uw aller
wanneer ik
onzen vriend
vriend den
den heer
heer Gailliard,
Gailliard, den
den
wanneer
ik onzen
afgetreden bestuurder,
de merkmerkafgetreden
bestuurder,dank
dank zeg
zeg voor
voor de
waardige
wijze, waarop
zich, in
in het
hetafgeloopen
afgeloopen
waardige wijze,
waarop hij
hij zich,
jaar, van
van zijne
zijne taak
taakheeft
heeftgekweten.
gekweten,Zijne
Zijnebezorgdbezorgdheid
voor uwe
uwe belangen
belangen was
was grenzeloos
grenzeloos en
en hij
hij
heid voor
leidde
steeds uwe
uwe werkzaamheden
werkzaamheden met
met dien
dien helhelleidde steeds
deren
onpartijdigheid, welke
welke hem
hem
deren. geest
geest en
en die
die groote onpartijdigheid,
zoo eigen
eigen zijn.
zijn.
zoo
Het was
was onder
onder zijn
zijn bestuur
bestuur dat
datdedeAcademie
Academie .
haar eerste tienjarig bestaan vierde, en de zaal, harestinjgbverd,zal
waarin wij
wij ons
onsbevinden,
bevinden, werd
\\'erdingewijd.
ingewijd.DezeDeze
waarin
inwijding
werd opgeluisterd
de hooge
hooge tegentegeninwijding werd
opgeluisterd door
door de
woordigheid van
Erfprins van
van België.
België. De
De
woordigheid
van den
den Erfprins
ontvangst van
van zijne
zijne Koninklijke
Koniuklijke Hoogheid
Hoogheid was
was
ontvangst
schitterend,
de manhaftige
manhaftige taal,
taal, alhier
alhier door
door
schitterend, en
en de
.

7 —
den Prins gevoerd, was zijner en den geheelen
Vlaamschen stam waardig. Voorwaar, een heuglijke dag in de geschiedenis onzer Academie!
En nu hoop ik, Mijne Heeren, dat uw steun
mij niet zal ontbreken en ik op uwe aanblijvende
genegenheid zal mogen rekenen. In die hoop verklaar ik het mij aangeboden voorzitterschap te
aanvaarden. (Toejuichingen.)
De bestendige Secretaris deelt de lijst mede der
AANGEBODEN BOEKEN.

Door de Regeering :
Bibliographie de Belgique, 1896, nr 24.
Bulletin de l' Agriculture, 1896, nr 5.
Bulletijn van den Geschied- en Oudheidkundigen
Kring van Gent, 4e jaar, nr 6.
Wallonia, 1896, nr

12.

Annuaire de l'Acadérnie royale des Sciences,
des L eitres el des Beaux-Arts de Belgique, 1897.
Bulletin de l'Acadérnie (idem), 1896, nr II.
Recherches historiques sur l'origine des Hospices des Aliénés et des Enfants trouvés a Anvers,
.

par EDm. GEUDENS.
Paysages étrangers, par CONRAD DE BUIS
-SERET.

Door de Académie royale d'Archéologie de
Belgique :

Bulletin, 28e aflevering, en Annales,
le

1

deel,

aflevering.
Door den heer JOHAN WINKLER

:

Het verdronkene Wartena.
Friesche namen.
Door den beer DE CEULENEER :

De Kerkdeur van Sinte Sabina te Rome.
Door den heer F. BUITENRUST HETTEMA
Taal en Letteren, 6e afl., 6 6 jaar.
24e

Door de Uitgevers van Biekorf, de 23e en
afl., 1896.
Door den beer A. Siffer :
12 e aflev. 1 896 en r e aflev. 1 897

Het Belfort,

Door den heer Splichal :
3 e jaargang, nr 6.

Kempisch . Museum,

Mededeeling wordt gedaan van een afschrift
des koninklijken besluits, gedagteekend 14 December 1896, waarbij de kiezingen worden goedgekeurd
van den heer baron de Maere tot bestuurder en
van den heer Alberdingk Thijm tot onderbestuurder
der Koninklijke Vlaamsche Academie voor 1897.
Door den bestendigen secretaris wordt het overlijden medegedeeld van den heer Dr. Joh.-Gerh.Rijk Acquoy, buitenlandsch eerelid der Academie,
den 15 Januari 1897 te Amsterdam overleden.

—

g

—

Ook wordt ter kennis gebracht het afsterven
van den heer I. de Backer, buitenlandsch eerelid
der Academie, te Parijs. — Door het bestuur zal
een brief van rouwbeklag worden gezonden aan
de nagelaten betrekkingen van beide Medeleden.

De heer Coopman brengt verslag uit over de
zitting, gehouden door de Commissie van Nieuwere
Taal- en Letterkunde. Namens deze afdeeling legt
hij navolgend voorstel over :
« Door de Koninklijke Vlaamsche Academie
zal eene bijzondere Commissie van drie leden
benoemd en belast worden met de taak, de volgende vraag te onderzoeken :
« Is het wenschelijk en mogelijk eene Vlaamsche
Hoogeschool in te richten ? En zoo ja, ware het
niet voldoende de hoogeschool te Gent, te beginnen
met de faculteit der rechten, trapsgewijze te vervlaamschen, b. v. door het inrichten van Nederlandsche leergangen nevens de bestaande Fransche? »
Deze vraag zal aan de dagorde eener volgende zitting gebracht worden.

Dagorde.
De rekening over de ontvangsten en uitgaven
.der Academie in het jaar 1895, door de Commissie

0 -_.
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van Rekendienst
Rekendienst aangeboden,
aangeboden, wordt
wordt zonder
zonder opopvan
goedgekeurd.
merkingen goedgekeurd.
De vergadering herbenoemt de heeren
heeren de
de Pauw,
Pauw,
De
Micheels en Obrie tot
tot leden
leden van
van gezegde
gezegde Commissie,
Commissie,
Micheels
ingetreden jaar.
jaar.
voor het
het ingetreden
voor
verleent de heer
heer bestuurder
bestuurder het woord
Daarna verleent
I)'. J.J. ten Brink,
Brink, die
die eene
eene voordracht
aan den heer Dr.
den oorsprong
(J0rsprong van
van den
den Graal
en van
van
Graal en
doet over den
de Graalromans.
Graalromans.
Op voorstel
voorstel van
den heer
heer bestuurder
bestuurder wordt,
wordt,
Op
van den
toejuiching der
der vergadering,
vergadering, besloten,
besloten, de
de
onder luide toejuiching
merkwaardige verhandeling
Brink
merkwaardige
verhandeling des
des heeren
heeren J.
J. ten Brink
in de
de Verslagen
en Mededeelingen
Mededeelingen op te
nemen.
te nemen.
Verslagen en
Namens den
heer Génard
Génard leest
leest de
de bestendige
bestendige
Namens
den heer
over de
de zinnerinnesecretaris
eene
korte mededeeling
mededeeling over
ri e korte
secretaris ee
beeldige
oude Rederijkers.
Rederijkers. Ook
dit stuk,
stuk,
Ook dit
beeldige taal
taal der oude
dat met
met een
een groot
groot getal figuren
figuren zal
zal verrijkt
verrijkt worden,
worden,
is
bestemd voor
voor genoemde
genoemde uitgave.
uitgave.
is bestemd
Te
uren verklaart
verklaart de
de beer
heer bestuurder
bestuurder de
de
Te 44 uren
zitting geheven.
geheven.

DE ZINNEBEELDIGE TAAL DER OUDE REDEI;IJKERS.
door P. GÉNARD.

De tijdschriften, vooral die, aan de Modes
toegewijd, vergasten gewoonlijk hunne lezers op
een aantal rebussen, welke wekelijks gretig, zelfs
voor prijzen, ontcijferd worden. Voor deze raadsels
heeft men eene zinnebeeldige taal aangenomen,
welke in het Fransch, om zoo te zeggen, eene
vastgestelde beteekenis heeft verkregen. Wij kennen personen die, als, het ware, een volledig
woordenboek hebben opgemaakt van al de teekens,
welke in deze beeldtaal worden gebezigd. Ook de
Duitschers en Engelschen hebben zulke merken,
die men in hunne tijdschriften bij de vleet aantreft. Het zij evenwel vastgesteld dat onze Nederlandsche beeldspraak van in de XVe eeuw reeds
op dergelijke teekens mocht wijzen, die alsdan wijd
en zijd door al de Rederijkkamers werden gebezigd. Zelfs beoefende men haar bij het uitschrijven

van prijskampen, die alsdan bij openbare en
letterkundige feesten onder den naam van Poételijk punt plaats hadden. Gouden sieraden werden
hiervoor uitgeloofd. Voor het Landjuweel in 1561,
te Antwerpen gehouden, had men de volgende
vraag gesteld :

-
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PUNT:
PUNT
:
Van vieren tot
tot vvgj'ven
(uren) soo behoort
behoort te
te stane,
stane,
jfven (uren)
Van
Sdaechs voor u spel,
spel, met
met een
een Puna
PundPoétyckelijck,
P"lt)'ckelijck,
Sdaechs
Applice~rt tot
tot Vrede
Vrede onbeswijckelijck.
on beswijckelijek.
Appliceert
Dat nuldij
suldij verclaren, met
met vier
vier Veerthienen.
Veertlzümen.
Dat
Den bestdoener
bestdoener zal
zal Sinte-Lucas
Sin te-Lucas verdienen,
verdienen,
Den
Twee Once,
Once, tweede
tweede den Os,
Os, een
een once
onee silver
silver swaer,
swaer,
Twee
Bewijst in U
U Prolog-he
Prolog'lze Rhetorisienen
Rhetorisienen
Bewijst
oirboirlyck ons syn,
sJ'n, die
die cloecke
cloecke Eng/enen.
(I)
Hoe oirboirlyck
Ens Tenen. (t)

Dit wil
wil namelijk
namelijk zeggen,
zeggen, dat
datdedeIste
I steprijs
prijs
Dit
bestond in het
het gouden
gouden beeldje
beeldje van
van Sint
SintLucas,
Lucas,den
den
bestond
patroon van
van 't
't St.-Lucasgilde,
St.-Lucasgilde, hetwelk
hetwelk twee
twee oncen
oncen
patroon
zwaar woog, en
en de
de 2e
2 e prijs
prijs in
afbeeldsel van
van den
den
in het afbeeldsel
zwaar
bijzonder kenteeken
kenteeken onzer
onzer schilders,
schilders, wegende
wegende
os, bijzonder
een
once.
een once.
Wie kent
kent de
de blazoenen
blazoenen niet
nietvan
vantalrijke
talrijkeandere
anàere
feesten,
a. van
van het
hetGroot
GrootLandjuweel,
Landjuweel,teteMechelen
Mechelen
feesten, o. a.
I Ó20 gevierd,
gevierd, waarvan
waarvan al
al de
deopgevoerde
opgevoerde stukstukin 162o
ken verzameld zijn in de
de Schadtkiste
derPhilosophen
Philosophen
Schadtkiste der
ende Poëten.
Poëten. (2)
Het
Museum van
van Antwerpen
Antwerpen bezit
bezit talrijke
talrijke
Het Museum
schilderijen,
voornaamste meesters
meesters ververschilderijen, door
door de voornaamste
vaardigd, ep.
welke aan
aan deze
deze wedstrijden
wedstrijden hun talent
talent
en welke
wijdden.
vw ijdden. (3)

(I)
Zie de spelen
van 1561
1561 en Het
LandJitHet Landjuspelen van
van Sinnen van
(i) Zie
'Weel
van 1561,
1561, door EDlv.
EVEN, blz.
46.
blz. 46.
VAN EVEN,
EDw. VAN
weel van
(2)
wij ons
werk ten nutte
nntte gemaakt.
gemaakt.
Herhaaldelijk hebben wij
ons dit werk
(2) Herhaaldelijk
(3)
andere het
het heerlijke
heerlijke blazoen,
blazoen, geschilderd
geschilderd door
door
Onder andere
(3) Onder
H. van
van Balen,
Balen, Jan
Jan(den
(rienfluweelen)
fluweelen) Breughel,
Breughel,Sebastiaan
SebastiaanVranckx
Vranekx
No 36h
en
Frans Francken,
Francken, den
den jongere.
jongere. N°
36b der
der Cataloog
Cataloog van
en Frans
het Antwerpsch
Museum.
Antwerpsch Museum.
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In ons land had men diensvolgens ook algemeen
aangenomen teekens, die, zooals de Egyptische
hiëroglyphen, in klanknabootsende of phonetische,
en andere, als beeldspraak dienden. B. v. het
koppelwoord en, oudtijds ende, werd voorgesteld
door eene eend; het woord Rhetorica werd niet
door eene klanknabootsing, maar door het beeld
der Rhetorica zelf, voorgesteld. Wij twijfelen of
thans nog één Woordenboek dezer taal bestaat,
en hebben gemeend, dat het belangwekkend zou
zijn de voornaamste teekens te verzamelen, welke
vroeger als symbolische beeldspraak werden aangewend. Kunnen zij voor het oogenblik niet meer
worden gebezigd, dan ten minste zullen zij bijdragen
om eene taal te bewaren, die aan onze voorvaderen nog al wat inspanning kostte en welke zij
met lust beoefenden.
Waarlijk, indien eenige dezer rebussen, vooral
die van 1561, voortreffelijk zijn, moet men bekennen
dat verscheidene hoogst gewaagd of belachelijk moeten genoemd worden. Hoe het zij, wij hebben al deze
teekens gewetensvol bijeengebracht, zooals zij waren,
en men vergete niet, dat eenige dezer rebussen
den prijs van het Landjuweel wegdroegen.(i)

(I) In wat al vorderingen mag de studie der Middelnederlandsche taal zich in de laatste jaren niet verheugen? In 1854,
toen wij in het Antwerpsche St.-Lucasgilde het eerste feest van
een Landjnweel hielpen inrichten, had men zelfs de elementairste begrippen vergeten. Ook in 1892, bij het herdenken van
het Landjuweel van 7561, meenen wij, dat men de taal der
Rederijkers niet op voldoende wijze beheerschte.

I4

WOORDENLIJST
A

Twee mannen, die
elkander de hand geven.

AKKOORD.

-

AKKOORD.

-

Door twee of

klokken van eenen beiaard.

ALS.

-

Een doelwit (?)

Samengesteld woord,
verbeeld door eenen hoop
schaatsen met eene koord vastgebonden en die al moeten beteekenen ; daarbij de figuur des
Tijds.

ALTIJ D.

-

Een schilder in
Grieksche kleedij, die een portret maalt.

APPELLES.

-

As. — Door eene as.

ARh.ND. — Door den vogel van

Jupiter.

B
BAAR.
Dit achtervoegsel, zoo
veelvuldig gebruikt in het
Vlaamsch, wordt steeds afgebeeld door eene lijkbaar.
—

BAART (3de persoon enk., aantoonende wijs van het werkwoord
baren). — Een baard.

BANKET. — Eene opgedischte
tafel.

BANT (3d' persoon enk., aantoonende wijs, van het werkwoord
bannen). — Een lederen band.

—

BLOED.

—

1

6

Vlekken bloed.

Een wagentje, « blijde »
BLIJ.
geheeten.
—

Een werpgevaarte,
blijde genaamd (baliste).

BLIJDE.

—

BOEIEN (werkw.). — Twee naast

elkander geplaatste hand- of
voetboeien.

BOUT.

--

Een pijlbout.

BOUWT (3 de pers. enkelv., aantoonende wijs, van het werkwoord bouwen). -- Een pijlbout.

--
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Twee paters

BROEDERLIJK.

en een lijk.

BROEDERS.
paters.

--

Twee broeders of

BYBEL.
Eerie bie of bij, en
eene bel.

BUIJSEN.

BOT.

-

-

Twee buizen.

Een visch.

C
CHRISTUS.
De Zaligmaker,
houdende in de linker hand een
vaantje waarop het kruis,en met
de rechter hand zegenende.
-

—

Ió —

D
Dit bijwoord wordt
DAN.
gewoonlijk voorgesteld door
de figuur van Dan, kennelijk
aan den duivel, die op zijnen
rechter arm gezeten is.
-

DARMEN. Een rol ingewanden;
dit teeken wordt gebezigd voor
de armen of noodlijdenden !
-

DEN (het bepal. lidwoord). --Eene den van eene verzameling
duigen.

2 de naamval van het lidDES
woord de, wordt voorgesteld
door eene soort van tafel.

DIE (voornaamwoord). — Eene
dij of een bil.

DISCOORD. -- Eene tafel of disch,
waarop eene koord ligt.

DOCH.

-

Een hond of dog.

Een menschengeraamDOOD.
te, houdende eenen pijl.
---

DOOR.

--

DRAAD.

DRAKEN.

Eene deur.

--

Een draad garen.

-

Twee draken.

DUIVELS.
Twee figuren : eene
duif en een boom, els genaamd.
—

-

DUIVEN.

-
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Twee duiven.

E
De vereenigde
E ENDRACHT.
pijlen van de Nederlandsche
wapens.
Eene vrouw,
EENDRACHT.
hebbende in de rechter hand
de pijlen, voorstellende de vereenigde provinciën en, in de
linker, de welvaart, voorgesteld
door den vredestaf van Mercurius.
EEREN.

-

Twee aarden potten.

Twee potten (met drij
EEREN.
pootjes).

EEREN.- Vierpotten, die allengs
kleiner worden.

-
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(voegwoord). ---- Eene
Eene eend
eend
ENDE (voegwoord),
(eendvogtl).
(eendvogel).

F
FLUITEN. - Twee fluiten.
-

FONTEIN. -- Eene fontein,
der
het kenteeken
kenteeken der
gewoonlijk het
vermaardste Rede
Redeoudste en vermaardste
rijkerskamer van Gent.
-rijkesamrvnGet.
---

"

À
\

G

GA REN.- Eene streng met garen.

GEBED. paard
(!)
paard (!)

--

Een
gebit van
Van een
een
Een gebit

GEKLAUT.
GEKLAUT.Eene klauw, aan de .
figuur
Tijds vastgemaakt.
vastgemaakt.
figuur des Tijds
-

,t-~

~

,
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--

Het beeld eener
vrouw, houdende in hare rechter hand een kruis en in de
linker een boek.

GELOOF.

GERECHT.

----

Eene galg.

Door twee
schilders of gildebroers.

GILDEBROEDERS.

GOD.

—

GOED.

—

God de Vader.

Eene baal met goed o

waren.

Dit woord wordt
ontleed op de zonderlingste
wijze : door een stuk gom ; een
bazuinende engel (maar), en de
sylbe us.

GOMMARt; S.

—
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Drij nieuwe graftomben. Dit teeken wordt gebezigd voor drij graven (comics).

GRAVEN.

-

el
H

Een
HAAK (Meervoud haken).
volgens de mode bewerkte
haak.

HAAR.

HAAT.

Het hoofdhaar.

-

-

Een hond en eene kat.

Twee halen om de
potten op te hangen.

HALEN.

-

HANTIEREN.
twee tieren.

Eene hand en

177",
•

HEER.

Een pot met drij pooten.

HEEREN.

—

Een of twee kanun-

niken.

EEREN.

—

Twee kaarten, heeren

voorstellende.

HEL.— De muil van eenen leeuvcq»

of draak.

HELPEN.

—

Dezelfde figuur,

eene pen.

HEM (voornaamwoord, 3de per-

soon). — Een hemd.

-- 2

5

--

Het gehemelte van
een bed of van eenen troon.

HEMEL.

-

HIJ.— Een vogel, misschien wel,
volgens Oudemans, Hijken, mees,
het mannetje van eenen vogel.

(.1 d e persoon enk., aant.
wijs, van het werkvv. hoeden).
Een hoed.

HOEDT

^^.

HOLLANDSCH. -- Wat hol is r

+ , !^;i^(i,,i
I^^

//

waarnaast eene lans.

3de persoon
enkelv., aant. wijs). -- Een stuk
hout.

HOUDT (werkw.,

HOUWEN.

Twee bijlen.

7.*

-- 2 6

--

HAAR of HEYR.

Dit teeken
wil zeggen har (goud) of duim.
Spoorlijn eener deur.

H UIZEN. - Twee huizen.

I
IN 'T. - Een geinte boom.

J
JONGST. -Wordt voorgesteld door
de Fortuin, geblinddoekt en
houdende in hare hand een geschenk ; gewoonlijk staat zij op
het Rad van Avonturen.

JUK. -- Een juk.

De tronende afgod,
hebbende naast hem den arend,
en houdende, in de hand, den
donder.

JUPITER.

= 6 ^-^•,_
-^^
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K

KAARDEN.

--

Twee kaarden

(chardons).

KAM.

--

Door eenen kam.

Deze derde
KAN of CAN.
persoon van het werkwoord
kunnen wordt voorgesteld door
eene drinkkan.
--

KERK.

KERVEN

Eene kerk

--

Twee haken.

K ERVEN. Twee haken of messen.

-

KINNEN.

2

g—

Twee kinnebakken

(mentons).

KINDEREN. - Twee kleine jon-

gens en een meisje.

KOMEN. - Het werkwoord komen, zoo dikwerf gebezigd,

wordt voorgesteld door twee
tinnen kommen.

KLATERS. -- Twee verschillende

klaters.

KRANS. - Eene kroon van bla-

deren.

KRONEN (werkvv.). — Voorgesteld

door twee koningskronen.

^
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L

persoon enk. van het
werkw. laten). Eene vrouw, die
gelaten wordt.

LAAT (3 d `'

Een man die zich zelven
eene wonde toebrengt.

LAAT. —

LAKEN.

(werkw., in 't Fransch
Een stuk laken

blcznzer). ---

(drap).

LAKEN

(ellengoed).

Eene rol

laken.

LAMOEN.—

Een gaffel (fourche),

ook dessel.

Het geometrisch plan
van landen.

LANDEN.—

p`iiíj; ïyy,✓;j^
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LAN DEN.

--

Het afbeeldsel van

een grond.

LAST (poids, fardeau).
hoop tonnen.

Een

LATEN. --Dit werkwoord (laisser)
wordt voorgesteld door verscheidene dienaren (laten), met
honden.

Twee bloempotLAURIEREN.
ten met laurieren.
--

LEER.

--

Eene ladder of leer.

LEERBAAR.
Samengesteld
uit eene leer of ladder en eene
lijkbaar.

—

–._

Twee ladders.

LEEREN

\\'/2

_

LICHT.

-

\

Eene brandende kaars.

\\//

LICHTEN (bij v. naames. voor het

hoedanigheidswoord (léger). —
Twee kaarsen of fakkels.

Woord samengeLIDMAAT.
steld uit een deel des lichaams.
Voorste van een kalf, gevolgd
van twee maten (mesures).
--

Is immer voorgesteld
door eene vrouw met kinderen
omringd.

LIEFDE.

-

LIEZFN.

-

Twee liezen (dines),

b raisse de port.

\\//

LONT. --- Eene lont.
^

Loos. -- Eene long.

(einde van vele
woorden). — Twee doodkisten
of lijken.

LIJK - LIJKEN

M
De maar uitgebazuind
door eenen engel.

MAAR. -

Eene bloem wellicht,
zooals Kilianus zegt, « maerradys, nadis Moir, maerwortel,
kruijsdijstel. »

MAAR

Dit bijwoord wordt
voorgesteld door eene trompet,
in het Vlaamsch maar of mare.

MAAR.

^
,^

........

MANNEN. -- Twee ridders.

MAAT.

Eene oude maat.

MARIA. - Het beeld van Onze

Lieve Vrouw.

MARS.
De figuur van den
gewapenden afgod Mars.

MATEN. -- Twee maten.

MET (voorzetsel). — Eene geit.

— 34

MIDAS.
De figuur van den met
ezelsooren voorzienen koning
van Frygië.
-

MILD.
(rate).

-

Eene lever of eene milt

Twee kinMINNEBROEDERS.
deren, die eene kat vasthouden.
--

M INNELIJ K. -- Samengestel
woord uit ee ri e kat (minne) en
een lijk.

MINNEN.

Twee katten.

De god der spotternij
door eenen
man, in Grieksche kleedij, en
hebbende op het hoofd twee
ezelsooren.

MÓMus.

wordt afgebeeld
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MUIZEN. - Twee muizen.

N
N -- Door deze letter duidde
men in de XVIe eeuw aan dat
het naamwoord in het meervoud was; ook werd zij gebezigd in de plaats der sylbe ne.

N

(gelijkstaande met het hoedanigheidswoord schoon).
Een net (filet).

NET

NIJD. --- Het beeld van den Nijd,

die haar hart opeet.

0
ONS.-

Een gewicht, ons genaamd.

GOGEN.

Twee oogen.
^^

^
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Dit woord, zoo
menigmalen door onze rederijkers gebezigd, werd voorgesteld
door eene oor en twee boeren.

OORBOOREN.

—

P
PAAL.
bakker.

De paal van eenen

PAREN.

Twee berriën.

—

PAX. -- Door het met laurieren
versierde beeld van den Vrede.

Een lam, dragende een
PAX.
vaantje met een kruis. Zie Peis.
—

PE.

Eene pee of peen.

— 37 —

PEGASUS.

-

Het

springende

paard.

PEN.

-

Eene pen.

PLANT (3de persoon enk. van het
werkw. planten). Een weelderige plant.

POESIS. --- De prins van een
gilde of rederijkkamer

PEYS -PEIS.

De figuur van den

Vrede.

R
REDE.
Het beeld dezer godin,
eenen draak vertrappende.

— 38 —

REDE. -- De godin de Rede.

REDERIJKER. -- Een opgesmukt
declamator of rederijker, houdend eenen rol papier in de
hand.

REIN.

—

naart.

Fen vos, genaamd Rei

-

De figuur der
Rhetorica, die papieren in de
hand draagt.

RHETORICA.

--

RIEKENDE. — Dit woord is
samengesteld uit eene riek,
gevolgd van eene eende.

RIJ. -- Eene rij of lineaal.
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Dit werkwoord
wordt voorgesteld door twee
roeren van een schip.

ROEREN.

Eene roos.

Roos.

RUST. - Een slapend kind.

Dit bijvoegt. naamw. is
afgebeeld door eene rij en eene
pe, te zamen rijpe.

RYPE.

—

S
,^---..-,

SANT.

—

Een korfje met zand.

SCHAT. -- Een met schatten gevulde koffer of geldkist.

1
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Dit werkw., welk
dikwerf voorkomt, wordt omschreven door twee scheeden -

SCHEIDEN.

—

(fourreaux).

SCH O F.

Het schof eener poort.

SCHOFVI EREN.

--

Dit werkwoord

wordt verbeeld door een schof
en twee vuren.

SCHOUWEN (werkwoord in den

in van Tien, aanschouwen) . -Twee schouwen.

SCHOUWT (3de persoon van het

werkwoord schouwen : éviter).
Eene schouw gevolgd van de
letter t.

SERPENTEN.

of slangen.

—

Twee serpenten

1 11
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—

SIM. — Een aap.

Dit samengesteld
SIMPELIJK.
woord wordt voorgesteld door
eenen aap of sim, eene peen
(carotte) en eene baar of liever
een lijk.
—

SLAGEN.

--

Twee muizenvallen.

Dit woord wordt
voorgesteld door eene snaar en
eene speld.

SNAARSPEL.

SNEL.

--

-

Een pot, F, enaamd snel.

SPEL. --- Een kaartspel.

—
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SPELD. -- Eene speld.

SPINNEN. - Eene vrouw, die

aan het spinnen is.

SPINNEN.

Twee webben of

spinnen.

STAKEN (werkw. gebruikt in den

zin van ophouden). Twee
staken.

STELT. - Een tafelstelsel.

--^z-

^^, --------

^^^^

STELT (3de pers. enkelv. van het

werkw. stellen). — Eene stelt

(échasse).

^

4^

STIEREN of STUREN (werkw.). —

Twee stieren.

S L' BTIJ L. - Ee n gazen of netel-

doeken hemd.
T
Eene schoof,
teen (osier), en eene maal of

TEENEMAAL.

(malle).

TEEN SMAAL.

Dit woord wordt

phonetisch voorgesteld door
eenen teen en eene aalmoesbeurs.

(voorzetsel). -- Eine tinnen
telloon of bord.

TEN

TER. -- Een pot met teer.
jii ;
-^^--^
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TIEREN. - (zie

TIJD.

Hantieren).

Door de figuur des Tijds.

TOOGEN (werkw.). — Twee too-

gen.

TROUW - Het gekende teeken h

van twee in elkander gevloch
ten handen.

-

T WEEDRACHT. Het beeld dezer
vrouw, houdende in de eene
hand een brandent hart, en in
de andere eenen schotel,waaruit
bloed vloeit.

TwisT. — Een tak van eenen
boom, genaamd twist (Twistenhout, zie Kilianus).

>^ .^^

-

'

iz■
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V
VAART (3de pers. enkelv., aantoo-

nende wijs, van het werkes.
Wordt voorgesteld
varen).
door eene vaart (canal).

VAART. — Eene gegravene vaart.

VAREN. -- Een varenplant.

VEEL. — Eene vedel of viool.

VELLEN (werkw. nederwerpen).

Voorgesteld door twee vellen.

VENIJN. — Eene spin of web.

____---
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VER. — Een var, veer of stier
(wordt gedurig gebruikt).

VERKAUwEN.
Werkwoord,
voorgesteld door eenen var, en
twee kauwen.

VERKOREN (werkw). -- Een var
en een veld met koren.

VI EREN.
vuren.

VIEREN.
vuren.

—

—

Twee brandende

Een brand, soms twee

VLECHT (3 d e persoon enkelv. van
het werkw. vlechten). — Eene
vlecht haar.

— 47

- Een welgevuld gewicht-.
jesbakje.

VOL.

Eene opening op het
VOOR.
land, gemaakt met de spade.

VORST. --- Een dakwerk, vorst
geheeten.

VORSTEN. - Door een aantal
vorschen.

VREDE. --- De duif met den tak

van Noe.

VROUWEN.

vrouwen.

-- Twee opgetooide

-ter

._^.
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....s

VROUWEN. -- Twee vrouwen.

VIJAND.

—

Twee duivels of saters.

W
WAGEN (werkw.).— Fen rollende

wagen.

WANDELEN. -- Dit werkwoord

(promener), is afgebeeld door
eene wan of mand en twee
stukken hout, delen genaamd.

WANT (voegwoord). —Eene want
of handschoen.

Het voorvoegsel wan door eene wan, en
trouw, door twee samengevlochten handen.

WANTROUWEN.

—

e
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Eene wel.

WEL.

WILLEN. — Zie : Zullen.

WILD. -- Een hert, haas, of

ander wild dier.

WINT (3 de pers. enk. van het
werkvv. winnen). — Eolus, die
blaast.

WINT.

—

Het hoofd van Eolus.

WINT (3de persoon. enk. van het

werkw. winnen). — Door eenen
windhond.

— 5o —
WIJSHEID. — De figuur der Wijsheid, dragende in de rechter
hand eenen kelk, en met de linker een serpent pletterend.

Z
ZAL MEN.—Om dit dubbel woord,
waardoor men zalmen wilde
beduiden, te verklaren, teekende
men twee zalmen (visschen).

ZAND.

—

(Zie Sant).

ZOUT. --- Een zoutbak.

ZELEN (werkes.).
Voorgesteld
door twee zitbanken.

ZIEL.

—

ledepop.

Het

geraamte

eener

-- 5 z

—

ZIELEN. —Twee ledepoppen, ook

genaamd mannequins.

ZINNEN.-Twee declamators, die

zich in het voorstellen van
zinnen oefenen.

41/L./A^1^1^
ZONNEN. -- Twee zonnen.

ZOET.

Een klomp suiker.

Zoo (bijwoord).

Eene zode.

ZOU of Zoo.— Eene plantenzode.

' ^^^^.
l41M\N
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-

ZOT (nar).

Een nar, hebbende
op het hoofd ezelsooren, en
dragende, in de rechter hand,
eene gekroonde trommel.

ZOUT.

Een zoutbak.

`-y^
^± ytf' •^V
tt
^11111t "^^

ZULLEN. -- Deze derde persoon

meerv. van het werkwoord
wordt voorgesteld door twee
zuilen.

ZUSTERS.

—

ZWERMEN.

men.

ZIJDE.

gezien.

Twee nonnen.

—

Twee bi^enzwerl

Een potje, ter zijde

^^

^

^^

y31L,AZO
van he t,

•

(\.

r
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RSCH IN

1561
Steendr.C.t'Felt,Antwerpen
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/
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ZIJ (voornaamwoord). — Eene

streng zijde.

Hier eindigen wij onze lijst. Het spreekt van
zelf dat in deze hieroglyphische taal de beelden,
ontleend aan den godsdienst, de geschiedenis, de
wapenkunde, de fabelleer, het privaat en openbaar leven (i) in menigte voorkomen, maar in
onze lijst hebben wij er slechts eenige aangehaald. Om te toonen hoe onze rederijkers hunne
rebussen maakten, zullen wij de uitlegging geven
van het blazoen dat, in 1561, de Antwerpsche
Violieren samenstelden, en dat wij denken tot nu
-toe niet verklaard te zijn :
Wilt met F hetorica, door de Violieren (2),
In Antwerpen's muren het spel vieren (3).

(1) Onnoodig te zeggen dat de teekens van het huislijk leven
moeilijk verstaan worden.
(2) Een ander rebus, opgesteld ter eere van den prins der Rede' rijkliamer, Antoon van Stralen, verklaart zich als volgt :
Broeders verblijd den H. Geest (kenteeken van den Ol?ftak)
Door de liefde Stralen, (wapen van Antoon ran Stralen)
Wint prijs en eer,
Daerom wij Rbetorijkers van Antwerpen halen,
(Zoo) Wilt God den Heer.

(3) Eene der belangrijkste uitgaven over het Landjuweel van
1561 is het opstel, getiteld : « Liederen en andere gedichten gemaakt ter gelegenheid van het Landjuweel van Antwerpen van
2561 » door Alfons Goovaerts, bijgevoegd Rijksarchwaris.
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OVER DEN OORSPRONG VAN DEN GRAAL,
door Dr

JAN TEN BRINK.

Alfred Tennyson heeft in zijne Idylls of the
King eene hoogst eigenaardige opvatting van den
Graal. Hij spreekt telkens van den Heiligen Graal.
Omtrent zijne Graalvoorstelling is een zeer lezenswaardig boek van een hoogleeraar te Sydney, verschenen onder den titel van : Tennyson's Idylls of
the King and Arthurian Story from the X VI th
Century by M. W. Maccallum, M. A.
(Glasgow,
1894). Maar het is den Australischen professor
niet zoo zeer te doen om uitvoerig verslag te geven
over den oorsprong van den Graal, als wel om
aan te toonen hoe de verhalen omtrent Arthur
in de XVIe, XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuwen door
latere dichters zijn bewerkt.
Daarom blijft toch het vraagstuk naar de eigenaardige opvatting van den Graal in Tennyson's
Idylls of the King niet minder merkwaardig. In
een zijner Idylls handelt hij afzonderlijk over den
Graal. Hij laat Perceval naar een klooster gaan,
om in vrome overdenkingen zijn leven te eindigen.
Deze greep kan Tennyson niet euvel geduid worden,
omdat in het midden van de XIIe eeuw in het
bekende boek van Geoffrey van Monmouth : Historia Regum Brittaniae reeds gefantazeerd was, dat
Arthur's vrouw, de Koningin Ginovra (Fransch
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Guinevere, Latijn : Guanhumara, Kymrisch : Gwenhniyvar) in een klooster stierf. Hierbij moet natuurlijk in het oog gehouden worden, dat Tennyson
de geheele Graalwereld idealiseert, en zooveel mogelijk er naar tracht het christelijk element in de
Arthur-legenden te doen gelden.
Tennyson verhaalt van den Graal, dat Perceval in zijn klooster belangrijke berichten ontving
omtrent de laatste verschijningen van den Graal.
Eene vrome non, die tot de uiterste grens van
l'adoration perpétuelle was gekomen, had in hare
cel een visioen van den Graal gezien. Een gloed
van rooskleurige zonnestralen had op den wand
geschenen, en te midden van dien gloed zag zij
den Graal.
Wat beweegt Tennyson tot deze voorstelling?
Terstond moet hier het antwoord luiden : Tennyson fantazeert op deze wijze, omdat hij zijne
kennis der Graalwereld untleent aan een bepaald
boek — aan Le Morte Darthur, van Sir Thomas
Malory. Dit hoogst merkwaardig werk werd in I485
bij den vermaarden drukker William Caxton uitgegeven.
Sir Thomas Malory verzamelde alles wat hij
uit gedrukte of geschreven bronnen omtrent Arthur,
de ridders van de Ronde Tafel, den Graal, Merlijn,
Lancelot, Tristram en Walewein kon opsporen. Hij
gaf Bene zeer leesbare compilatie van alles, wat men
destijds omtrent den Britschen sagenkring kon
weten. Het is eenigszins moeilijk om met volstrekte
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ken, of de dichter Tennyson zijne stof wei van
de meest dichterlijke zijde heeft aangegrepen
en tevens hoe ver hij gegaan is met moderniseering
en idealiseering der Graalridderschap.
Tennyson put het meest uit Malory.
Dus komt de vraag : onder welke invloeden
bewerkte Malory zijn foliant? Mocht men twijfelen,
of Tennyson werkelijk zooveel aan Malory verplicht is, dan beroep ik mij op den door en door
geleerden Oskar Sommer, eene specialiteit in de
Graalwetenschap. Sommer zegt zonder eenig voorbehoud : « From the day of its appearance » Le

Morte Darthur » has been the source of every production having for its theme King Arthur and
his knights; it was freely used by Spencer in
his « Faerie Queene » ; it has supplied England's
present Laureate (1891) with the materials for
his « Idylls of the King » and inspired Swinburne to write his Tiystram of Lyonesse, and
Matthew Arnold to compose his poem « Tristan
and Iseult. ».
Mocht men dit onvoldoende achten, dan verwijs ik naar de archi- geleerde verhandeling van
W. Wiillenweber : Tennyson's Konig's Idylle in
Herrig's Archiv Theil LXXXIII, 1889. Tennyson
.staat dus onder invloed van Malory. En nu komt
het er op aan te weten, aan wien Malory zijne uitgebreide kennis van Arthur- en Graaldichten te danken heeft. Dit vraagstuk is moeilijk en uitvoerig.
In het algemeen kan men terstond verzekeren, dat
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Le Morte Darthur is samengesteld uit de geschiedenis van Merlijn en de opkomst van Koning
Arthur, uit die van den Graal, uit de Lanceloten Tristram- historiën.
Malory maakte gebruik van Fransche bronnen.
Hij zegt het bij herhaling : The frensshe booke
maketh no mencyon » of « for as the frensshe
booke saith ». In de vier eerste boeken volgt
Malory de sage van Merlin, zooals die is voorgesteld door Robert de Borron in proza en poëzie.
Daarbij voegt hij nog het zoogenoemde Suite de Merlin, dat op dit oogenblik alleen gevonden
wordt in het bekende Huth-manuscript, een handschrift van de Borron's Merlin met een vervolg,.
dat nergens voorkomt, en nu in het bezit is van
M. Alfred Huth, te Londen.
Robert de Borron, een Noordfransche edelman-priester, schreef zijn Li Romani de l'estoire
dou Graal omstreeks 1200 -- zooals door Gaston
Paris, Alfred Nutt, en John Rhys is aangetoond.
Dit werk althans het handschrift, dat ons nu
toegankelijk is -- is onvoltooid . Het bevat de
geschiedenis van Jozef van Arimathea en van den
nu reeds « Heiligen Graal u --- daarna een fragment
van Merlin, dat plotseling afbreekt. Deze metrische
Roman,' de l'estoire dou Graal werd uitgegeven
door Francisque Michel, Le Roman du St. Graal,
Bordeaux, 1841; en later door Furnivall in zijn
Seynt Graal or the Sanc Ryal. Printed for the
Roxburghe Club, London, 1861-63, waar de Bor-
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ron's metrische Graal als een aanhangsel wordt
gegeven.
Er bestond ook eene proza-bewerking van de
Borron's Graal, die in verschillende handschriften
is bewaard, en aanleiding heeft gegeven tot velerlei
geleerde twisten tusschen Hucher, Wendelin For •
ster, en Adolf Birch-Hirschfeld. De handschriften
van de Borron's proza Graal-roman zijn niet geheel
overeenstemmend. Zij bevatten gewoonlijk drie
afdeelingen : Graal- Merlin- en nog een derde
verhaal, dat in het Didot-handschrift van i 3o 1
Perceval , maar in het Huth-handschrift van
1280 eenvoudig Suite de Merlin heet. Malory volgt
het laatste. De proza-handschriften van de Borron's
Graal zijn uitgegeven door E. Hucher, Le Saint
Graal, ou le Joseph d'Arinzathie, Le Mans, 1875-78.
Opmerkelijk is het reeds dadelijk, dat Malory
zich aansluit bij de Borron, terwijl er eene vroegere bewerking van de Graal-sage bestond door
Chrétien de Troyes, die tusschen 1175 en i i8o
geschreven werd, en waarop we later terugkomen.
Oogenblikkelijk evenwel dien ik te verklaren, dat
dit verschijnsel een uiterst eenvoudigen grond heeft.
Chrétien de Troyes had den Graal gehouden buiten
alle Christelijke symboliek ; en de Borron was
de eerste bekende auteur, die den Graal in verband bracht met den Avondmaalschotel en den
Avondmaalsbeker van Jozef van Arimathea. Juist
deze opvatting zou in I480 de voorkeur verdienen,
en daarom volgde Sir John Malory Robert de
Borron en niet Chrétien de Troyes.

Eo
De vier eerste boeken van Le Morte Darthur
volgen dus getrouw de voorstelling van de Borron. In het vijfde ontleent Malory zijne stof aan
een Middelengelsch gedicht : Le Morte Arthure,
dat omstreeks 140o toegeschreven wordt aan den
Schotschen dichter Huchown. Hier blijft de Graal
op den achtergrond, en schijnt de stof geput uit
Geoffrey van Moumouth's Historia. In het zesde
boek begint Malory met te putten uit den beroemden Franschen roman van Lancelot. Waarschijnlijk heeft hij een proza-Lancelot gevolgd, die reeds
van het begin der Xl iie eeuw bestond, en zeer
vroeg na 145o gedrukt werd. De mogelijkheid
blijft evenwel, dat Malory ook uit een metrïschen
Lancelot kan geput hebben, waarvan groote fragmenten door P. Tarbé (1849) en door Jonckbloet
(185o) zijn uitgegeven.
De bron van het zevende boek is niet gemakkelijk aan te geven. Het bevat de avonturen van
Gareth, broeder van « Syr Gawain » (Walewein),
op zijn weg naar het kasteel van Lady Lyonesse.
In het achtste, negende en tiende boek volgt
Malory een prozaverhaal van Tristan, waarvan
eene editie (1484, Rouen, twee deelen in folio)
het licht zag vóór Malory's Morte Darthur. Met
het elfde en twaalfde boek keert Malory terug tot
den proza-Lancelot, en van het dertiende tot het
zeventiende vol ;t hij The Quest of the Holy Grail,
een prozatekst die in de handschriften voorkomt
tusschen Lancelot en Morte d'Arthur. De proza

.
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Quest is uitgegeven door Furnivall onder den
titel : La Queste del St. Graal. Printed for the
Roxburghe Club, 40 London, 1864.
In het achttiende boek gaat Malory vrij zelfstandig te werk en verbindt hij eenige motieven
uit den Lancelot met het Middelengelsch gedicht
Le Morte Arthure. Het negentiende gaat voort
met Lancelot, waarbij wederom vreemde elementen
zijn opgenomen, en de twee volgende boeken aan
het slot volgen dezelfde bronnen.
Nu blijkt het terstond zeer duidelijk, dat
Malory, die het meest aan Robert de Borron en
La Queste del St. Graal ontleende, in de voorstelling der Arthur- en Graalwereld de sterk christelijke kleuren van zijne hoofdbronnen heeft moeten
overnemen. Toen de beroemde drukker Caxton
in 1485 Malory's Morte Darthur in het licht
zond, zeide hij, dat vele aanzienlijke gentlemen
hem gevraagd hadden, waarom hij niet drukte :
« The noble history of the Saint- Graal, and of
the most renomed Christian King Arthur, which
ought most to be remembered among us Englismen before al Christian Kings ». Men was gewoon
in de middeleeuwen van de Negen Besten (Koningen) te spreken, waarvan drie Heidenen, drie Joden
en drie Christenen. De drie christelijke koningen
waren : Arthur, Charlemagne en Godfried van
Bouillon. Het is vooral het christelijk karakter
van King Arthur, 't welk door Malory op den
voorgrond werd geschoven. Zeer juist wordt het
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door Henry Morley in zijn voortreffelijk en uitvoerig boek over de geschiedenis van de Engelsche Letterkunde gezegd : « The very soul of

mediaeval Christianity breathes out of the story
of the Quest of the Graal as told with simple
directness by Sir Thomas Malory. »
Hier ontstaat de vraag, of al de door Malory
geraadpleegde dokumenten hetzelfde christelijke karakter vertoonen als de Borron's 7oTef van Arimathea en La Queste del St.-Graal? Van den
grooten proza- Lancelot, van den grooten proza Tristan kan dit niet gezegd worden. Beide zijn
uitsluitend aan het verhalen van liefdesgeschiedenissen en groote wapenfeiten ,gewijd. Malory heeft
met niet weinig ingenomenheid de stormachtige
hartstochten van Lancelot en Tristan geschilderd.
Doch daarbij bleef de Graal op den achtergrond
— en de eigenlijke Britsche helden -- Arthur,
Perceval, Gauvain, Lancelot en Tristan werden
vooruitgeschoven.
Zoo dient dus onderzocht te worden, hoe de
Borron, hoe de auteurs van La Queste, van
Lancelot, van Tristan, van alle mogelijke Arthur-

en Graalverhalen gedurende de Middeleeuwen in
het Middelfransch, in het Middelengelsch, in het
Kymrisch en in het Latijn geschreven, aan de
kennis van hun onderwerp kwamen ? Overvloedig
is het bekend, dat de kiem en kern der Merlinen Arthur- verhalen gevonden wordt in het zonderlinge boek van Nennius : HistoriaBritonum, geschre-
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uitvoerige Historia Regum Britaniae, door Geoffrey
van Monmouth v66r het jaar 1147 voltooid. De
laatste schreef dit werk op verzoek van Robert
van Gloucester, een zoon van koning Henry I.
Zoo schreef hij tevens op verzoek van Alexander,
Bisschop van Lincoln, de Vaticinia Merlini. Het
bock van Nennius en de beide geschriften van
Geoffrey van Monmouth zijn saamgesteld uit eene
menigte Britsche, Kymrische, Iersche en Schotsche
volksverhalen, waarvan enkelen uit een voor-christelijk tijdvak dagteekenen, en verreweg de meesten
geheel gewijd zijn aan de hoogst eigenaardige
mythische sagen van Oud-Ierland, Oud-Schotland
en Oud-Wales.
Nennius en Geoffrey van Monmouth kenden
deze sagen, omdat de Ieren en Kymriërs al vroeg
met het verzamelen dier verhalen in verzamelschriften begonnen. In Ierland werd van de VIIde
eeuw tot 115o bijeengebracht, wat later werd aangegeven met den naam van The Book of Leinster.
Het handschrift van het Book of Leinster wordt
te Dublin bewaard, en werd diplomatisch afgedrukt
door de zorg der Royal Irish Academy. Het bevat
vertaalde en oorspronkelijke stukken — inzonderheid
de geschiedenis van den grooten Ierschen held
Cuchulain, het jammerverhaal der Zonen van Usneg, en nog vele anderen. De meeste oude Wallische legenden werd verzameld in Llyfr Coch o
Hergest (Roode Boek van Hergest). Vele stukken
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- — 65 -roman : Beuve de Hanstone; ook van oorspronkelijke Kymrische verhalen, die in het Fransch overgebracht waren, en nu voor het Roode Boek terug
vertaald NNerden in het Kymrisch. Zoo bevat het
verzamelschrift: Ystoria Peredur (Perceval), Ystoria
Yarlles y Ffynnaun (jonkvrouw van de Fontein,
de geschiedenis van I wein), Ystoria Gareint ab
Erbin (Erec). Ontwijfelbaar echt Kymrisch is de
Ystoria Kulhwch ag Olwen, die door geen enkel
Fransch dichter tot een metrischen roman in verzen
werd omgewerkt, hoe aantrekkelijk de stof ook mocht
schijnen.
De Iersche en Kymrische vertellingen zijn zeer
nauw aan elkander verwant. Het motief der bloeddroppels in de sneeuw uit het Iersche verhaal (Longes
mac 'n Usnig, de Zonen van Usneg), komt terug
in de Ystoria Peredur. Bij Geoffrey van Monmouth
heet het zwaard van Arthur : Caliburnus, in den
Roman du Brut : Escalibor,; in het Roode Boek
heet het Caledvivich. In het Book of Leinster zwaait
de held Fergus het zwaard Caladbolg tegen zijn doodvijand Conchobar. Eigenaardig is de overeenkomst
van de bovennatuurlijke eigenschappen bij Arthur
en Cuchulain. In Kulhwch ag Oln'en heeft Arthur
zulke warme handen, dat alles, wat hij in handen
hield, zelfs bij den heftigsten regen, droog bleef.
Door zijne natuurlijke hitte kon Arthur vuur maken.
In het Book of Leinster wordt hetzelfde van Cuchulain vertelt. Gedurende den strijd is hij des nachts
in de sneeuw gevallen. De sneeuw smolt door zijne
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lag. De wagenmenners konden het bij hem niet
uithouden. Als zevenjarige jongen moest hij in drie
vaten met ijskoud water afgekoeld worden.
In de oude Iersche heldenverhalen komt eene
toespeling op de Ronde Tafel van Arthur, schoon,
hiervan niets in Geoffreys Historia verhaald wordt,
maar bij zijn vertolker Wace, die ook uit Bretonsche
vertellingen putte, komt het bekende distychon
« Fist Artus la Toonde Table
dont Breton dient maint fable.

A

Conchobar, heerscher van Ulster, houdt hof in
Emain-Macha, en bij groote feesten zijn dertig helden
met hunne vrouwen aan zijne tafel. Groo te feesten
in Ierland van dagen achtereen werden gevierd op
z Mei, met i Augustus, met t November. De koning
Conchobar maakt met het hof het centrum, waarom
de helden zich groepeerden. Ook Arthur houdt
een groot feest op I Mei. Op de feesten van Conchobar strijden de helden om het beste stuk van de
tafel. Dit motief wordt later door Fransche dichters
géidealiseerd tot tochten van Arthur's ridders om
een kostbaar voorwerp (een schotel) te veroveren.
Juist met deze tochten van Arthur en zijne
voornaamste ridders stemt de oude Iersche heldensage overeen. De koning Conchobar had een neef,
Setanta, die ver van het hof in het verborgen opwies
aan de zijde van zijne moeder. Later wordt hetzelfde
van Percheval verteld. Setanta hoort van het leven
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der jonge lieden aan het hof te Emain-Machar. Hij
vraagt zijne moeder, om naar het hof te mogen
gaan, maar deze weigert, daar hij maar vijf jaar
oud is. Setanta vraagt waar Emain-Macha ligt, en
verneemt, dat hij daartoe een bergketen moet overtrekken. Hij verschijnt aan het hof van Conchobar,
en overwint de jongelieden bij het balspel, stormt
ze na, en springt op het schaakbord, waaraan Conchobar en Fergus zitten te spelen. Zoo wordt
Setanta bekend aan zijn oom. Om zijne heldendaden
verwerft hij op zesjarigen leeftijd den eerenaam van
Cuchulain. Zeven jaar oud, wordt hij onder de
helden opgenomen. Hij overreedt zijn wagenmenner
I bar over de grenzen van Ulster te rijden, om vijanden
aan te vallen in Connaught. Zij bespieden van een
heuvel het geheele land •— en zien den burcht van
de drie broeders Mac-Nechta-Scène, die beweerd
hadden meer mannen uit Ulster gedood te hebben,
dan er nu nog in leven waren. Dadelijk beveelt
Cuchulain naar den burcht der Mac-Nechta-Scène
te rijden. Op de vlakte vóór den burcht stond een
pilaar van steen, met een gesloten ketting, waarop
geschreven stond, dat ieder held, die in de vlakte
kwam, verplicht zou zijn eene uitdaging tot een
tweegevecht aan te nemen. Cuchulain bekommert
er zich niet om, en gaat slapen op de vlakte, totdat
de eerste der Mac-Nechta-Scène verschijnt. Terwijl
deze met zijn wagenmenner spreekt, ontwaakt Cuchulain. Hij staat op, overwint zijn vijand en daarna
ook de beide andere broeders. Hij brengt de drie
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Conchobar te Emain-Macha.
Dat dit motief ook in de Kymrische heldenliederen is overgenomen blijkt uit het verhaal van
Peredur's jeugd en uit den Perceval van Chrétien
de Troyes.
Iersche en Kymrische heldenverhalen stemmen
vooral overeen in het melding maken van kostbare
magische voorwerpen, die uit helleburchten door
de dapperen worden veroverd.
In the Black Book of Car-Marthen - eene
tweede verzameling van Kymrische proza en poëzie,
diplomatisch afgedrukt door J. Gwenogfryn Evans
.

in 1888 komt een gedicht, toegeschreven aan
Taliessin (Stralend voorhoofd), een bard uit de zesde
eeuw, zoon van Henwg, bard te Car-Leon-uponUsk, tijdgenoot van Gildas, die het bekende boek
De Conquestu Britanniae schreef. Volgens de traditie is Taliessin bard van den Kymrischen koning
Uriën, en bezong hij de overwinningen van dien
koning in de jaren 547 en 56o.
In het bedoelde gedicht van Taliessin wordt
beschreven Arthur's tocht naar den helleburcht van
deii koning Pwyll, waaruit hij een tooverketel buit
maakte. Deze ketel stond in het vierhoekig bellekasteel, waaruit niemand ooit terugkwam met
bericht. Het vierhoekig kasteel heet Caer of CarPendryvan. De koning Pwyll bewaart daar een
magischen ketel, waarvan de randen met paarlen
omzet waren, waaronder het vuur gestookt wordt
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door negen maagden. Deze ketel had de eigenschap,
dat hij spijs verschafte aan alle dappere helden,
zonder ooit geledigd te worden. Alleen de lafhartigen konden uit dien ketel geen spijs verkrijgen.
Zonder op grond dezer mededeeling reeds nu
eene gevolgtrekking te maken, herinner ik even
in het voorbijgaan, dat zoowel de Borron, als de
auteurs van La Queste, en den nog veel uitvoeriger Grand-Saint-Graal (uitgegeven door Furnivall voor the Roxburghe-Club, )86i-i863),spreken
van eene christelijke avondmaalstafel, ingesteld door
Jozef van Arimathea, op welke tafel de Graal,
(avondmaalschotel of beker) verschijnt. Zij, die
zonder te gelooven aan deze tafel plaats nemen,
worden door de aarde verzwolgen. Het is volkomen zeker, dat de Oxfordsche hoogleeraar, John
Rhys, M. A in zijne Studies on the Arthurian
Legend (189r), reeds nu tot het besluit komt :

« The conclusion is all but inevitable, that the
famous Cauldron served as a protype of the far
more famous Grail. »
Vooraf dient hier nog melding gemaakt van
andere magische ketels. Een daarvan komt in de
Ystoria Kulhwch ag Olwen uit het Roode Boek
van Jiergest, en heet the Cauldron of Diwrnach
the Goidel, om welken te veroveren Arthur een
tocht moet maken naar Ierland. Evenzoo komt

in deze zelfde geschiedenis een tweede magische
ketel in het bezit van Gwydno Garan-hir, die
Kulhwch moet veroveren voor zijn aanstaanden
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schoonvader. Deze ketel heet M,ys, die overvloedig voedsel zal opleveren voor talrijke gasten.
Als men er voorraad van één man inlegt, vermeerdert deze dusdanig, dat men honderd man kan
spijzigen. Ook in Ierland wordt gedurig melding
gemaakt van magische ketels. Zoo vindt men bij
Keating Histoiy of Ireland (Book I,uitgegeven door
Joyce, 188o, bl. 117) vermeld, dat de luchtgeesten
of feeen, die den naam voeren van Tuatha de
Danann, eigenaressen zijn van den ketel van Dagda,
hoofdgod der Ieren, welke ketel het vermogen heeft
voortdurend spijs te verstrekken aan ieder, die honger
heeft. De Tuatha de Danann bezitten bovendien
het zwaard en den speer van den God Lug, die
eveneens magische wonderkracht uitstralen.
Uit hetgeen voorafgaat, volgt, dat Tennyson
zijne Graalvoorstelling dankt aan Sir Thomas
Malory ; dat deze laatste voornamelijk geput heeft
uit de Borrons JoTef van Arimathea en Merlin,
uit La Queste del Saint-Graal, voorts uit den prozaLancelot en den proza-Tristan; dat de Borron
op de hoogte was van vele oude Kymrische overleveringen en zijn Merlin waarschijnlijk ontleende
aan Geoffrey van Monmouth's Vaticinia Merlini.
Hoogst opmerkelijk was het, dat de Borron met
deze Kymrische verhalen eene zuiver christelijke
overlevering verbond. Hij stelde vast, dat Jozef van
Arimathea een schotel of beker naar Engeland had
gebracht -- welk voorwerp hij aan Christus had
gegeven bij de viering van het laatste avondmaal
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Daar Britsche en Kymrische legenden Jozef van
Arimathea als den verkondiger van de Christelijke
lee r in Engeland en Wales huldigden, was deze
greep niet geheel onverwacht. Maar waarom verhaalt de Borron zoo uitvoerig van dien avondmaalsschotel,en waarom noemt hij hem den Heiligen
Graal?
Op dit vraagstuk is door twee Duitsche geleerden zeer uitvoerig geantwoord. In 1876 kwam
in het derde deel van Paul und Braune's Beitriige
eene studie van den hoogleeraar Zarncke, onder
den titel . Zur Geschichte der Graalsage. Daarin
werd medegedeeld, dat de Borron het eerst van
Graal had gesproken, dat dit voorwerp door hem
was ontleend uit de legende van JoT f van Arimathea, uit de Gesta Pilati, en uit de Vindicta
Salvatoris. De Graal had met Britsche, Kymrische

of Iersche overleveringen niets te maken — maar
was eenvoudig, door de Borron uit christelijke
legenden ontleend -- « eine harmlose Erfindung
Borrons. »
Deze meening werd met groote geleerdheid
gesteund door een leerling van Zarncke, Adolf
Birch-Hirschfeld, die in 1877 een uitvoerig geschrift : Die Sage vom Graal in het licht gaf.
Ook hier is de Borron de uitvinder van den Graal.
Daarom wordt de Borron's werk voorgesteld, als
te zijn geschreven tusschen 117o en I 19o. Hij heeft

het allereerst den « Heiligen Graal » uit christelijke
legenden ontleend. Dit gevoelen werd later herhaal-
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delijk tegengesproken. Eerst door E. Martin in het
Zeitschr ft Jiir Alterthurnskunde, 1878 en in 188o
afzonderlijk uitgegeven onder den titel : Zur Gralsage. Toen door Wilhelm . Hertz in 1882 in zijn
afzonderlijk verschenen opstel : Die Sage vom Parrival and den Gral. Vervolgens door Gaston Paris
in 1888 in zijn voortreffelijk werk La Littérature
francaise au moyen-cge; door Alfred Nutt in zijne

Studies on the Legend of the Holy Grail with
especial reference to the hypothesis of its Celtic
origin, eveneens in 1888 ; door John Rhys, M. A.
in zijne Studies in the Arthurian Legend in 1891,
en door H. Zimmer, hoogleeraar te Greifswald, in
zijne beoordeeling van Nutt in Gottingischegelehrte
AnTeigen (1890). Een Oestenrijksche geleerde, Richard
Heinzel, heeft in 1891 eene uitvoerige studie : Ueber
die franTosische Gralromane geschreven, waarin
hij in enkele opzichten zich aan de zijde van Zarncke
en Birch-Hirschfeld stelt.
E. Martin toonde aan, dat de Borron niet de
oudste Graaldichter is, dat Chrétien de Troyes voorafging, maar dat Chrétien uit een ouder Graalboek
putte, dat voor ons onbekend bleef. De beide
beroemde talismans uit het Graalkasteel, de Lans
en de Schotel zijn van Keltischen (Kymrisch-Ierschen) oorsprong. De naam van den Graalkoning
le Roi Peschéor (of Pescéor) moet uit Keltische
motieven verklaard worden. Bovendien vindt men
in de beschrijving van Gawain's avonturen in betooverde kasteelen tekens nieuwe Kymrische elementen.
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Wat Martin in 188o eischte, eene verklaring
van le Roi Pescéor uit Keltische motieven, is door
John Rhys in 1891 tot stand gebracht Rhys toont
aan, dat de Koning-Visscher bij Chrétien niet bij
name genoemd wordt, maar, dat deze hem een
broeder geeft met den naam van Gonemans of
Gelbort, in de vervolgen op Chrétien heet de broeder
Gornumant, Goon Désert. Deze laatste naam stemt
volkomen overeen met Goon of the Terre Gastée,
die in het Kymrisch Gwynwas en Gwyn luiden.
Gwyn, zoon van Nud, is koning der demons in
de onderwereld. In het Black Book of Car-Marthen
worden Gwyn en Gwydno als groote vrienden voorgesteld. Gwydno is de voornaamste hellekoning
bij de Kymriërs. Nu heeft buitendien Gwydao een
tweeden naam Garan-hir, die met Lange-Kraanvogel of Groote-Reiger kan verklaard. worden. Dit
bevat eene duiding op Gwydno als bijzonder uitmuntend in het visschen. Gwydno heeft daarom niet
alleen den magischen ketel, die altijd spijs bevat,
maar ook eene vischkaar, die honderd pond visch
bevat, om te eten op vasten-avond van den eersten Mei.
Ook deze geschiedenis wordt in een gedicht
van Taliessin verhaald, en het blijkt er uit, dat
de bezitter van den wonderketel den naam draagt
van den Grooten Visscher, hetgeen volkomen overeenstemt met le Roi Pescéor van Chrétien. De koning
van den Graal burcht, die dezen titel voert, stemt
al zoo overeen met den hellevorst Gwydno Garanhir,
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zijn vriend Gwyn, ook een hellevorst, stemt overeen
met Gonemans en Goon.
Wilhelm Hertz (1882) beweert eveneens, dat
de Graal van Keltischen oorsprong is. Dat Perceval
in verband zou staan met een oud Schotsch volksverhaal The Lay of the Great Fool. Daar Nutt
(1 888) hetzelfde beweerde, zal het volstaan hier te
herinneren aan de afdoende wederlegging van Zimmer, in de Gottingische gelehrte AnTeigeiz. Gaston
Paris (f888) stelt op den voorgrond, dar de Normandiërs bij hunne verovering van Zuid-Wales kennis
maakten met de volksverhalen der Kymriërs, die
zij in het Fransch vertaalden, daar zij de taal hunner
buren in Frankrijk, de Bretons, verstonden, en
daarom de Kymrische taal gemakkelijk begrepen. De
Normandiërs noemden hunne vertalingen van Kymrisch-Bretonsche stoffen des lais breions, zooals
Marie de France schreef in den loop der twaalfde
eeuw. Chrétien de Troyes schreef omtrent 1175
zijn Conte del Graal naar een boek (livre), dat Graaf
Philips van den Elzas voor hem uit Engeland had
medegebracht, en dat hoogstwaarschijnlijk een AngloNormandische lai over Peredur of Perceval inhield.
Eerst in 1200 komt Robert de Borron met zijn Jotef
van Arimathea en zijn « Heiligen » Graal.
Alfred N utt handhaaft den Keltischen oorsprong
van den Graal, en wijst eveneens Chrétien de Troyes
als den oudsten Graaldichter aan. Hij vermeldt
de talrijke sporen van overeenstemming tusschen
Chrétien's gedicht en andere Iersche of Kymrische
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motief der bloeddroppels in de sneeuw uit het
lersche verhaal Longes mac 'n Usnig, en de bloeddroppels, die Perceval en Peredur waarnemen.
John Rhys (189 1) heeft met onafwijsbare historische kracht gestaafd, dat de geheele Graal- en
Arthur-wereld uit Iersche en Kymrische overleveveringen spruit ; zelfs toont hij aan, hoe de Borron
zelf naast eenige bijzonderheden, uit de oud-christelijke legenden ontleend, zuiver Britsche en Kymrische
stof gebruikt door aan Jozef van Arimathea een
zwager te geven, die hij Bron, Brons of Hebron
noemt, en die de rol vervult van Bran the Blessed,
hoofdpersoon der oudste Kymrische evangelisatielegenden. Al wat de Borron over Merlin vertelt,
stemt overeen met de Latijnsche lezing van Geoffrey
van Moumouth.
Richard Heinzel (189 1) nadert . eenigszins tot
Zarncke en Birch-Hirschfeld, maar gaat toch voort
in Chrétien de Troyes den eersten Graaldichter
te zien. Heinzel erkent, dat de Graal van Chrétien
ontleend is aan het boek, 't welk Graaf Philips
van den Elzas uit Engeland meebracht. Maar hij
beweert, dat Chrétien reeds iets christelijks had
in de voorstelling van den Graal. Toen Perceval
in het kasteel van den Graal-Koning, le roi Pescéor,
aan tafel zat, zag hij een page binnentreden, die
een Lans --- une blance lance -- draagt, van welks
stalen spits bloed vloeide tot aan de hand van den
drager; daarna komen twee pages met kroonluchters

76 en eene jonkvrouw met een schotel — un Graal.
Van dien schotel straalt zoo verblindend licht, dat al
de kaarsen in de eetzaal verbleeken. Nog volgt eene
jonkvrouw met een zilveren bord— talléoir d'argent.
Chrétien beschrijft de heerlijkheid van den Graal :
4410.

« Icou voi di veraiement,
• De fin or esmeré estoit,
« Pières pressieuses avoit
« El graal, de maintes manières,
• Des plus ricer et des plus cières.

Gedurende den maaltijd komt de Graal bij elk
gerecht opnieuw voorbij. De Graal wordt door Chrétien reeds voor heilig gehouden. Hij zegt, vers 7799
« Tan t sainte rose est li graaus »

dat de vader van le roi Pescéor uit den Graal een hostie
krijgt, die hem het leven rekt. Uit den plechtigen optocht met den Graal meent Richard Heinzel te moeten
opmaken, dat hij voor Chétien reeds een kerkelijk
heiligdom is. Eindelijk zegt deze, dat Diederik van den
Elzas een reliquie met het heilig bloed van Christus uit
Jeruzalem naar Brugge had gebracht (t 148), en dat
Graaf Philips, zijn zoon, die aan Chrétien het « livre»
gaf uit Engeland, de bepalingen van zijn vader omtrent bewaring der reliquie eerbiedigde.
Daar Richard Heinzel weet, dat de dichters, die
den onvoltooiden Graalroman van Chrétien hebben
Voortgezet -- Gauthier de Doulens, Manessier, en
Gerbert de llontreuil allen de voorstelling van de
Borron uit 1200 hebben overgenomen, zocht hij in de
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woorden van Chrétien meer, dan zij bevatten. Het is
niet gebleken, wat deze van den Graal wilde maken,
daar hij het tweede bezoek van Perceval aan den Graalburcht niet heeft kunnen behandelen. In ieder geval
is de voorstelling van Chrétien niet volkomen duidelijk,
en schijnt hij zijnen bron niet geheel begrepen te
hebben Dat de Graal het vermogen heeft de gasten
aan tafel van spijzen te voorzien, wordt zoowel door
Chrétien als door zijne voortzetters herinnerd. Daar
Richard Heinzel zich uitsluitend met de vergelijking
der Fransche Graal-romans bezig houdt, en het vraagstuk van den Keltischen oorsprong niet door hem
wordt aangeroerd, schijnt hij te veel gewicht te hechten aan enkele kleinigheden, die zouden kunnen bevestigen, dat Chrétien in den Graal een christelijk
heiligdom had gezien. Dit is zoo waar, dat toen Wolfram van Eschenbach tusschen i 200 en 12 I o zijn Par'ival dicteerde, en daarbij als hoofdbron Chrétien de
Troyes raadpleegde, deze er geen oogenblik aan dacht
den Graal als een christelijk heiligdom voor te stellen.
Na al hetgeen boven gezegd is, meen ik het best
te doen de slotsom van dit onderzoek in de volgende
woorden saam te vatten :
De christelijke voorstelling van de Graal-wereld
komt tot Tennyson door Malory, en tot Malory door
Robert de Borron.
De Borron heeft in de eerste jaren der 13de eeuw
zijn 7oseph d'Arinzathie en zijn Merlin geschreven
met het doel de geschiedenis van den Graal -- reeds
ruimschoots bekend --- eene geheel specifiek christelijke kleur te geven.
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De Graal werd het eerst bezongen door den beroemden dichter Chrétien de Troyes, die omstreeks
1175 voor Graaf Philips van den Elzas een roman
schreef over Percheval en den Graal. Deze roman was
gevolgd naar een « livre n, dat de Vlaamsche Graaf
voor Chrétien uit Engeland in 1172 had medegebracht.
Chrétien maakt door dit ons onbekend geschrift
kennis met Kymrische verhalen aangaande Percheval
en den Graal.
Het is zeer waarschijnlijk, dat de term Graal
reeds in 1 175 in Noord-Frankrijk bekend was, daarin
de proloog van Chrétien gesproken wordt van « li

conies del Gréal — dont le Quens (Philippe d' Alsace)
li balla le livre », maar eenig berijmd of proza-verhaal
over den Graal vóór Chrétien is niet aan te wijzen.
Het woord Graal is Romaansch van oorsprong,
en in het Latijn. Fransch en Provencaalsch bekend
(Gradalis, Gradale, Gréal , Gra{al), maar het voorwerp, dat er mee werd aangeduid, is van KyrnrischIerschen oorsprong. In oude Kymrische gedichten
wordt melding gemaakt van een magisch voorwerp,
dat het vermogen heeft geheele vergaderingen van
ridders te spijzigen. Misschien komt de eerste vermelding van dit betooverd voorwerp in het Black Book
of Car. Marchen. Het is de bekende bard Taliessin,
die verhaalt, hoe Arthur naar het hellekasteel trekt,
en daaruit den tooverketel van den god der onderwereld Pwyll verovert Deze tooverketel is in staat voortdurend spijs te verschaffen aan allen, die hongeren.
In den Wallische en Iersche mythologie komen
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nog verschillende andere tooverketels voor — de ketel
van Diurnach, een Ierschen god, de ketel van Gwydno,
een Kymrischen god, de ketel van Dagda, den hoofdgod der Ieren. Al deze ketels zijn magisch, en verschaffen spijs, brood en wijn.
Chrétien de Troyes heeft alleen zeer van verre
de wonderkracht van den Graal met een christelijk
motief in verband gebracht. Hetzelfde is het geval bij
den beroemden Middenduitschen dichterWolfram von
Eschenbach, die den Graal wel voorstelt als het hoogste ideaal der ridderlijke wereld, maar zonder eenig
christelijk element.
De Noordfransche dichter Robert de Borron
maakt van dezen Graal voor het eerst een H e i l i g e n
Graal, en verandert den schotel van Chrétien en Wolfram i n een beker. Hij brengt Jozef van Arimathea op
den voorgrond, omdat hij de oude Britsche legende
kent, volgens welke Jozef het Christendom en den
avondrnaalsbeker naar Engeland brengt.
Zoo werd de Graalwereld hoe langer hoe mystieker.
In de Queste del Saint- Graal wordt de orde der
Ronde-Tafel-Ridders ontbonden, en komt het er alleen
op aan, den Graal te zoeken, die enkel door ridders,
maagdelijk naar ziel en lichaam, kan gevonden worden.
Sir Thomas Malory heeft zich aan deze laatste
voorstelling gehouden, en er veel toe bijgedragen
de christelijke Graalmystiek tot volgende geslachten
over te brengen.
Tennyson gaat er geheel in op, en poogt naar
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zijne eigenaardige, elegante wijze de geheele Graaien Arthurwereld zoo verheven en ideaal mogelijk
te maken.
Maar dit staat op mijlen afstands van de oude
Kymrische gedichten, van Chrétien de Troyes, van
Wolfram von Eschenbach.
Het is niet te ontkennen, dat de algeheele Kerstening van den Graal zeer veel heeft bijgedragen
tot het algemeen bekend worden van Graal- en
Arthurgedichten. Maar het is niet minder waar, dat
Chrétien de Troyes en Wolfram van Eschenbach
eene echt dichterlijke voorstelling gaven van Percheval's zoeken naar den Graal, eene voorstelling,
hoog uitmuntende boven de zonderlinge dooreenmenging van Evangelische en Kymrische elementen,
als door Robert de Borron werd tot stand gebracht.
Naar het voorbeeld van dezen werden later de
Queste en Le grand Saint-Graal geschreven, die
dapper door Sir Thomas Malory werden gevolgd,
en later Tennyson bewogen tot een zoo overdreven
Graal-Mystiek, dat er van de oorspronkelijke Graalsage geen woord meer overbleef.

Januari 1897.
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Zitting van 17 Februari 1897.
Aanwezig de heeren baron de Maere, bestuurder,
Alberdingk Thijm, onderbestuurder, de Potter,
bestendige secretaris ;
de heeren Claeys, jhr. de Pauw, Gailliard,
Gezelle, Hiel, Snieders, Willems, Daems, Micheels,
Obrie, Coopman, de Vos, Broeckaert, van Even,
Sermon, Bols, de Flou, Claes, werkende leden;
de heeren de Ceuleneer, jhr. de Gheldere, de
Vreese, Segers.
Verontschuldigen hunne afwezigheid de heeren
Génard en Hansen, werkende leden, en de heeren
Janssens, M uylderma ns en Prayon-van Zuylen, briefwisselende leden.
Na lezing van liet verslag over de vorige
zitting deelt de bestendige secretaris de lijst mede

der
AANGEBODEN BOEKEN.

Door de Regeering
Bibliographie de Belgique. 1897, n's 1 en 2.
Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'A cadémie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de la Belgique, 8°, 53e en
54e deelen.
Chartes inédites de l'abbaye d'Orval.
Correspondance duCardinal de Granvelle, i 586.
Table chronologique des chartes et diplómes
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Jésus-Christ Saint-Francois
Saint-François d'Assise.
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d'Arnold
Goifin. Brussel, 1897.
Traduction
Traduction d'
Arnold Gofin.
Triptyque, par HONORÈ
HONORÉ PONTHIÈRE.
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Bulletin de
letlres
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Belgique, 1896,
n r 12.
lettres et des
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1896, nr
Bulletin de
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6.
Bulletin
Agriculture r896,
1896, nnrr 6.
(Euvres
N. DEFRECHEUX.
TEuvres de
de N.
Door
den heer J.
J. BROECKAFRT
BROECKAERT :
Door den
Pater Bruynincx.
Bruynincx.
Pater
Emmanui!l
Quaetfaslem.
7n anuël Quaetfaslem.
En
Eeni:;e aanteelreningen
aanteekeningen over
Eenige
over de kunstenaarsfamilie Kerricx.
Door de
de Maatschappij der
Antwerpsche Bi
Bider Antwerpsche
Door
bliophilen :.
-bliophilen
Passelemps de
de Jehan
Jehan Lhermite.
Lhermite. ze
deel.
Le Passetemps
2 e deel.
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den eerw.
eerw. heer F. van
van Loo,
1.00, bestuurder
Door den
der katholieke
bibliotheek te
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katholieke bibliotheek
Gent ::
Corporis
anatomice, authore
authore PHILIPPO
PHILIPPO
Corporis humani anatomise,
VERHEYEN.2
'710, 2z deelen.
VERHEYEN, 2ee uitgaaf, 171o,
Door den
den heer A.
Siffer ::
A. Siffer
Door
Het Belfort,
Belfort, 1897, nnl'r 2.
Door de
de Société
Société de
de Statistique
Statistique de
de Marseille
Marseille:
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:
travaux de
de la
la Société.
Société. 1896.
des travaux
Répertoire des
de Maatschappij der Nederlandsche
N ederlandsche LetLetDoor de
terkunde,
te
Leiden:
Leiden
:
terkunde, te
en mededeelingen
mededeelingen over
het jaar
over het
Handelingen en
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Levensberichten der afgestorvene Medeleden
van die Maatschappij. 1896.
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. 15 e deel, 4e aflevering.
Door den heer F. Buitenrust Hettema :
Taal- en Letteren. 1897, n' 1.
Door den heer W. DE VREESE :

Fragment van eene berijmde Romeinsche geschiedenis.
Door mejuffer MARIA DU CAJU :

De vrouwelijke opvoeding in haar verband
met de eischen des levens. Nieuwe vermeerderde
uitgave.
Door de Uitgevers van Biekorf, nr i van het
8e jaar dezes tijdschrifts.
Door de Société beige de librairie :
Revue bibliographique beige, 1897, nr 1.

Briefwisseling.
Mededeeling wordt gedaan van een schrijven
des heeren Ministers van Landbouw en Openbare Werken, berichtende dat zijn departement
zal tusschenkomen voor de helft der kosten, veroorzaakt door het graveeren der portretten van
Z. K. H. Prins Albrecht en van den heer Fr. Schollaert, Minister van Binnenlandsche Zaken en
Openbaar Onderwijs, beide portretten bestemd voor
het Jaarboek der Academie voor 1897.

84 -Ter beantwoording van de prijsvragen, uitgeschreven door de Academie voor het jaar 1897,.
zijn ingezonden :
EERSTE VRAAG.

Oudgermaansche Taalkunde.
Verhandeling over de vormen van het werkwoord'
in het Oudfriesch.
Eéne verhandeling, met kenspreuk :

Thet is thet andert uppa thère forma Kest..

TWEEDE VRAAG.
Middelnederlandsche Letterkunde.
Opgave van bewijsplaatsen uit taalbronnen,
d. i. uit gedrukte of ongedrukte geschriften, alsmede uit gewestspraken, voor elk der woorden,
door KILIAAN als vetus Flandricum opgegeven.
Drie handschriften, met kenspreuk :
I° Orboren en nutscap.

20 Lust baart moed.
30 Thet is thet andert uppa thère óthere kest.
DERDE VRAAG.

Nieuwere Taal- en Letterkunde.
Men vraagt eerre zoo volledig mogelijke lijst
neologismen, die heden
van de verwerpelijke
gebruikt worden in de Nederlandsche taal, met
aanwifTing van hunnen oorsprong en hunne

.
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Lezingen.
HET NEDERLANDSCH GE ENE RECHTSTAAL ? »
door FR. DE POTTER.
Wat al dwalingen en vooroordeelen er omtrent
de Nederlandsche taal nog, als gangbare munt, bij
zekere lieden van tel zijn, is haast niet te gelooven.
Na eenen zes en zestigjarigen kamp tot het herwinnen van het taalrecht onzes volks; na de uitgave
van honderde vlugschriften en van honderde bijdragen in literarische tijdschriften en gazetten van allen
aard; na honderde voordrachten, niet alleen in de
grootste onzer steden, maar ook in tal van onaanzienlijke landelijke gemeenten, waar doorgaans ook
gehandeld werd over de voortreffelijkheid, de kracht,
de welluidendheid, de buigzaamheid, de duidelijkheid en den rijkdom der Nederlandsche taal, heeft
men, in de laatste dagen, tot ons aller verbazing,
beweringen vooruitgezet, welke ineens al het vroeger
geschrevene en gesprokene -- we meenen te mogen
verzekeren, al het herhaaldelijk bewezene en nooit
weerlegde — trachten den bodem in te slaan. Volgens
onze tegenstanders zou het der'lalve onzin geweest
zijn wat men vroeger onderwees, en zou het bekend
versje van ANSLO :
0 Nederland I wie is aan U in spraak gelijk ?
Zoo kort, zoo nct, zoo zin-, zoo woordenrijk ? »

K

maar voorgoed uit de bloemlezing van Neder-
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lands dichterschat moeten verdwijnen Ja, wat men
vroeger nooit loochende, namelijk den rijkdom
van het Nederlandsch, heeft men thans aangedurfd,
wel is waar met eene lichtzinnigheid zonder weerga,
maar met zooveel vastheid en schijn van gezag
— en, waarom het niet gezegd ? ook in zulke
eerbiedwaardige vergadering — dat er mogelijk wel
iets van die versmading zou overblijven indien niet
eene stem opginge om het bewijs te leveren dat
er een oordeel is uitgebracht zonder de minste
bevoegdheid....
Inderdaad, onze tegenstanders staan algemeen
bekend als lieden, die, op elk ander gebied dan dat
der Nederlandsche taal en letterkunde, groote verdiensten kunnen hebben, maar die, niet gewoon
het Nederlandsch te bezigen in spraak of schrift, of
in 't geheel er niet mede vertrouwd, op dat gebied niet
te erkennen zijn als verkondigers van een Evangelie.
Bovendien, zij, die de duidelijkheid en den rijkdom,
de geschiktheid onzer taal tot het uitdrukken van
alle mogelijke wets- of rechtsbepalingen betwijfelen, toonen een volslagen gemis aan kennis van
onze historie, welke zij misschien slechts kennen
uit in 't Fransch geschreven boeken, waar veelal
weinig anders te vinden is dan de geschiedenis
van vorsten, 't relaas van ridderlijke avonturen
of van groote veldslagen, schier niets van het innige
leven onzer voorgeslachten. Ware onzen tegenstanders het verledene van het Nederlandsche volk, ook
maar oppervlakkig, bekend zouden zij niet weten

--- 8 9 --dat onze taal reeds in de XIIIe eeuw, evenals die
van onze naburen, reeds eene letterkunde bezat,
zóó beschaafd dat een denker en dichter, als Jacob
van Maerlant, benevens nog anderen, haar beoefenden
met eere en bezigden met roem tot verspreiding van
wijsheid en wetenschap? zouden zij niet weten dat reeds
in de XIIIe eeuw stadskeuren — dus wel degelijk
wetten ! in het Nederlansch werden afgekondigd?
dat in de XI Ve eeuw, en later, al onze groote gemeenten verordeningen of voorgeboden te schrift stelden,
en dat onze rederijkers- en schuttersgilden, alsook
al de ambachten en godsdienstige broederschappen
hunne eigene wetten bezaten, uitsluitelijk in het
Nederlandsch opgesteld ? En kunnen wij ook niet
wijzen op een groot getal keuren van kastelnijen,
landambachten en steden, deze laatste bekend onder
den naam van Costuymen, en die in de XVIe, XVI ie
en XVIIIe eeuwen of eerst te schrift gesteld, of gewijzigd of vernieuwd werden ?
Maar misschien is deze omstandigheid
aan onze tegenstanders, en is 't hun voorbekend aan
gekomen dat de oude Nederlandsche wetteksten, als
gebrekkig, onduidelijk aangeklaagd, in de praktijk
onvoldoende bleken, zoodat men er toe besluiten
moest, Fransche teksten er bij te voegen en de
oorspronkelijke bepaald ter zijde te laten. In dat
geval zou het noodig zijn, feiten aan te halen, en
de beweringen door afdoende bewijzen te staven. On-

gelukkiglijk voor de tegensprekers is geen zulkdanig
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betoog geleverd, eenvoudig omdat het niet te doen is!
Derhalve hebben wij het recht de oude, zeker
niet verouderde, stelling te herhalen, namelijk dat
onze taal, uit wier eigen zuivere bron de beteekenis
der woorden opwelt; die hare eigen wortelwoorden
heeft, waardoor zij alle denkbeelden bondig en duidelijk vermag uit te drukken zonder bij andere
talen te leen te moeten gaan, en welke, door gemakkelijke woordkoppeling, veelvuldige gedachten in één
enkel woord besluit, dat het Nederlandsch, zeggen
wij, ten minste eene even groote geschiktheid bezit
als welke andere, en genoeg ontwikkeld is om te
dienen tot mededeeling van gedachten in allerlei orde
en onder alle vormen, zeker niet het minst op

rechterlijk terrein.
Men zou dit betwijfelen ? (i) Maar dan is
men hoegenaamd niet bekend met wat, sedert drie
honderd jaren, op de studietafel ligt van den Nederlandschen rechts- en taalgeleerde. Hebben zij nooit
hooren gewagen van HUIG DE GROOT's menigmaal
herdrukt meesterwerk : Inleydingh tot de Hollandtsche rechts geleertheyt ? geschreven met het opzet a onze Duitsche moederstale te vereeren, ende
« te honen dat oock deze (rechtsgeleerde) weten« schap in deselve tale wel kan verhandelt worden »;
verder « om aan de Hollandsche rechtstaal vastheid
(I) K I1 n'existe pas dans la langue flamande une fixité suftisaute, une terminologie assez complète pour l'employer dans les
textes ofliciels des lois.
BARON SURAIONT DE VOLSBERGHE.
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en gestalte te geven. »
Hoe voortreffelijk HUIG
DE GROOT daarin slaagde, weet eenieder, die geen
vreemdeling is op ons literarisch gebied. « De vorm
van dit schrift », zegt VISSERING - een alleszins
bevoegd beoordeelaar — « is meesterlijk » ; het is,
in 't opzicht van ontvouwing der rechtsleer, verre
boven de Instituten; de voordracht is helder,
scherp en pittig D. DE GROOT wilde den rijkdom
van het Nederlandsch in het heldere licht stellen,
en heeft zelfs daarin, door overdreven gekuischtheid en zucht naar taalzuivering, gezondigd.
Alzoo, in plaats van woorden en zegswijzen, algemeen gekend en gebruikelijk, kiest hij zulke, die
zonder verklaring niet verstaanbaar zijn, b. v. voor
spraeck voor advocaat, volmacht voor procureur,
gerechtschrijver voor griffier, stadtschrijver voor
secretaris, beampteschrijver voor notaris, dezes protocol voor Kladtboeck, den factoor eens koopmansbewindhebber, enz.
Talrijk zijn de woorden, die reeds bij DE G ROOI
voorkomen en nu nog in onze wetteksten aangetroffen worden ; nog talrijker zijn wellicht die woorden, termen ern uitdrukkingen, die de groote geleerde
gebruikte en welke wij nu noode missen. Zoo, onder
meer, geeft hij verTetting van eisch voor dilatoire
exceptien, en a, f ketting van eisch voor declinatoire
exceptiën enz. (1).

(I) Zie, aan 't einde van V1SSERtNG's opstel, eene lange lijst
van Nederlandsche rechtstermen uit de Inleyding- van H. DE GROOT.
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Onzen jongen rechtsgeleerden durven wij aanraden de taal van H. DE GROOT ernstig te bestudeeren. VISSERING zegt ervan : « Bij haast elke
bladzijde moeten wij de getuigenis geven : juist, dat
is het rechte woord ! dat is de gepaste term, de
natuurlijke verbinding, de nauwkeurige omschrijving : geen woord te veel, geen woord te weinig,
geen woord misplaatst ».
Maar 't is geheel en al overbodig, dunkt ons,
hierover uit te weiden. Terwijl geleerde Franschen
zelven met de armoede hunner taal den draak
staken, en VOLTAIRE, zeker wel te recht ! haar
noemde la fière mendeante, hebben geleerde pennen,
welsprekende redenaren, sedert lang, de groote hoedanigheden van het Nederlandsch doen uitschijnen.
Is er ooit een bevoegd man opgestaan om dit oordeel
tegen te spreken ? Overigens al degenen, die
Nederlandsch kennen, zijn genoeg overtuigd van de
gegrondheid onzer stelling, terwijl onder degenen,
die onze taal onkundig zijn, mogelijk eenigen moedwillig de ooggin sluiten voor het onloochenbare licht.
Toch zal het nuttig wezen een, om zoo te
zeggen, tastbaar bewijs te leveren niet alleen van
de geschiktheid onzer taal, maar ook van den rijkdom onzer literatuur in rechtskundig opzicht ; en te
laten zien, dat die weelde niet dagteekent van gister,
maar geworteld is in het lang verledene van ons
zelfstandig volkswezen.
Om dit wit te treffen, zal het volstaan de
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Nederlandsche bibliographie te raadplegen, en een e
keus te doen uit het vele, dat daar voorhanden ligt,
ons bepalende slechts de voornaamste rechtsbronnen
aan te duden (i). Wie oogen heeft om te zien zal er
dadelijk uit leeren, dat het onzin is, te beweren dat
het Fransch ten onzent, op het gebied van wet en
justitie, geene vreemde taal, maar reeds volop zou
gebezigd zijn van de instelling af der regelmatige
rechtbanken ten onzent (XVe eeuw).
Onze lijst behelst Noord- en Zuidnederlandsche
schriften, en bewijst voldingend, dat het ons vaderland te geenen tijde heeft ontbroken aan ervarene,
geleerde beoefenaren der Nederlandsche rechtsliteratuur. Het spreekt van zelf, dat wij al deze
boeken niet opgeven als meesterwerken, in taalkundig opzicht : overigens, at zijn al de Fransche
wetten ook niet; maar zal er iemand beweren
dat tekortkomingen, in dien zin, niet lichtelijk te
verbeteren, dat geen wetteksten zouden te leveren
zijn, ten volle beantwoordende aan de eischen van
het genie der Nederlandsche taal en voor eenieder
verstaanbaar? Toen het nieuwe Wetboek van Strafrecht bij onze Noorderbroeders, in 1883, werd
ingevoerd, heeft men, om overal goede termen te
(t) De lijst van Nederlandsche rechtsgeleerde schriften, voorkomende in de Catalogus van boeken (nr 202), verkrijgbaar bij
Martinus Nijhoff, te Amsterdam (December I88'», behelst niet
minder dan 65 blz., 8°, kleine letter. Deze boekhandelaarslijst
geeft nog het tiende gedeelte niet van hetgeen de Nederlandsche
rechtsliteratuur bezit !

— 94 --gebruiken, vooraf raad gevraagd aan MATHIAS DE
VRIES, zoodat alles daarin wel goed in den haak
zal zitten.
Zal men opwerpen dat de hier bekend gemaakte
schriften buiten Nederland niet verspreid zijn ? Voor
de meeste, ja, is dit wel het geval, maar voor Nederland bleken zij ruimschoots voldoende te wezen ;
overigens weet men er te noemen, die in I)uitschland
door befaamde rechtsgeleerden hoog gewaardeerd zijn,
tot zoo verre, dat een van hen opzettelijk onze taal
heeft aangeleerd om de Nederlandsche rechtsbronnen
te beter te kunnen bestudeeren. Laat ons hierbij
voegen dat ASSER's Schets van het internationale
Privaat Recht eene Europeesche vermaardheid verwierf en, o. a., in het Rumeensch is overgezet.
Over weinige dagen werd ook beweerd, dat
de Nederlandsche rechtsgeleerden zich bedienen
van de Fransche taal. Inlichtingen hieromtrent
in Holland gevraagd, geven ons het recht daarop
met één enkel woord te antwoorden : dit is geheel
en al onwaar! Eene vreemde taal werd vroeger,
ja, in Nederland (meer nochtans in 't Noorden dan
in 't Zuiden), gedurende eenen tamelijk langen tijd
door vele rechtsgeleerden gebezigd, maar 't was het
Fransch niet! Bij het behandelen der rechtswetenschap nam men veelal, tot het einde der XVIIIe
eeuw, toevlucht tot het Latijn.
Wij vleien ons met de hoop dat, na lezing
dezer bladzijden, niemand zich nog verstouten zal
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te zeggen, dat het Nederlandsch niet dienen kan tot
rechtstaal, dat er geene Nederlandsche rechtsliteratuur bestaat (i). Maar wellicht zal men ee ri e andere
tegenwerping herhalen, deze namelijk, dat de meeste
der door ons aangeduide schriften Hollandsch »
en niet of weinig verstaanbaar zijn voor den
Vlaming. In de laatste weken immers is zulke bewering nog vooruitgezet, met bijvoeging, dat onze taal
van provincie tot provincie verschilt... Bij voorbaat zullen wij ook hierop antwoord geven.
De taal, in welke de Hollandsche en Vlaamsche rechtsgeleerde boeken opgesteld zijn, is het
beschaafd, letterkundig Nederlandsch, dat onderwezen wordt in al de scholen van Noord en Zuid, van
Groningen tot Nieuwpoort, overal zelfs met dezelfde
spelling -- namelijk die van het Woordenboek
der Nederlandsche taal. De Hollandsche boeken
en tijdschriften worden gelezen in Vlaanderen en
Brabant; de in Zuid-Nederland gedrukte schriften
zijn in handen van de Hollanders. Het Belfort
heeft lezers tot in Friesland; Eigen Haard vindt men
op de tafel te Hasselt en te Ieperen.
In de Volksbibliotheken te Gent, welke we
bijwijlen bezoeken, zien wij, overigens, hoe onjuist
gemelde bewering te noemen is : de boeken van Jacob
van Lennep en van Bilderdijk (Noord-Holland), van
Tollens (Zuid-Holland) ; van Feith (Over-IJsel) ; van
(I) Zie, aan het einde van VISSERING's opstel, eene lange lijst
van Nederlandsche rechtstermen uit H. DE GROOT's Inlevding .
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Lijst van rechtsgeleerde boeken en tijdschriften
in Nederlandsche taal.
d'Ablaing (W. M.). Recht en Rechtswetenschap. Haarlem, 8°.
Aller. Tractaat van testamenten, legaten enz. Rotterdam, 1656.
Anselmus (A.). Codex Belgicus, ofte de Nederlandtsche, nieuwe
-

soo gheestelycke als wereltlycke rechten, ghetrocken uit de
vier placcaetboeken tot Gendt ende Antwerpen. Antwerpen,
1662, in-folio.
.Asser (T.-M.-C.). Schets van het internationale Privaatrecht.
— Het eerste ontwerp van het Nederlandsch Wetboek van
Koophandel (18o9). Amsterdam, 1866.
-- Het bestuur der buitenlandsche betrekkingen volgens het
Nederlandsch staatsrecht. Amsterdam, 186o.
— Schets van het Nederlandsch Handelsregt. Haarlem, 1877.
— Studiën op het gebied van Recht en Staat, t858-1888. Haarlem, 1889.
Asser (C.) en van Neusde (Mr.). Handleiding tot de beoefening van het Burgerlijk Recht in Nederland. 3 deelen.
— Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek vergeleken met het
Wetboek Napoleon. 's Gravenhage, 1838.
Backeljau (F.). Handboek voor kantonniers en politieverordeningen van de staatssteenwegen. Turnhout, 1872. (Twee uitgaven.)

Barels (J.-M.). Aanmerkin"en over het enkel en dubbel verband. Amsterdam, 177 2.
Advijsen over Koophandel en Zeevaart. Amsterdam, 1780,
2 deelen, 4°.
-- Advijsen (Crimineele) der voornaamste Nederlandsche Rechtsgeleerden. Amsterdam, 1778, 4 °.
-- Aloude gebruiken in de rechtsoefening, de statutaire gemeenschap, de pandingen in Amsterdam. 1780.
Bax. Successieregt.
Beheer van Staatsspoorwegen. Reglement voor den dienst op
den spoorweg. Brussel, 1889.
Bepalingen (Wettelijke) over het gebruik en onderwijs der Nederlandsche taal in België. Gent, 1882.
Bent (J.). Het Jagtrecht der West-Friezen. Hoorn, 1761, 4°.
Bernolet (P.). Handboek van gerechtelijke en gemeentelijke politie
ten gebruike van burgemeesters, schepenen, gemeenteraads--
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leden en secretarissen, politie-commissarissen, officieren en
bevelhebbers der gendarmerie, veldwachters, commissarissen
van het Zeewezen, opzieners van ijzeren wegen, enz. met
bijzondere onderrichtingen voor de jacht- en boschwachters.
Brugge, t875. (Twee uitgaven.)
Besluiten (Koninglijke), al de modellen tot het opmaken van
processen-verbaal; wet betrekkelyk den tol der barieren, en
de onderrigtingen ten gebruike der bedienden van het bestuer
der bruggen en wegen. Gent.
Beynen. Staatsregeling van ons vaderland. 1891 ("Leven uitgaven).
Bivort (J. B.). Wet op het lager onderwijs verklaard en uitgebreid. (Naar het Fransch.) Brussel, 1845.
Blok (P. J. Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen. 's Gravenhage, 1884.
Bloys van Treslong (C. J.). Verzameling van stukken aangaande het jagtregt. Amsterdam, 1784.
Boer en Six. Handboek voor plaatselijke besturen. Utrecht, 1851,
2 deelen.
Boey (Th.). Woordentolk, of verklaring der voornaamste onduitsche en andere woorden, in de rechtspleginge voorkomende.
's Gravenhage, 1773, 2 deelen.
Boogaerd (J. F.). Wetten op den Waterstaat in Nederland.
1669-1892. 's Hage, 1858-1893, 31 deelen.
Bool (J.). De Politie, haar wezen, enz. 1887.
Bort (P.). Van de Hollantsche leenera. 's Gravenhage, 16 55, 4°.
— Het gebruyck van appel in Holland ende West-Friesland. 's Gravenhage, 1652.
— Observatiën, advijsen, regulen van rechten enz. Utrecht,
1745, in-folio.
Bosschaerts (A. J.). Verhandeling op de protesten, wisselbrieven,
order-biljetten en het boekhouden, met dezelfde voorschriften,
overeenkomstig de bestaande wetten in België. Gent, 1843.
Bottelgier (Jan). Summe rurael, sprekende van allen rechten.
Antwerpen, 1542, in-folio.
Bouman (J. C.). Het recht betreffende onroerende goederen in
Nederland. 1890.
Brasser (J. J.). Het recht der bloedverwanten in het stuk van
versterf. Leiden. 1778.
Broeckaert (J.). De vrijheerlijkheid van Moorsel, Gevergem en
Wieze en hare costumen. Dendermonde, 1894.
Buddingh (S. A.). Verhandeling over de doodstraf. Batavia, 1846.
Buurtwegen. (België) Reglement van den 22 July 1854.
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99 -Buys (J. T.\. De Grondwet. Toelichting en kritiek. Arnhem,
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1883-1888, drie deelen.
CCampens (Ed.). Over de koopvernietigende gebreken en de waarborging in het verkoopes en verwisselen van huisdieren,
volgens de grondregels van het Burgerlyk Wetboek en de
wyzigende wet van den 28 January 185o. Gent.
Cannaert (J. B.). Bydragen tot de kennis van het oude strafrecht in Vlaenderen, verrykt met vele tot dus verre onuitgegevene stukken. Derde vermeerderde uitgave. Gent, 1835.
Carpenters (L.) en de Jongh (J.). Handleiding voor de toepassing der wet van den 14en M _tart 1876, op de Bijstandswoonst. Lier. 1884.
Citters en van Roosendaal. Verzameling van wetten, besluiten
enz. betreffende de spoorwegen in Nederland. 1886.
Claeys (G.). De wet-Coremans betrekkelijk het gebruik der Vlaamsche taal in strafzaken, 3" Mei 1889. Brugge, 1890.
Collée (Mathias). Uitlegging der gemeentewet van België, van
3o Maart 1836, veranderd door de wetten van 1842 en 1848.
Tongeren, 1855.
Coryn (Gust ). Wet op het geheim der stemming en het kiesbedrog
(van 9 Juli 1877). Officiëele (Fransche) tekst met de Nederlandsche verta'ing. Gent, 18 77.
Cos (J.). Over het huwelyk, huwelykse voorwaarden, etc. 3e druk,
's Gravenhage, 1754. (flier uitgaven.)
Cremers. Aanteekeningen op de Nederlandsche Wetboeken.
1870-1893. Zeven deelen.
Damhouder (J.). Practycke in civile saecken. Rotterdam, 1649, 4 0 .
De Baets (Herman). Het Belgisch herziene wetboek van Koophandel vertaald door... Gent, 1880.
— Wetboek van rechtspleging in strafzaken. Voorafgaande
titel. Wet van 17 April 1878, met de Nederlandsche vertaling. Gent, 1878.
De Baets (Pieter). Herzieningswet over het hypothekenstelsel
van 16 December 1851. Uit het Fransch vertaeld en uitgelegd door... Gent, 1852.
De Beauffort (L.-P.). Van de vrijheid in den burgerstaat. Middelburg, 1738, 2 deelen. 80 .
De Bock (Edm.). Handleiding tot de kiesverrichtingen. Gent, 1895.
-

Elfde uitgaaf.

De Bosch Kemper
dam, 1838-1840,

(J.). Wetboek van strafvordering. Amster-

3 deelen.
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De Brune (J.). De grond-steenen van een vaste Regeeringe.
Middelburg, 1621.

De Coeur (J.). De styl der notarissen.
1

2e

druk. 's Gravenhage,
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De Corswarem

(A.). Uitlegging der Militiewet. Hasselt, 1890.
— Uitlegging der wetten en dekreten over de Kerkfabrieken.
— Uitlegging der wetten en der koninklijke besluiten over het
Lager onderwijs en over de pensioenen der gemeente-onderwijzers.
De Groot (H.). In-leydingh tot de Hollandtsche rechts-geleertheyt. Rotterdam, 1631. (Talrijke uitgaven).
De Groot (W.). Isagoge : Inleyding tot de Praktyck van den hove
van Holland. 's Gravenhage, 1656.
De Hondt (L.). Burgerlyk wetboek. Uit het Fransch vertaeld
en beknoptelyk uitgelegd door... Met byvoeging en beknopte
uitlegging van de Belgische wetten, welke aen het burgerlyk
wetboek tot heden wyzigingen hebben toegebracht. 1 0 De
wet over de koopvernietigende gebreken en de koninglyke
besluiten van 29 Januari 185o en 18 Februari 1862. — 2 0 De
herziening van het hypothekenstelsel. — 3 0 De wet op de
gedwongene onteigening. — 40 De wet over de inbeslag-
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OVER OUDE LIEDEKEN S,
door den heer J. BOLS.

Over oude Liedekens, en wel over zulke oude
Vlaamsche liedekens, die tot hiertoe nooit gedrukt
of geschreven werden en dus enkel bestaan in het
geheugen van sommige meestal bejaarde lieden,
wensch ik eenige woorden te zeggen.
Mijn doel is, een levendiger belang, ik zei
bijna medelijden, voor die liederen op te wekken,
en, als practisch gevolg, tot eenen vurigeren iever
aan te sporen om die zangen en woorden aan te
teekenen, welke niet meer klinken dan op de
lippen van eenvoudige, veelal ongeleerde oude
menschen, hier en daar over het Vlaamsche land
verspreid; menschen wier getal — reeds zoo beperkt -- van jaar tot jaar afneemt, en die welhaast, als de veteranen van Napoleon en, na hen,
als de strijders van 't jaar 3o, de eene na den
anderen, zullen uitgestorven zijn.
Vlaamsche toon-, letter- en oudheidkundigen,
ter hulp! Dagelijks gaan er liederen verloren, verloren voor altijd ! Redt wat nog te redden is !
Laten wij het belijden : wij hebben voor het

---

I
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behoud van onze oude volkszangen niet genoeg gearbeid : de akker van Fransch- Vlaanderen werd afgeoogst door de Coussemaker, en die van Brugge door
de heeren Lootens en Feys; maar dat is, om zoo
te zeggen, al. Immers Hoffmann von Fallersleben
gaf geene heel ongeschrevene liederen in het licht;
wat J.-Fr. Willems' verzameling aangaat, « het
getal der daarin voorkomende liederen uit den
mond des volks afgeluisterd, is betrekkelijk gering » (i); in de Oude en nieuwe Liedjes, door Snellaert uitgegeven, « zijn de oude meestendeels aan
Willems' bundel ontleend » (2) , en de bijdragen in
onze folkloristische tijdschriften, alhoewel zeer lofweerdig, zijn, bijzonderlijk voor het muziek, veel
te schaarsch.
Terwijl ik mij deze laatste jaren met het verzamelen bezighield van onuitgegevene oude Vlaamsche liederen, waarvan er binnen eenige dagen honderd het licht gaan zien, zijn mij over de verwaarloozing van de overblijvende nog niet geboekte oude
volkszangen de volgende gedachten ingekomen, die
ik hier een weinig zal ontwikkelen :
Ik zou vooreerst geerne toonen, dat er nu nog
ongeboekte, ongeschrevene liederen onder ons volk

(t) Het eenstemmig Fransch en Nederlandsch wereldli
Lied in de Belgische gewesten van de Xl» eeuw tot heden uit
een muzikaal oogpunt beschouwd, door FL. VAN DUYSE.
Gent, 1896, bl. 395.
(2) Ibid., bi. Oor.
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leven; en dat, wil men ze niet zien verloren gaan,
het meer dan tijd is ze spoedig op te teekenen.
Dan wensch ik te zeggen welke middelen men
daartoe, onder andere, gebruiken kan, en welke
vruchten dien arbeid beloonen.
hoe weinig
Moge ik alzoo iets bijdragen
ook
om nog eenige oude liederen te redden !

I.
Neen, al de oude liederen werden door de
vroegere verzamelaars niet opgeschreven ; nu nog,
vooral op plaatsen door Willems, de Coussem aker, Lootens en Feys niet onderzocht, klinken er
in de huizen, op straat en veld, die nooit zijn geboekt
geweest.
J.-Fr. Willems schreef wel is waar in zijne
Mengelingen van vaderlandschen inhoud,
1827i 83o (t) : « Het nationael gezang « Wilhelmus van
Nassouwen » is ons tot nog toe bygebleven....
Behalven nog een paer liedjens, als namelyk :
« Ik zag Caecilia komen », en « Naer Oostland
zullen wy ryden », weet ik niet dat eenige andere
volksgezangen thans nog voortbestaen »... ; doch
i n zijne Oude Vlaemsche Liederen, een twintigtal jaren nadien in 't licht gekomen (2), heeft hij
gelukkig het bewijs geleverd, dat er veel meer

B1. 287.
(2) In 1848.
(i)
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zangen onder het volk voortleefden dan hij vermoed had.
Ten jare 1856 schreef de Coussemaker in de
inleiding zijner Chants populaires des Flamands
de France (i) : « Presque tous les chants de ce
volume se chantent encore aujourd'hui à certaines
fêtes et à certaines époques de l'année dans les
rues, dans les ouvroirs, dans les families... Nous
les avons recueillis de la bouche même du peuple;
c'est lá le caractére spécial de ce livre. Texte et
rélodie, nous les donnons tels que sa mémoire
nous les a fournis. »
In 1879 getuigen Lootens en Feys in de voorrede van hunne Chants populaires flamands recueillis à Bruges (2) : « Les pièces qui composent
ce volume nous ont été transmises presque en
totalité par une seule personne. Elles Torment ce
qu'on pourrait appeler le répertoire d'une dame
de la bonne bourgeoisie de Bruges,... née à Bruges
en 1795 de parents brugeois. »
De personen waar Willems, de Coussemaker, Lootens en Feys hunne liederen bij inzamelden, zijn dood ; maar andere zangers leven nog,
omdat het geslacht der oudere nog niet gansch
uitstierf, of omdat deze, v66r hun overlijden, aan
de jongere, aan hunne kinderen — hunne dochters

(I) Bl. V.
(2) Bl. III.
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hunnen liederenschat, althans ten deele,
bijzonder,
als eene familietraditie hadden voortgeleerd.
Dat was de overtuiging van de leden der

Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde,
die een paar jaren na het verschijnen der Chants
populaires van Lootens en Feys, eenen wedstrijd
voor het verzamelen van oude Vlaamsche liederen
opende, en in den prospectus van dien wedstrijd
het volgende drukken liet : « Op het gebied
der wereldsche liederen hebben wakkere mannen
gearbeid : heerlijke gezangen werden er ontdekt.
Maar is de godsdienstige liederenakker met evenveel geluk onderzocht ? De Maatschappij twijfelt
er aan. Uit het hert van het volk stijgen nog
godsdienstige zangen op, die voor de wereldsche
liederen niet moeten onderdoen, en, tot hiertoe,
in geene verzameling van oude Vlaamsche liederen

worden aangetroffen... En is het wereldsch liederenveld ten volle afgeoogst? Het oud muziekconservatorium van het volk, de spinkamer, is thans
verdwenen. Maar woont er in uwe buurt nog een
moederken, dat bij poozen het spinnewiel laat
snorren, neem uw notaboekje, ga luisteren : gij
zult, verwonderd en blijde, zeer veel kunnen opschrijven. Of hoor de knechts bij 't ratelen van
den graanmolen, of de meiden bij 't boteren, en
vooral bij 't wieden van het vlas. Zie, daar kruipen zij in rijen over den groenen akker. Eene onder
hen heft een lied aan, slepend en traag, maar
gezongen met eene stem die het in helderheid en
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zilverklank wint op den leeuwerik, daar boven
hunne hoofden. Nu is 't het eeuwenoude verhuislied van knechten en meiden bij het overhalen,
gelijk men dat heet, met de rooskenskar ; al de
wiedsters zingen meê, de oudste die het reeds
kennen, bovenaan, de jongere die het nog leeren,
zachtjes achterna. Luister goed toe, en teeken op :
't is wellicht eene variante op dat wat ge reeds
kent, of eene aanvulling van hetgeen in het uwe
of in dat van een ander ontbreekt ».. (r)
Al werd die oproep der Zuidnederlandsche
Maatschappij van Taalkunde door niet velen beantwoord, het gezondene bewees ten volle dat er
nog altijd ongeschrevene liederen kunnen geboekt
worden en aan een onherstelbaar verlies ontrukt.
Een ander bewijs daarvan vinden wij in de
bijdragen van onze folklore-tijdschriften, namelijk
van 't Daghet in den Oosten, van Volk en Taal,
van Volkskunde en van Ons Volksleven.
Om de waarheid dier bewering verder te bevestigen, zij het mij geoorloofd mijne eigene ondervinding aan te halen. Mijn priestersa m bt bracht
mij te Mechelen, te Aarschot en te Alsemberg,
op iedere plaats mocht ik het getal volkszangen,
waar die van mijne geboorteplaats de eerste kern
van uitmaakten, merkelijk vergrooten. Nog in 1896-

.

k1) Die prospectus werd door mijnen broeder Gustaaf
Bols opgesteld.
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heeft er
reden voor:
Ik wist
wist wel,
wel, »» zegt
zegt zij,
zij,
heeft
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voor : «« ik
«
de oude
oude liêkens
liêkens de
schoonste zijn,
is 't't
u dat
dat de
de schoonste
zijn, al
al is
dat
mijne groote
groote kinderen
kinderen ze
ze niet
niet geerne
geerne meer
meer
dat mijne
hooren;
ware zonde
zonde geweest,
geweest, had
had ik
ikniemand
niemand
hooren ; en 't ware
gevonden om
ze op
op te
te schrijven
schrijven!! En
En hoe
hoespijtig
spijtig
gevonden
om ze
dat
mijne moeder
moeder niet
niet meer
meer leeft
leeft:: die
die kon
kon er
er wel
wel
dat mijne
honderd!
»
Zij
wijst
toch
nog
andere
zangers
aan,
honderd ! Zij wijst toch nog andere zangers aan,
en
al is
is ererdikwijls
dikwijls veel
veel kaf
kafonder
onder het
het koren,
koren, toch
toch
en al
.
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(1)
Heteen
een lied
liedhelpt
helpthet
hetander
anderherinneren.
herinneren.De
Dezang
zangvan
vaneen
een
(i) Het
kinderspel
licht weipen
welpen op
opeen
eenhistorisch
historischlied.
lied.Z.Z.PAUL
PAUL
kinderspel kan soms licht
FREDERJCQ,
Volksliederen, bI.
23.
bl. 23.
Historische Volksliederen,
FREDERICQ, .Hz'storz'sche
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vindt men allicht iets dat het opschrijven waarlijk
weerd is.
Ik durf verzekeren dat men, wat ik ondervond,
waarnemen kan het heele Vlaamsche land door.
Kleine reisjes, een kortstondig verblijf op andere
plaatsen met dit doel ten nutte gemaakt, en inlichtingen mij door vrienden uit de overige Vlaamsche
gouwen medegedeeld, laten daarover niet den minsten
twijfel. Het bijwonen van feestjes, waar, vooral op de
dorpen, volgens loffelijk gebruik de oude deuntjes
worden aangeheven, en de vertrouwelijke omgang
met ons volk, moet er iedereen van overtuigen, die
zich in dat opzicht eenige moeite getroosten wil. Die
zoekt, vindt.
Bestaan er dus nog ongeschrevene liederen,
't is tijd, hoog tijd dat men eene laatste inzameling doe.
Enkel sedert dat die van Willems, die van
de Coussemaker (I), ja sedert dat die van Lootens

(t) DE COUSSEMAKER schreef reeds in 1854 voor Frankrijk
en, meer bepaaldelijk, voor Fransch- Vlaanderen (Chants populaires, Introduction, p. 1V) : « Qu'on se hate, car a l'époque of
nous vivons les traditions se perdent, le caractère national des
provinces tend a disparaitre de jour en jour. C'est le résultat de la
centralisation du pouvoir et de l'administration; c'est l'effet de
l'uniformité des lois et des institutions. S'il est temps qu'on songe
à réunir les documents concernant les mceurs et les traditions de
chaque peuple, cela est surtout urgent pour ceux des Flamands de
France. Les derniers vestiges de la civilisation flamanie dans le
hord de la France lont près de s'engloutir dans 1'oubli. »
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en Feys in 't licht kwamen, op een tijdstip van
40, 3o, 20 en minder jaren, hoevele oude zangers
en zangsters zijn met zoo menig onopgeteekend
kunstjuweeltje van vooskens en woorden ten grave
gedaald !
Helaas ! daar is het te laat voor geklaagd !
Niet voor eenigen, gelukkiglijk, hier en daar
nog in 't leven ! Maar voor dezen dient er thans
haastig aan 't werk gegaan ! Immers de ouden
sterven af zonder opvolgers voor het zingen van
voorvaderlijke liederen.
Oude liederen ? Wanneer hoort men die nog?
0, zoo zelden !
Waarom ?
Het familieleven bestaat niet meer gelijk vroeger.
De herberg heeft den huiselijken kring vervangen
voor de mans en de groote zonen (de zonen zijn
tegenwoordig gauw groot !), en de huiselijke kring
is de oprechte concertplaats onzer oude volkszangen,
de herberg niet !
Zingen ? De talrijke scharen mansvolk en vrouwvolk in de week, van 's morgens vroeg naar stad en
fabriek vertrokken, komen 's avonds te laat en te erg
vermoeid thuis om nog te zingen of te hooren zingen ;
en 's Zondags lokken de orgelbals hen naar de kermissen die, heele jaargetijden door, op elk gehucht
plaats hebben, de huizen ledigen en de herbergen
-vullen : na eene week zwoegens zijn de werkmenschen
bij die woeste uitspattingen van genot dikwijls zoo
uitgelaten dat zij, in plaats van onze vroegere
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(I)
PoëZie van ons
ons Volksleven,
Volksleven, door
door A.
(i) Z. De Poëzie
Nederl.
436'441.
Dicht- en
en Kunsthalle, I89i,
.Z'ederl. Dicht·
1897, bI.
bl. 436-441.
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zingen van nieuwerwetsche liederen door anderen,
bedeesd en ontmoedigd zwijgen ?
Wij toch, die onze oude liederen hoogachten en liefhebben, gaan wij tot die ouderlingen 1
Luisteren wij naar die laatste stemmen van ons
verleden 1 Haasten wij ons ! Laten wij het laatste
geslacht der voorouderlijke zangers niet uitsterven,
vooraleer hunne nog ongeschrevene liederen opgeteekend zijn ! Immers het oude Vlaamsche lied
gaat weldra stil vallen over het heele land !

II.
Ik beloofde, in het tweede deel eenige middelen aan te wijzen tot het bereiken van goede
uitslagen :
i o In Duitschland bestaat er sedert 1894 eene
reusachtige verzameling volkszangen. De titel is :
Deutscher Liederhort; het werk bestaat uit 3 deelera
in groot 8° van 800 a goo bladzijden kleinen tekst elk,

en bevat bij de 2000 liederen. De keizers zelven, namelijk Willem I en Willem II, hebben tot de uitgave van
dat grootsch gewrocht geholpen, de eerste door zijne
bescherming voor het aankoopen door den Staat
van de bibliotheek met de handschriftelijke nalatenschap van Ludwig Erk, de tweede door de « huldvolle Spendung der Mittel » (t), tot het in 't licht
geven van dit werk door Franz Bohme (2).
(i) Deutscher Liederhort, I Vorwort, Z. XVI.
(2) Vroeger gaf FIRMENICH zijne Veilkerstimmen ook uit met
,

••••

124

Moge de Staat hier ook zijne hulp verleenen
tot het verzamelen onzer oude liederen, en, later,
tegelijk met Noord-Nederland, tot het uitgeven van
een Algemeen Nederduitsch Liederboek 1
2° Evenals door de Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde een wedstrijd geopend werd,
kunnen er ook prijsvragen worden uitgeschreven door
de Koninklijke Vlaamsche Academie, door de Académie royale de Belgique (1), door het Davids-Fonds,
het Willems-Fonds, door andere letterkundige maatschappijen.
30 Voegen wij er verder bij, dat de folkloristen
hier een veld vinden dat juist geschikt is voor hunnen
belangrijken arbeid. Veel goeds werd er sedert eenige
jaren door hunne tijdschriften verricht. Zij gelieven
wel aan te dringen op de nog te veel ontbrekende
zangwijze der liedekens, waar het des te noodiger
is de aandacht op te vestigen, dat ze veelal niet geschreven werd en dus enkel op de lippen van 't volk
bestaat, dan zelfs wanneer de woorden in handschrift

de ondersteuning van het Pruisisch Staatsbestuur. — In Frankrijk
wou Napoleon III, bij verordening van den 16 September 1852, een
soortgelijk werk doen tot stand komen. Maar het kwam er tot
geenen vollen goeden uitslag.
(I) De Académie royale de Belgique bekroonde in 1893 het
voortreffelijk gewrocht van FL. VAN DUYSE, liet eenstemmig
Fransch en Nederlandsch wereldpk lied. Zij hoorde ook in hare
zittingen meer dan eens Fl. van Duyse over Vlaamsche liederen
spreken.
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of oude boeken of op losse blaadjes bewaard bleven (i ).
4° Het grootste getal der door mij verzamelde
volkszangen verkreeg ik met oude lieden -- meest
van geringen stand op te sporen, ze in hunne
huizekens te bezoeken, of te mijnent te ontvangen;
ook rondgaande zangers met Nieuwjaar riep ik
binnen. Dat heeft het voordeel, u weldra uren in
de ronde als liefhebber van oude liedekens bekend
te maken, en het spaart u dan de moeite naar
anderen te moeten zoeken : zij komen van zelf! En
dit geeft tegelijkertijd gelegenheid om bij die arme
menschen de eigenaardigheden eener springlevende
volkstaal te ontmoeten, om die oude zeden, die oude
vroomheid en ja eene schoone ware beleefdheid,
eene roerende kieschheid gepaard aan eene rondborstigheid van karakter te bewonderen, die deugd
doen aan het hert. Men handele desgelijks, en ik
beloof even schoone vondsten en hetzelfde genot,
vooral aan hen, die ik best in staat ken voor dit werk,
de toonkundigen onder de priesters en onderwijzers,
de orgelisten en de muziekleeraars. Men ga die oude
lieden niet alleen in hunne woningen opzoeken :
men wete die eerbiedweerde invalieden van den
levensstrijd ook te vinden in de oud-mannenhuizen
en in de stille verblijfplaatsen van de Zusterkens
der Armen.

(t) De Folklore, in vollen bloei, helpt ons den liederenschat
opdelven, dien thans vele eenvoudige leerlingen onzer lagere scholen
bij middel van het cijfermuziek kunnen inzamelen.
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5° Opgelet en toegeluisterd overal, waar oude
liedekeqs gezongen worden, met kleeding- en professiefeestjes in kloosters en begijnhoven, met jaarlijksche koffietafels en avondmalen in congregatiën,
Xaverianengenootschappen, in terende S.-Sebastiaanen S.-Ceciliagilden, in fanfaren- en koormaatschappijen. Laat die gelegenheden niet zonder nut, zonder
het utile dulci voorbijgaan ; lokt de liederen uit,
en schrijft op !
Eindelijk, 6°, die eene pen hebben, gelieven
het belang voor het spoedig, het dringend aanteekenen der oude zangen op te wekken in nieuwsbladen en tijdschriften ! vooral durf ik de muziekbestuurders aanzetten om op de concerten bij hunne
gewone stukken al eens een welgekozen en kunstig
bewerkt (1) oud lied een fijnbekkengerecht ! —
voor de toehoorders op te disschen : Gent gaf hiervan nog onlangs een voorbeeld, dat niet genoeg kan
geprezen worden en ter navolging aangetoond. Aldus
onze reeds gekende kunstjuweeltjes leeren hoogschatten, is eene aanwakkering, om de nog niet
geschrevene tot de laatste, als 't mogelijk is, op te

sporen.
En hoe wordt daarbij de moeite, die men er
toe aanwendt, rijkelijk beloond !
(I) Zie b. v. 6 oude Nederlandsche Liederen bewerkt door
FL. VAN DUYSE voor koor met begeleiding van harmonium.

Gent, 1891. — Dit jaar nog gaat het Davidsfonds eenen bundel
oude liederen, met begeleiding door Fl. van Duyse, in het licht
geven.
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Enkel uit toon- en letterkundig opzicht sprekende, welke verrassende ontdekkingen doet men
somtijds !
Zeker zijn door de vroegere opzoekers, die maar
te grijpen hadden in den overvloed, de kostelijkste
perels uit den volksgrond opgedolven geweest, en
wat nu nog gevonden wordt, zijn dikwijls ruwe,
ongepolijste verbrokkelde steenen, niet ongelijk aan
de met roest overkorste, door den tijd bijna vergane
oudheden onzer museums. Maar evenals in die
museums ook een geschonden beeld, een half uitgesleten grafsteen, een stuk versiering met zorg
bewaard worden, al kwamen zij ook niet van onder
den geoefenden beitel der meesters van de kunst, zoo
ook, dunkt mij, mag de leus der oudheidkundigen :
colligite fragmenta ne pereant, op onze liederen,
hoe verminkt ook en als onkennelijk, toegepast
worden. En is het oud ontdekte lied bijna gaaf en
ongeschonden, mag dan de vinder zich niet even
gelukkig gevoelen als mijne achtbare collega's der
commissiën van Oudvlaamsche letterkunde of Geschiedenis, wanneer zij de hand hebben gelegd op
een reepeltje perkament met een nog ongekend
schrift onzer vroegere eeuwen?
De liedjesvinder ontdekt dikwijls tegelijkertijd

Zn taal én muziek : wat de taal betreft, die ouderwetsche spraak is soms zoo lief, zoo gemoedelijk :
in die ietwat ruwe, soms te naieve koepletten
b. v. van onze geestelijke liedekens, klinkt bijwijlen

meer gezonde, klare en ware poëzie, leven meer
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degelijke en deugdelijke gedachten, dan in sommige bloed- en kruimlooze verzen van tateren tijd,
gelikt van vorm, maar zonder hertelijkheid en
gevoel. 't Is het verschil tusschen de frischriekende
roos met morgendauw bedruppeld , bekoorlijk
schoon, — al staan hare bloemblaadjes wat scheef
gekrold, -- en eene nagemaakte roos, fijn beschilderd
en regelmatig geknipt in een bloemenmagazijn der
verdufte stad, maar zonder geur of leven.
`Vat de zangwijze of stemme aangaat, wij
weten dat de groote opera-meesters niet zelden
verrukkende oude melodieën, in hunne werken
gevlochten, met grooten bijval lieten hooren (I), en
Gevaert, « de geleerde bestuurder der Brusselsche muziekschool, heeft in zijn prachtig werk over
de muziek der oudheid, alwaar hij op menige
plaats onze oude liederen aanhaalt, getoond, hoe

(t) Behalve de vermaardste opera-meesters kunnen hier ook
Bach, Mendelsohn, Schumann enz. worden aangehaald. Borodine
en de andere volgelingen der nieuwe Russische school putten hun
nationaal karakter in de volkszangen. Hetzelfde moet getuigd van
de Skandinaafsche school, met Grieg aan 't hoofd. Zie La musique
et les écoles nationales, par J.-TH. RADOUX (Bruxelles, 1896),
p. 8-1I). — « Pourquoi ne tenterait-on pas dans notre pays ce qui
a si merveilleusement réussi chez les peuples du Nord? Les élé-ments ne manquent certes pas : nos provinces, taut flamandes que
wallonnes, possèdent unie quantité fort respectable de chants populaires qui ont bien aussi leur caractéristique, leur saveur sui generis.»
(Ibid. p. i i .) — Dat de beste Vlaamsche toondichters onze volksliederen met de grootste liefde bewerken en ja ze beschouwen als
het kenmerk onzer vaderlandsche kunst, hoeft niet meer gezegd.
.
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groot het belang is dat die melodieën voor de
geschiedenis der muziek, inzonderheid voor de
geschiedenis der toongeslachten, opleveren » (I).
Is de moeite niet wel beloond, als men de
melodie vindt waar onze voorouders met Kerstmis
de volgende kernachtige poëzie op zongen :
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(i) FL. VAN DUYSE. Nederl. Dicht- en Kunsthalle, Antwerpen, 1887, bl. 348.
(2) Zie de andere strofen bl. i6-18 van mijne liederenverzameling : Honderd onuitgegevene oude Vlaamsche Liederen,

-- i3o -schillend van die bij de Coussemaker voor FranschVlaanderen, bij Lootens en Feys voor Brugge, en
bij Erk en Bohme voor Duitschland aangegeven
zijn, eene die ik te Hekelgem vond, eene 2de
te Assche, en eene 3de te St.-Genesius-Rode.
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Ik ontdekte ook verscheidene varianten van Naar
Oostland vullen wij rijden, die, meen ik, niet van
belang ontbloot zijn. Ik deel er hier twee van mede :
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Andere voorbeelden zal ik hier niet aanhalen.
Laat mij hier alleenlijk nog bijvoegen, hoe aangetiaam het is voor den zoeker, in die liederen het
leven en streven onzer voorouders na te gaan (t) :
men ademt als de lucht in van vroeger ; ik zie
mijne moeder weer getooid met hare Kempische
kap en, op de hoogtijden, gehuld in hare zwarte,
statige falie van ruischende zijde ; ik zie grootmoeder aan haar spinnewiel ; ik verplaats mij in nog
oudere tijden; en van den Boerenkrijg klim ik hooger
en hooger op tot in de middeleeuwen met hunne
slanke kerken, trotsche stadhuizen, rijke hallen,
sterke burchten, met hunne neringen en gilden,
de vrijheden beschermende van het schoonste volk
der aarde !
Ik ben aan het slot gekomen van mijne misschien te lange lezing. Ik zeide het reeds elders (2) :
wij leven in eenen tijd van ontdekking, zorgvuldige
.. .

(t) t Das Bild einer Zeit und ihrer Kultur spiegelt sich lebendig
ab in den Volksliedern. » `VILHEM B , UMKER, Viederldndische
geistliche Lieder. Z. 155.
(2) Verschil in Uitspraak tzisschen de zuivere en gemengde

E en 0. Gent, bij A. Suffer, 1891, bl. io.
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herstelling en bewaring der voorwerpen ons door
vorige eeuwen nagelaten. De oudheidkunde doet
reuzenstappen ; met nauwgezette oplettendheid bewaart men wat nog gespaard bleef ; geschiedkundige
gedenkteekenen acht men meer dan goud; verbazende
sommen besteden Staat en bijzondere burgers om
alles in zijnen vorigen vorm te herstellen ; ja den
grond doorwroet men en de asch der graven, om
schijnbaar nietige dingen aan de duisternissen der
vergetelheid te onttrekken, ze met de grootste zorg
en scherpste aandacht te onderzoeken, ze door
de lichtteekening aan duizenden bekend te maken,
ze te ontleden en de kleinste bijzonderheden onder
het vergrootglas der geleerden te brengen, er boeken
over te schrijven, en ze trotsch in museums en
tentoonstellingen de eereplaats te geven boven de
schoonste voortbrengselen der hedendaagsche kunst.
De vergelijkende studie der spraken, -- de oudheidkunde in 't vak der talen, -- dagteekent maar
eigenlijk van deze eeuw, en heeft reeds zooveel
wonders voortgebracht : de volkstaal wordt overal
tot op de lippen der ongeletterden van onbekende
dorpuithoeken afgespied ; de oude perkamenten, de
rekeningen, in het stof der zolders en op den band
der boeken nagespeurd ; een nieuwe vond als eene
blijde overwinning uitgejubeld ; idioticons, dialecticons en andere taalkundige werken, vruchten van
langdurig zwoegen, in het licht gegeven, en leergangen ingericht om oude schrijvers uit te leggen,
om ons nopens de weerde der taalkundige oudheden
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in te lichten en als deugdelijk aan te wijzen al wat
het volk, die trouwe bewaarder der schatten van
vroeger, uit soms lang vervlogene eeuwen behield.
Eene laatste algemeene poging aangewend tot
redding ook van de nog overblijvende oude liedekens !
De oogenblik is gunstig : de studie zelve dier
volkszangen is sedert eenige jaren wonder vooruitgegaan : wat Dr Acquoy (I) en Dr Kalff (2) in NoordNederland deden, dat verricht Florimond van Duyse
hier (3) : zij allen wierpen hunne navorschende blikken over de geschiedenis onzer liederen, wier wording
zij opspoorden, wier innig wezen zij bestudeerden,
wier lotgevallen in den loop der eeuwen zij beschreven. Maar de uitstekende Gentsche toonkundige deed
meer : hij bracht die oude liederen ten gehoore
tijdens het 21ste Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres in 1891 te Gent gehouden, op het avondfeest
door den Voorzitter, onzen geachten huidigen bestuurder aan de Congresleden aangeboden ; hij liet ze
hooren in den prachtigen historischen stoet, dien het
gansche land hier in 1894 is komen bewonderen, en,

(t) J. G, A. ACQUOY, Het geestelijk Lied in de Nederlanden
Kerstliederen en Leisen.
vóór de Hervorming. 's Gray., 1 886;
Afiddeleeuwsche Liederen en Leisen (met klavierAmst., 1887;
-

-

—

—

begeleiding). 's Gray. 1888.
(2) G. KALFF, Het Lied in de Middeleeuwen. Leiden, 1884.
(3) FL. VAN DUYSE, Oude Nederlandsche Liederen ; Melodieën nit de Souterliedekens, met inleiding, aanteekeninren en
klavierbegeleiding. Gent 1889 ; -- Het eenstemming Fransch en
Nederlandsch wereldpk Lied in de Belgische gewesten. Gent, 1896.
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nu juist eene maand geleden, op het concert in den
Grooten Schouwburg van Gent; en telkens wist hij
door zijne keurige begeleiding en bewerking in koor
den glans der oude zangen te verhoogen, gelijk men
kostelijke kleinoodiën in een kunstschrijn ten toon
stelt.
Moge nu dit alles den iever tot verdere opzoekingen aanprikkelen !
Mogen spoedig aangewende pogingen in al de
Nederlandsche gouwen eenen rijken voorraad van
andere liederen doen inoogsten !
En moge ik door mijne verzameling en deze
mijne nederige bijdrage eenigszins medehelpen tot
het bereiken van dit vaderlandsche doel !
15 Februari 1897.
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Zitting van 17 Maart 1897.

Aanwezig de heeren baron de Maere, bestuurder,
Alberdingk Thijm, onderbestuurder, de Potter, bestendige secretaris ;
de heeren Claeys, jhr. de Pauw, Gailliard,
Gezelle, Hiel, Snieders, Willems, Daems, Micheels,
Obrie, Coopman, de Vos, Broeckaert, van Even,
Sermon, Coremans, Bols, de Flou an Claes, werkende leden ;
de heeren de Ceuleneer, jhr de Gheldere, de
Vreese, Janssens, Muyldermans, Segers en Simons,
brief wisselende leden.
De bestendige secretaris leest het verslag over de
vorige zitting, hetwelk zonder aanmerkingen wordt
goedgekeurd.
AANGEBODEN BOEKEN.

Door de Regeering
Quelques noms et quelques faits a propos de
la guerre des Paysans (1798-1799), par l'abbé VAN
CAENEGHEM. Gent, 1896.
La Belgique sous l'Empire et la défaite de
Waterloo, 1804-1815, par SYLVAIN BALAU.
2 deelen. Loven, 1894.
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Compte rendu des séances de la Commission
royale d'.Histoire, 180, nr 5.
Bulletin de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1897, n'' 1.
Bibliographie de Belgique, 1897, Ifs 3 en 4.
Wallonia, 1897, fl r 2.
Revue de l'Université de Bruxelles, 2e jaar
(1896-1897) .

Catalogue des manuscrits de classiques latins
de la Bibliothéque royale de Bruxelles, par PAUL
THOMAS. Gent, 1896, 8°.

L'Elément historique dans le Coronement Loois,
par L. WILLEMS.

Les gildes marchandes dans les Pays-Bas au
mogen age, par H. VAN DER LINDEN. Gent, 1896.
Anecdota bruxellensia, par CH. JUSTICE. Gent,
1896.
Door het Office international de Bibliographic :

Conférence bibliographique
internationale.
Documents. Organisation internationale de la Bibliographic scientifique. Classification décimale. Brussel, 1895.

Catalogue des publications de l' Office et de
l'Institut international de Bibliographic. Notice.
1 897.
.

Door den heer DAEMS :

Schetsen en Vertellingen, Aalst, 1897.
I bidm
Een Klaverblad.
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Ibidem .
De Onsterfelijkheid.
Ibidem.
Aan den dood ontrukt.
De Laatste kinderen. Uit het Engelsch. Ibidem.
De Martelaar van Dinevau'r. Naar het Engelsch . Ibidem.
Van Janneken en Mieken. Ibidem.
Blinde Agnes. Naar het Engelsch. Ibidem.
Door den heer P. GÉNARD :
Clara del Monte en Deodatus van der Mont.
Antwerpen, 1897.
Door den heer JOHAN WINKLER
Gentsche geslachtsnamcn. Gent, 1896.
:

Door den heer Dr. Is. BADWENS :
Redevoering in den Gemeenteraad van Aalst
(Vlaamsche taalquaestie).
Door de Société beige de Librairie :
Revue bibliographique beige, 1897, nr

2.

Door den heer STANISLAS BLOMMAERT, te
Gent •
Het portret (lichtteekening) van Jhr Philip Blommaert (8°- formaat).
Verder :

Biekorf, 1897, nrs 3 en 4.
Het Belfort, 1897, nr 3.

139 ----Na mededeeling van eenige punten betrekkelijk

de in onderzoek zijnde handschriften, ingezonden
voor de Academische wedstrijden dezes jaars, de
uitgeleende boeken en de bijdragen verwacht voor
het jaarboek van I89R, verleent de heer bestuurder
het woord aan den bestendigen secretaris voor de
volgende

Bibliographische Aanteekening.
Namens ons geacht Medelid, den heer JOHAN
WINKLER, ons allen ten gunstigste bekend wegens

zijne geleerde schriften, waaronder er verscheidene
betrekking hebben met Zuid-Nederland, heb ik de
eer U een afdruksel aan te bieden van zijne laatstverschenen pennevrucht, getiteld : Gentsche geslachtsnamen. Dit opstel is eigenlijk geen volop
wetenschappelijk werk en put het onderwerp niet
uit ; het handelt over een groot getal maagschapsnamen van ingezetenen der stad Gent, en geeft er
den oorsprong, de beteekenis en afleiding van op,
benevens hunnen samenhang met andere namen en
naamsvormen, welke men terugvindt bij volken en
volksstammen, waar de Vlamingen mede verwant
zijn. Vele van die namen bestaan in de hoofdstad
van Vlaanderen sedert de middeleeuwen en nagenoeg onveranderd, wat den schrijver gelegenheid
geeft om op te merken dat die ongewijzigde spelvormen « den ouderdom, ja de adel-oudheid der
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maagschappen, waar ze aan toebehooren », bewijzen, in tegenstelling met de jonkheid, met de nuchtere en platte hedendaagsheid der Noordnederlandsche namen in het algemeen. a In Holland
(zegt WINKLER), vooral ten platten lande, in de
noordelijkste gewesten », kregen de geslachtsnamen
der landseigene bevolking in den regel eerst in het
begin van deze eeuw hunnen hedendaagschen, geij k
ten vorm », zoodat ze voorkomen als dagteekenden zij
nauwelijks van gister : DE JONG, DE HAAS, VINK,
VAN KUIK, KUIPER, BAKKER, KONING, terwijl
in Zuid-Nederland, vooral te Gent, diezelfde namen
de oude vormen behouden hebben : DE JONGHE,
D'HAESE, VYNCKE, VAN CUYCK, DE CUYPER, .
DH: BACKERE, DE CEUNINCK, enz.
Met recht merkt WINKLER aan dat de oude
spelwijze der Gentsche namen zoo vele getuigenissen zijn van grootsche, roemvolle tijden, te gelijk
van eenen diepen eerbied aan het verledene, da t
men gaarne, ja met fierheid, herdenkt.
Schrijver maakt eene vergelijking van de Gentsche geslachtsnamen met Friesche en andere Germaansche namen, en komt tot het besluit, dat
tusschen die van Gent en Friesland eene zoo groote
overeenkomst, zulke bijzondere eenvormigheid bestaat, dat daarin het bewijs te vinden is van den
Frieschen oorsprong van een aanmerkelijk deel des
Vlaamschen volks.
In een Nawoord (of Toehaak) van zijne studie s
wijst WINKLER op eene leemte, waar menigeen
.
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onder ons, zelfs in den schoot der Koninklijke
Vlaamsche Academie, op gewezen heeft, en bestaande namelijk : 10 in een uitvoerig Vlaamsch
Aardrijkskundig Woordenboek
van België, voor
hetwelk, ter loops gezegd, de meeste bouwstoffen
aangaande de Vlaamsche gemeenten reeds verzameld
zijn; in een werk als de Nomina geographica
Neerlandica, dat sedert een paar jaren ontworpen is
door ons geacht medelid, den heer Coopman en den
Secretaris der Academie. Aan zulke twee werken
(zegt WINKLER met waarheid) is groote behoefte,
en hij stelt de vraag : « Zoude het niet op den weg
liggen van de Koninklijke Vlaamsche Academie om
in deze leemten te voorzien, en zulke twee werken
op touw te zetten ? »
Mijne geachte Medeleden zullen zich mogelijk
herinneren, dat ik vroeger de eer had hunne aandacht te vestigen op de allergebrekkigste wijze van
de spelling onzer gemeentenamen. Thans, meer dan
ooit, is het uitgeven eener Nomina geographica
Belgica noodig, gezien de hardnekkige pogingen,
welke, in zekere hooge bestuurkringen, worden aangewend om aan bedoelde namen de meest verouderde, de bespottelijkste vormen te geven, en gezien
de besluiteloosheid der Regeering om tegen die
werking — eigenlijk gericht tegen de Nederlandsche taal, in te gaan. -- Hoe het zij, in alle bescheidenheid durf ik de twee vragen van ons geleerd
medelid, den heer WINKLER, in het opzicht der
taalkundige en geschiedkundige wetenschappen, aan
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de ernstige aandacht mijner geachte Medeleden
aanbevelen.
FR. DE POTTER.

Dagorde.
De behandeling van het eerste der aan de
dagorde gebrachte punten wordt, op verzoek van
het bureel, met goedkeuring der vergadering, tot
eene volgende bijeenkomst verschoven.
Vervolgens verleent de heer Bestuurder het
woord aan den heer G. Segers, briefwisselend lid
die lezing doet van een opstel, getiteld : De Nationale Richting, waarvan enkele stellingen aanleiding
geven tot eene korte bespreking.
De zitting eindigt te 4 uren.

,.
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DE NATIONALE RICHTING
door

GUSTAAF SEGERS,

briefwisselend lid.
De letterkunde is de uitdrukking der maatschappij. Lang werd deze spreuk van DE BONALD
als de stelregel van allen aanzien, welke als prozaschrijvers of dichters optraden, en er eene eer
in stelden het leven af te malen, dat zich rond
hen bewoog, of de gevoelens te vertolken, welke
in hen opkwamen. Men mag zeggen, dat onze
letterkundige kunst , wanneer zij zich vrij kon
ontwikkelen, steeds de natuurlijke uiting was van
onzen nationalen volksgeest. Bekrompenheid, gebrek
aan diepte kon men haar misschien, met eenigen
schijn van reden, ten laste leggen ; doch hare rechtzinnigheid was boven alle verdenking verheven.
Zelfs kan men staande houden, dat die afwezig-.
heid van verhevenheid, dit vasthouden aan weinig
breede begrippen — en ook hierin heeft onze letterkunde hare heerlijke uitzonderingen -- een uitvloeisel
is van de geringe uitgestrektheid des lands, waarop zij
beoefend werd.
Doch, evenals de eigenaar van eene kleine
woning, welker onderdeelen hij niet alleen kent,
doch, die voor hem streelende herinneringen voor
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den geest roepen, daar meer aan verkleefd is, en
er zich meer mede vereenzelvigt, dan de edelman,
die talrijke, uitgestrekte paleizen in zijn bezit heeft,
kan het wel zijn, dat de letterkunde van een klein
volk meer overeenstemt met het karakter der natie,
aldus meer nationaal is dan die der machtige volkeren, welke het omringen. Wellicht ook, dat daar,
waar de taal slechts door de bewoners van het land
zelf gesproken wordt, deze overeenkomst tusschen
de ziel van het volk en zijne taal, nauwer, inniger is, dan in die landen, welke in het bezit eener
wereldtaal zijn, en wier letterkundige voortbrengselen zich dan ook tot geheel andere karakters
richten, dan zij, in wier midden zij ontstonden.
Wat ervan zij, wij, die in deze dagen zoovele
veranderingen zagen tot stand komen, waarvan wij
in onze jonge jaren niet eens hadden gedroomd,
hebben ook het nationalismus in de letterkunde
zien aantasten. Wij zijn van een feit getuigen,
dat ons met bange vooringenomenheid de toekomst
zou doen inblikken, indien zulke natuurlijke wet
als de overeenkomst tusschen de eigenaardigheden
van den volksstam en het wezen zijner kunst, niet
noodzakelijk over alle valsche leerstelsels moest
zegepralen. Althans, wij zien het cosmopolitismus
in de letterkunde huldigen. Daar zijn schrijvers, die
ons toeroepen, dat wij, die meenen dat onze
Vlaamsche kunst de wedergave van ons Vlaamsch
volksleven, de uiting van ons Vlaamsch gemoed
moet zijn, den naam van kleingeestige, bekrompen
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sukkelaars verdienen ; de mensch is een wereld-.
burger, hetzij hij in het Nederlandsch, Fransch
of Duitsch schrijve, hij moet de denkbeelden huldigen, die aan geen enkel volk eigen, doch aan
allen gemeen zijn, slechts dan mag zijn werk een
voortbrengsel van onzen tijd genoemd worden, die
ook hier op het punt is alle grenzen weg te vagen.
Ik vind er mij weinig toe genoopt dit ijdel,
bedrieglijk stelsel te bestrijden, om de eenvoudige
reden, dat het geene levenskracht in zich bevat.
Wel wilde ik U, Hooggeachte Heeren Medeleden,
eenige oogenblikken over het zegenrijke beginsel
van het nationalismus in de letterkunde onderhouden. Ik zal trachten te toonen hoezeer onze vaderen,
in de verhevenste uiting hunner kunst, daar aan
vasthielden, in welke mate zij daar hunnen roem
en hunne grootheid aan hadden te danken. Daaruit
zal natuurlijk blijken, dat wij hun voorbeeld hebben
na te volgen, willen wij, dat ook onze kunst rechtzinnig weze, en aan eene wezenlijke behoefte voldoe.
Aldus meen ik in den zin onzer Koninklijke Vlaamsche Academie te handelen. Inderdaad, het opdelven
en verklaren onzer oude meesterstukken, het uitbreiden van onzen taalschat en het vaststellen der
spraakkunstregels zijn ons einddoel niet ; wij aanzien dit alles als de krachtigste middelen om den
goeden smaak te louteren, de liefde tot eigen schoon
aan te kweeken, het nationaliteitsgevoel te versterken, en aldus de zuiverste vaderlandsliefde te ontwikkelen. Indien wij er toe bijdragen, dat onze
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letterkunde in hare voortbrengselen, het vaderland
weergeeft, zich met hetzelve op de nauwste wijze
verbindt, dan zal zij ook de liefde voor onzen
geboortegrond versterken, en aan het edelste doel
beantwoorden, dat men van haar verwachten kan.
In_ deze orde van gedachten, M. H., heeft het
woord « vaderland » eene even verheven als uitgebreide beteekenis. Het is niet alleen de grond,
waarop wij het eerste levenslicht aanschouwden.
Onze instellingen en wetten, die ons tot een volk
vereenigen, maken een wezenlijk deel van het vaderland uit. Doch, dit is zeker niet al. Met het oog
op de kunstrichting behooren ook tot het vaderland, onze ouders, bloedverwanten en vrienden,
die daar met ons wonen, neet hunne eigenaardige
zeden en gebruiken. Daartoe behoort ook de luchtgesteldheid. Ons historisch verleden, met zijne dagen
van roem en smart, is insgelijks onze nationale
eigendom, evenzeer als de denkbeelden en gevoelens, welke wij en onze stamgenooten koesteren,
en waardoor wij ons hoofdzakelijk van vreemden
onderscheiden. Boven dit alles behoort de taal
gesteld te worden. Niet alleen is zij de uitdrukking van ons innerlijk leven ; zij is tevens de
verpersoonlijking van het land, volgens het begrip,
dat er, volgens mij, aan dient gehecht te worden.
Zij is des te merkwaardiger, daar de andere bestanddeelen, welke het vaderland uitmaken, veelal verborgen blijven, terwijl zij het wezenlijkste, tastbaarste, meest blijvende eigendom van de natie
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uitmaakt. Halbertsma zegde, dat zij de ziel der
natie is ; zij is ook hare vlag; zij is het zinnebeeld
van de strevingen en droomen van een volk; zij
is de spiegel van al wat het van zijne naburen
onderscheidt ; ja, zij is de wezenlijke vorm van
al de eigenaardige begrippen en gevoelens, welke
te zamen den landaard uitmaken.
De letterkundige, zoomin als de beeldende
kunstenaar mag als een op zich zelf staande wezen
betracht worden. Stellig drukt hij zijne innigste
gewaarwordingen uit, doch deze zijn onvermijdelijk
het voortbrengsel van den tijd, waartoe hij behoort,
en het midden, waarin hij leeft. Zoo beschouwt
Dr Te Winkel te recht de werken van Maerlant
als de spiegel van zijnen tijd. Vondel uit het Nederland der zeventiende eeuw rukken, is niet mogelijk.
Letterkundigen zijn noodzakelijk de woordvoerders
van hun volk. Elk volk bezit eene zekere som
eigenaardige denkbeelden en gevoelens. De Vlamingen vooral. Daar verschijnt een uitverkoren zoon.
Hij bezit in zoo hoogen graad de karaktertrekken
zijner medeburgers, dat zij in hem verpersoonlijkt
zijn. Hij is daarbij kunstenaar; dat wil zeggen,
hij bezit de benijdbare gave al die afgetrokken
zaken te belichamen. Door het prisma van zijnen
gemoedsaard krijgen zij een aanzicht, dat hem alleen
eigen is.
Tenzij hij de bron der kunst zelve vervalscht,
zullen zijne werken hunnen oorsprong verraden.
Laat mij toe, M. H., deze figuurlijke taal niet
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langer te gebruiken, en de meening uit te drukken,
welke gij allen deelt, dat de kunst zich evenzeer
door oorspronkelijkheid als nationaliteitszin hoeft te
onderscheiden.
Nergens kunnen wij onze voorbeelden beter
zoeken dan in onze Vlaamsche schilderschool. Is
het niet wonder, dat onze natie, welke in het verleden ten hoogste twee millioen inwoners telde,
zich in zoo hooge mate in de beeldende kunsten
heeft onderscheiden ? Deze roem was niet voorbijgaande. Zoolang onze kunstenaars aan hunne nationale overleveringen getrouw bleven, het is te zeggen,
zoolang hunne kunst de getrouwe uiting was van
onzen nationalen landaard, wisten zij de bewondering der wereld op te wekken. Aldus ziet men
het verschijnsel, waarop wij, Vlamingen, wel trotsch
mogen zijn, dat, terwijl bij de hoogst ontwikkelde
volkeren, overgroote landen eeuwen lang onvruchtbaar aan kunstenaars bleven, liet kleine Vlaanderen
in dit opzicht, zoo wezenlijk groot werd, dat een
vermaarde kunstrechter kon verklaren, dat zonder
onze meesterstukken, men zich geene galerij van
eenig belang kan voorstellen. Waarom waren de
Vlamingen in de schilderkunst zoo groot? Omdat
ze zoo rechtzinnig, zoo volkomen Vlaamsch waren.
In zoo hooge mate was hun nationaal gevoel ontwikkeld, dat het zich onweerstaanbaar lucht gaf,
zelfs dan, wanneer zij hunne stof in den vreemde
kozen. Geheel ons Vlaanderen, met zijn wel en
wee, het land en de bewoners, de zeden en gebrui-

--

1

49

—

ken, de blijde en droeve plechtigheden hebben zij
vereeuwigd ; zij hebbén van hun volk en van hunnen
tijd een even waar als schitterend beeld nagelaten,
zoodat een Fransch schrijver kon getuigen : « Si
nette race immortelle devrait disparaitre de la face
du monde, on la trouverait toute entière dans les
productions de son génie. » Wij allen kunnen
dagelijks vaststellen, hoezeer de meesterstukken van
een Massys of een Jordaens ons in verrukking
brengen. Deze vertellen niet alleen het zieleleven
van de onsterfelijke genieën zelven ; zij verhalen
ons ook van het volk, waartoe zij behoorden, en
daarom vindt hunne taal weerklank in ons hart.
In den vreemde is de indruk, welken de beschouwing van de werken onzer eigen meesters op ons
maakt, waarlijk overweldigend. Nooit zal ik de
stonden vergeten, welke ik te Florence sleet. Lang
had ik in het museum Pitti rondgewandeld, waar
de meesterstukken der Italiaansche scholen prijken,
toen ik onverwacht in de Vlaamsche zaal trad. Daar
hingen de juweelen onzer landgenooten ; zij alleen
hielden den kamp vol met de reuzen der Italiaansche kunst; zij vervulden het hart des Vlamings met
nationalen trots hunne werken schenen eene krachtige
betooging van zuivere, edele vaderlandsliefde, en
riepen mij dan ook, met onweerstaanbare macht,
naar het lieve vaderoord weer, dat zij onder zulke
verleidende vormen voorstelden De nationale werken alleen kunnen rechtzinnig zijn; zij alleen kunnen
duurzaam wezen, omdat zij slechts voedsel kunnen
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putten in den grond, waar zij geboren werden. Ik
verzoek slechts, dat men aan de benaming nationale
werken de beteekenis hechte, die ik er aan toekende. Een werk is nationaal, wanneer het de
uitdrukking is van de eigenaardige zeden van het
land. Sommige zijn nationaal in eene uitgebreidere
beteekenis. Zij hebben eene bepaalde strekking : hun
doel is den roem des vaderlands te verkondigen,
en liefde daarvoor in te boezemen. Daartusschen
rangschik ik, in de eerste plaats, Ledeganck's « Drie
Zustersteden » en Conscience's « Leeuw van Vlaanderen ». Wij, Vlamingen, spreken en schrijven veel
over deze twee werken, doch nooit kunnen wij
er genoeg over spreken en schrijven. De « Drie
Zustersteden >> vooral is niet hoog genoeg te roemen. Het is merkwaardig om de verhevenheid
der gevoelens en de schoonheid der taal ; het is
bij uitstek nationaal. Daar zweeft door het geheel
een adem van mannelijke fierheid en nationalen
trots, die in onze dagen van koude onverschilligheid, van flauwhartige verloochening der vaderlandsche gevoelens, dubbel welkom moet wezen.
In gansch onze letterkunde ken ik geen enkel stuk,
dat zoo geschikt is voor het onderwijs, als deze
onovertroffen lierzang. Bij ondervinding weet ik,
dat de ontleding de leerlingen gelukkig maakt. Zij
worden door de herinnering van een verleden zoo
vol ware grootheid, door het prediken van eene leer
van zelfbesef en eigenwaarde in eenen toestand van
innerlijke tevredenheid en blijde gemoedsstemming
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dat onze schrijvers, evenzeer als onze schilders, een
overgroot belang aan den minderen man hebben
gehecht. Zijn lijden en zijne vreugd vormden steeds
een gewichtig bestanddeel van hunne werken. In de
laatste tijden, ik heb het reeds gezegd, hebben wij
hier te lande romantische schriften zien verschijnen,
welke het nationaal leven niet weerspiegelden van
de streek, waarop zij ontstonden, en den geest niet
ademden van het volk, dat zij beweerden te schilderen. Zeker kan men staande houden, dat het den
schrijvers aan opmerkingsgeest ontbrak, en zij zoomin het land, als de lieden kenden, welke zij opvoerden : ik herhaal echter, dat hun kunstgeest al te
dikwijls ontaard werd door de vervalschte bronnen,
waaraan zij zich al te veel hadden gelaafd.
Nergens kan men die afwijking van ons vaderlandsch karakter beter gadeslaan dan op net tooneel.
Dit gedeelte onzer letterkunde, men moet het bekennen, heeft met de overige vakken geen gelijken tred
gehouden. De Franschen daarentegen, het zou dwaas
zijn het te betwisten, muntten er steeds boven andere
volkeren in uit. Wel hadden wij reeds voor vele
jaren enkele even ware als gemoedelijke tooneel- en
blijspelen, doch zij werden overvleugeld door de
voortbrengselen der Fransche boulevard-literatuur.
Deze hadden niets gemeens met onzen landaard.
Doch, zij bevielen de onbeschaafde menigte, omdat
zij de driften prikkelden en de geweldigste hartstochten huldigden. Alsdan stonden schrijvers op, die
van het Fransche tooneel hunne geliefkoosde studie
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hadden gemaakt, en waartusschen men er aantrof, die wezenlijk grooten aanleg voor de tooneelletterkunde bezaten. Hunne stukken waren in onze
taal opgesteld --- veelal in eene 'erbarmelijke taal,
tusschen haakjes dit was de eenige nationale eigenschap, welke zij bezaten. Zij pasten op onze bevolking
toe, wat zij in de helden hunner modellen hadden
opgemerkt, of zagen hen, gelijk zij, ontaarden, die
moesten zien. Zij vonden behagen in overdreven
toestanden, in onmogelijke verwikkelingen, nooit
gehoorde gebeurtenissen, en daar zij zich in eenen
bijval mochten verheugen, welken de schrijvers van
gemoedelijke, echt nationale stukken niet mochten
verwerven, was hun invloed een der noodlottigste,
welke wij in de geschiedenis onzer vaderlandsche letterkunde hebben aan te stippen.
Hooger zegde ik, dat deze werken in onze taal
zijn opgesteld, en aldus toch nog éene nationale eigenschap bezaten. Doch, men is verder gegaan. Wij hebben schrijvers, die het Vlaamsche volk in het Fransch
trachten te schilderen. Men heeft hen ; « les écrivains
flamands d'expression francaise genoemd». Indien iets
onmogelijk mag genoemd worden, dan is het wel
zeker elke poging om Vlamingen in de Fransche taal
voor te stellen. Zelfs, wanneer de schrijver het woord
heeft, moet hij het spoor bijster loopen. Hier is de

vorm zoozeer met den inhoud verbonden, dat aan geen
scheiden te denken valt. In de uiterst gewaagde veronderstelling, dat de schrijver, die eene andere taal
gebruikt dan die, welke de natuurlijke, rechtstreeksche
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uiting is van het Vlaamsche hart, in staat zij, hetVlaamsche volk te zien, zonder dat hetzelve door een
vreemden nevel is overtogen, zal hij er nooit in mogen
slagen het Vlaamsche hart zelf te beschouwen, hetwelk
de eerste werking van onze nationale kunst is. Wat
moet men echter zeggen van den schrijver, die zich
vermeet eene vreemde taal tot voertuig der schilderende letterkunde aan te wenden? Wat dunkt u van
de lieden van Vlaanderen, van de Kempen, die zich in
de Fransche taal uitdrukken? Hoe is het mogelijk er
een oogenblik aan te denken, de bewoners onzer streken, wier taal zoo innig met hun geheel zieleleven is
verknocht, eene spraak in den mond te leggen, welke
een geheel ander karakter heeft dan het gemoedsleven
zelf, hetwelk zij moet vertolken? Hoe is het mogelijk
Brabanders en Antwerpenaars voor te stellen, terwijl
zij ons hunne eigenaardige zeden en gewoonten vertoonen, en dat in eene andere taal, dan die, w elke
alleen voor hunne eigenaardige, vaak plaatselijke
gewoonten, de juiste, bepaalde vormen heeft, om die
behoorlijk weer te geven? Zelfs is het uiterst moeilijk onze Vlaamsche landouwen, onze Kempische
heiden behoorlijk in eene vreemde taal te beschrijven
Want, evenals deze heerlijke streken in volkomen
harmonie zijn met het licht, dat ze kleurt, zijn ze ook
één met de spraak van hen, die er hunne knapenjaren
zagen heenvlieden. Tusschen de schrijvers, welke zich
van de Fransche taal bedienen, en de tooneelen
hunner handeling in Vlaanderen doen plaats grijpen,
bevinden er zich stellig, welke zich door hun wezenlijk
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talent onderscheiden. Doch hunne werken zijn bijna
altijd valsch, en kunnen moeilijk nationaal zijn. Want,
indien het reeds de grofste onwaarschijnlijkheid is aan
Vlamingen eene taal in den mond te leggen, welke zij
niet spreken, zoo moet het feit, dat men hun hunne
denk beeelden in die eigenaardige, Fransche zinswendingen hoort weergeven, welke evenals wat het Nederlandsch betreft, de wezenlijke, schilderachtige,Fransche
taal kenmerken, de tegenstelling tusschen den vorm en
de stof zelve zoo duidelijk in het oog doen springen, dat
alle letterkundig genot met de letterkundige rechtzinnigheid aldra verdwijnt. Doch, deze tegenstelling houdt
weldra op, omdat deze schrijvers, d'expression franaise, ook weldra de stof zelve door een Franschen
bril zien. Zoo komt het, dat wij op ons tooneel en in
onze verhalen mannen en vrouwen ontmoeten, die op
de Parijzer boulevards te huis behooren, hoewel onze
schrijvers ernstig meenen, dat zij in onze streken
handelend optreden. Ik mag zeggen, dat ik menigmaal verbluft stond bij het lezen van gunstige
beoordeelingen zulker werken ; de beoordeelaars verklaarden, dat deze schriften door en door Vlaamsch
waren, terwijl er al te dikwijls nietsVlaamsch in voorkwam, dan de eigennamen, en alles van het begin tot
het einde valsch was. Het is waar, dat, gelijk ik het
nog gezegd heb, men ditzelfde verwijt kan toepassen
op eene menigte, in onze taal geschreven werken, wier
schrijvers zelven hun nationalen smaak, in hunne
bewondering voor het vreemde hebben ingeboet. De
hoofdvereischte, opdat een letterkundig werk waarlijk
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nationaal zij, is dus, dat de schrijver zelf zijn Vlaamschen kunstsmaak onverbasterd hebbe bewaard, en
zich in de onverbasterde Nederlandsche taal wete uit
te drukken.
Dit laatste punt verdient nog enkele ophelderingen. Elkeen weet, dat, in de laatste jaren vooral,
zoowel in het Noorden als in het Zuiden, de loffelijkste
pogingen werden aangewend, om de eenheid onzer
taal op duurzame gronden te vestigen. Ik noem deze
pogingen loffelijk. Het Nederlandsch krijgt aldus meer
en meer het karakter eener beschaafde taal. De regels
der spelling en spraakleer berusten op vaste wetten,
zonder dat is eene taal niet voor het onderwijs geschikt.
Doch, wanneer men de taal als voertuig der schilderende letterkunde beschouwt, moet men een stelsel
bestrijden, dat tegenwoordig meer en meer gehuldigd
wordt; ik bedoel de pogingen, die men aanwendt, om,
onder voorwendsel van de eenheid te bevorderen,
onze Vlaamsche eigenaardigheid geheel door het
Noord-Nederlandsch te laten opslorpen.
In de zitting van 16 December 1.1. las ons
hooggeacht medelid, de Heer Muyldermans, een
merkwaardig opstel, waarin hij deze stof behandelde.
Ik ga zoo ver niet als hij. Ik denk, dat onze taal in
Noord-Nederland beter gekend is dan te onzent, en

dat wij zeer veel van de meesters van gene zijde des
Moerdijks hebben te Zeeren. Doch, zij mogen ons hun
eng taaleigen niet opdringen, om het onze als goedje
van minder allooi, gelijk de grootste van al onze taalkundigen zich uitdrukt, over boord te werpen. Ik

159 bestrijd dit vooral, omdat, moest het zegepralen, onze
vorm de zinnelijke uiting onzer nationale denkbeelden
en gevoelens niet meer zou zijn, en wij er niet meer in
zouden slagen onze persoonaadjes waar, frisch, onvervalscht voor te stellen, gelijk wij dit verlangen te
doen.
Natuurlijk moeten wij ons van de algemeene letterkundige taal bedienen, doch de volkstaal is de
grondslag van alle wezenlijke letterkundige taal, vooral
wat de schilderende letterkunde betreft. Daarbij is de
grens tusschen de volksspraak en de eigenlijke letterkundige taal zoo eng, dat zij vaak uiterst bezwaarlijk
aan te wijzen is. Aldus bestaan er een aantal volksuitdrukkingen, welke soms in een groot gedeelte des
lands, andere malen op eene geringe uitgestrektheid
gehoord worden. Hun aantal is zoo groot, dat zij, die
geen dagelijkschen omgang met het volk hebben, zich
daar geen denkbeeld van vormen. Alle dagen hoort
men er nieuwe, en wat luide moet getuigd worden, is,
dat zeer vele zich door hunne juistheid en schilderende
kracht onderscheiden. Ik weet natuurlijk niet of
andere talen dergelijke uitdrukkingen en zinswendingen in. dezelfde mate bezitten ; doch wat ik weet, is,
dat deze op de welsprekendste wijze getuigenis afleggen
van de scheppende fantazie van ons volk, evenzeer als
van den onuitputtelijken rijkdom onzer taal. Eene
zaak mag men niet uit het oog verliezen ; zij staat in
onmiddellijk verband met het onderwerp, dat ik
behandel. Onze taal, met hare zoo kernige spreuken

en spreekwoorden, met hare niet altijd kiesche, doch
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vaak krachtige uitdrukkingen, met hare in het oneindig afwisselende overdrachten en beelden, is de natuurlijke, ik ging haast zeggen de instinctmatige tolk van
een bij uitstek opgewekt, kunstlievend volk. De ontelbare toespelingen op onze vaderlandsche deugden en
gebreken, op plaatselijke toestanden en instellingen,
op nationale gebruiken of historische feiten, welke in
onze taal zoo levendig, zoo frisch bewaard worden,
schilderen als met een penseel ons Vlaamsch volk af,
dat zelf meer dan welk ander volk ook, gelijk reeds
gezegd werd, rijk begaafd is, om in alle kunsten naar
den eerelauwer te dingen, en dit hoofdzakelijk, omdat
de opgewektheid van zijn gemoedsleven, de levendigheid van zijn voorstellingsvermogen, en aldus de
behoefte om de zaken langs hunne concreete wijze te
zien, zoo levendig zijn ontwikkeld. Al deze uitdrukkingen zijn in Holland niet gekend ; ik geef het toe.
Doch, moeten wij ze daarom ter zijde laten ? Is het
onze eerste plicht niet ze in den stroom van onze
letterkundige taal te doen vloeien? Is er een schrijver,
die niet gelukkig is zijnen stijl met die edele sieraden
op te smukken? Voelen wij allen niet, dat onze taal
juister en pittiger, onze voordracht keuriger, smakelijker wordt, naarmate de volksuitdrukkingen daarin
talrijker, meer gepast voorkomen? Nicolaas Beets
sprak op het Congres van Brugge, meen ik, over deze
aangelegenheid, eene uiterst belangrijke rede uit ; hij
bewees op die echt geestige, gemoedelijke wijze, welke
hem kenmerkt, dat zonder den gedurigen toevoer der
volksuitdrukkingen, onze taal alras zoo arm, zoo
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eentonig, zoo stijf zou worden, dat zij niet lang een
voertuig der letterkunde zou blijven.
Ik acht het overigens onmogelijk, dat hij, voor
wien de taal de rechtzinnige uiting der 'gedachten is,
-die in zijne werken zijne helden sprekend en handelend doet optreden, die plaatselijke uitdrukkingen te
versmaden. Let wel op, dat de Noordnederlandsche
]etterkundigen zich daar wel voor wachten. Nemen
wij b. v. Jacob van Lennep, dien fijnen, echt Hollandschen opmerker bij uitmuntendheid. Kiezen wij Ferdinand Huyck, welk boek, denk ik, den besten maatstaf geeft van zijn talent. Welnu, krielt dit lieve verhaal
niet van spreuken en zegswijzen, welke in onze streken
geheel onbekend zijn, doch zijne helden en toestanden
voortreffelijk schilderen, en aldus aan het gansche een
zoo wezenlijk nationaal karakter geven ? En nochtans
bemerk ik niet, dat onze taalkundigen die schrijfwijze,
welke ik ten hoogste goedkeur, beknibbelen ; men
verwerpt slechts de uitdrukkingen en zegs wijzen, die
op onzen bodem ontstonden, en die wij zoo noodig
hebben als brood, om onze taal de gepaste kracht te
geven, die wij niet kunnen missen, om een waar beeld
te schilderen van alles, wat wij in het harte dragen, en
zich aan onze blikken vertoont.
Niemand heeft schooner het hooge belang der
volksspraak doen uitschijnen dan D r Matthijs de
Vries, dien wij allen als onzen grootsten meester
vereeren en lief hebben.
Hij schreef zijne zienswijze neer in de Verslagen
over de voorbereidende werkzaamheden van het Woor.
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denboek, die hij in onze Nederlandsche Congressen
uitbracht. Deze Verslagen zijn niet alleen onschatbare
bronnen van taalstudie; het zijn tevens onnavolgbare
modellen van vloeienden, zuiveren stijl. Men onthoude
wel, dat Dr de Vries nooit het ware doel uit het oog
verliest, waaraan het Woordenboek moet beantwoorden; hij wil, dat het een museum weze, waarin al
de schatten onzer taal uitgestald zouden zijn, gelijk
overigens Bilderdijk's vers, dat hij als motto gebruikt,
genoegzaam aanduidt :
Bataven, kent uw taal, en heel haar overvloed!
Ziehier wat Dr de Vries zegt : « Wie, die eenig
taalgevoel in den boezem omdraagt, weet niet, hoe
zich bij ons eene stijve, eentonige boekentaal heeft
gevormd, telkens en overal van de gewone spreektaal
afwijkende, zoodat wij werkelijk, gelijk sommige
Oostersche volken, twee verschillende talen, eene
deftige en eene voor dagelijksch gebruik schijnen te
bezitten. Het wordt tijd, hoog tijd, dat die afscheiding
verdwijne; dat er tusschen de schrijf- en spreektaal
eene wederzijdsche toenadering ontsta. Wij willen de
taal het vermogen niet ontnemen, om zich, naar gelang
der omstandigheden, nu eens plechtiger, dan' eens
luchtiger uit te drukken. Wij stellen prijs op verscheidenheid van stijl. Maar wij eischen, dat uit de
schrijftaal die platte en koude eenvormigheid worde
verbannen, die alle leven uitdooft, en aan het volk alle
belangstelling ontneemt in geschriften, wier taal het
niet als de zijne erkent. Daarom beschouwen wij het
als den plicht van elk, wien de taal ter harte gaat, de
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verfrissching van den Nederlandschen stijl uit de
levenwekkende bron der gesproken volkstaal met alle
krachten te bevorderen. Losheid en bevalligheid, twee
eigenschappen, waarin onze stijl thans bij die van
andere volkeren achterstaat, zullen er onmiddellijk uit
ontspruiten, en tevens zal het geschrevene een meer
echt Nederlandsch karakter ademen. Bij de samenstelling van een Nederlandsch Woordenboek zij dit dan
onze leuze, en elk, die er zijne medewerking aan
verleent, zij steeds van dit beginsel doordrongen. Men
raadplege de gesprokene taal met zeer bijzondere zorg,
men zamele er al de schatten van op ; woorden, uitdrukkingen, vormen en wendingen, en verschuive dit
alles in het Woordenboek niet naar den achtergrond,
als goedje van minder allooi ; maar men stelle het
behoorlijk in het licht, opdat het ook in den stijl de
welverdiende eereplaats moge hernemen. Slechts dan,
wanneer de volkstaal ons iets aanbiedt, wat stellig
onwelvoeglijk en onkiesch is, wat bepaaldelijk tot de
straattaal behoort, wat niet hooger beschouwd mag
worden dan als de uiting eener tijdelijke en ras voorbijgaande aardigheid, dan eerbiedige men den goeden
smaak, en hoede het Woordenboek van ruwe platheden vrij. Het moet een Woordenboek zijn voor het
Nederlandsche volk, maar niet voor het Nederlandsche
gemeen ». (I)

‘i) Handelingen van het Derde Nederlandsche Taal- en
Letterkundig- Congres te Brussel, 1851, bl. 122.
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— 165 -gelijk sommigen dit voorschrijven. Doch zeer zeker
zouden wij zoomin waar als nationaal kunnen zijn.
De Vries zegt, dat het volk geen belang kan stellen in
geschriften, wier taal het niet als de zijne erkent. Is dit
niet het geval, wanneer wij onze helden eenti taal
doen spreken, welke de hunne niet is? Is het
ons mogelijk daarin de volkomen uiting van ons
zieleleven te vinden
Maar, antwoorden ons enkele taalkundigen, uwe
uitdrukkingen strooken niet met den aard van het
Nederlandsch. Uwe voordracht gaat mank ; gij kent
onze taal niet. Ja, zoover is het gekomen, dat men
beweerd heeft, dat zij, die wij als onze keurigste
schrijvers beschouwden, die, juist omdat zij zoo
diep in ons Vlaamsch volk waren doorgedrongen,
ook zoo alzijdig met de bekoorlijkheden der lieve
volksspraak waren bekend geraakt, als schrijvelaars

zonder talent werden uitgekreten.
Het gelukte deze dichters en prozaschrijvers een
even schoon als waar beeld van onzen landaard te
leveren ; zij waren recht nationaal; en nochtans,
hun werd de les gespeld, door lieden — wier geleerdheid vaak uitgebreid was — ik loochen het niet,
doch, die geen juist begrip hadden van het ware
wezen der letterkundige kunst. Hunne taal is de
uiting van het gemoedsleven niet : zij is gevormd
naar vreemde modellen ; zij is dus gekunsteld, en
nooit zal zij de eigenaardigheid bezitten, waardoor
de voordracht onzer noordelijke broeders gekenmerkt is, wanneer zij het leven schilderen, dat zich
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onder hunne oogen ontrolt. En nochtans beweren
zij, dat zij slechts zuiver Nederlandsch schrijven.
Zij houden staan, dat onze volkstaal gebrekkig
is, dat vele uitdrukkingen tegen den aard der moedertaal aandruischen.
Wie geeft hun daartoe het recht ? Gaan wij
nogmaals bij Dr. de Vries te rade. « Tegen hare
uitspraak, (der volksspraak), « zegt hij « bestaat
geen beroep. Aan geen gezag, van eenig dichter
of redenaar, wie hij ook weze moge, zij hier de
uitspraak voorbehouden; geen voorbeeld van een
Nederlandschen Racine of Buffon worde ons opgedrongen, om de vrije taal te overheerschen. Elders,
waar de taal haar innerlijke leven heeft verloren,
moge volgzucht en mode in zoo iets een heerlijk
redmiddel wezen ; voor de edele spraak, waarop
wij Nederlanders roem dragen, zou het noodlottig
wezen, en dubbel noodlottig, daar het ons bleek,
dat de stijl van zoovelen onzer schrijvers juist in
de zuivere opvatting der zinverwante woorden het
meest te wenschen overlaat. Hoe moeilijk zou niet
de keuze zijn van den beroemden naam, die hier met
den stralenkrans zou moeten prijken, gesteld al,
dat men er ooit in slagen kon het fiere Nederlandsch
voor gezag te doen bukken. Maar men raadplege
hier, gelijk in elk ander geval hoeft te geschieden,
alleen de levendige, dat is de gesprokene taal. »
Met dat alles zal ik mij echter wel wachten
te beweren, dat onze vorm niet in hooge mate
voor verbetering vatbaar is. Deze laat al te dikwijls
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veel te wenschen over. In dit opzicht staan wij stellig
bij andere landen achter. Niet alleen is de kennis
onzer taal minder verspreid, dan elders het geval
is ; al te weinig letterkundigen beheerschen haar,
gelijk men dit van hen eischen mag. Ik schrijf dit
aan twee hoofdredenen toe. Vooreerst aan de gebrekkige wijze, waarop ons taalonderricht in de verschillende graden is ingericht. Dit punt verlang ik
heden niet te ontwikkelen, hoewel het in rechtstreeksch
verband staat met het onderwerp mijner voordracht.
Het verkeerde stelsel, dat wij tot heden volgen,
werkt inderdaad, naar mijne bescheiden meening, op
onrustbarende wijze mede, om ons nationaal karakter
afbreuk te doen, zonder welk van geene nationale
letterkunde spraak kan zijn. Doch, de aangelegenheid is zoo belangrijk, dat ik niet twijfel, of de
Koninklijke Vlaamsche Academie zal haar weldra
opzettelijk bestudeeren.
De voornaamste reden echter, waarom onze
taal al te vaak van hare eigenaardigheid afwijkt,
al mijne medeleden zullen het met mij erkennen,
is de invloed van het Frausch. De Fransche uitdrukkingen zijn inderdaad zoo talrijk in de Nederlandsche geschriften, dat vele niet meer opgemerkt
worden, zelfs door hen, die er zich op toeleggen
zuiver te schrijven. Onze Academie heeft herhaalde
malen deze zaak ter harte genomen. Op dit oogenblik houdt, zoo ik mij niet bedrieg, meer dan een
lid er zich mede bezig, de galliscismen op te sporen,
welke in onze taal voorkomen, en deze door echt
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Nederlandsche uitdrukkingen te vervangen. Veel,
zeer veel mogen wij van dezen arbeid verwachten
het is echter te vreezen, dat daarmede het kwaad
niet zal ophouden.
Hooger zegde ik, dat meer dan een onzer letterkundigen door den invloed der Fransche romans
en tooneelstukken op het dwaalspoor werd gebracht.
Ik had het oog op den inhoud, en deed uitschijnen,
dat hij, in dien stand van zaken, moeilijk in eene
Vl: ► amsche wereld kon blijven leven. De invloed op
den vorm is echter veel onmiddellijker. Niet alleen
zuchtte ons land geruimen tijd onder vreemde overheersching, het Fransch werd zoozeer verspreid, dat
geen van allen, die onze nationale letterkunde beoefenen, er aan ontsnapt. Dien toestand kunnen wij
niet veranderen ; en tot een zeker punt is het
zelfs niet wenschelijk, dat hij geheel gewijzigd worde.
In Engeland en Duitschland kennen ook de meeste
dichters of prozaschrijvers eene of meer vreemde
talen, en zijn zij op de hoogte der vreemde literaturen. Dit behoedt hen voor eenzijdigheid. Het toenemen van het onderlinge verkeer bevordert het
indringen van vreemde wendingen in alle talen, doch
wij zien niet, dat onze naburen, in dezelfde mate
als wij, den invloed ondergaan, waaronder wij lijden.
Het nationaal leven is te hunnent meer ontwikkeld,
en de uitstekendste der bewoners roepen de vreemde
taal niet ter hulp, om in de noodwendigheden van
het dagelijksch leven te voorzien. Zij, die in een
midden leven, waar de vreemde taal onophoudelijk
.
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gesproken wordt, die zelven, uit mode of pronkzucht,
haar gedurig gebruiken, die er zich in uitdrukken,
wanneer zij hunne gedachten en gevoelens keurig,
sierlijk willen weergeven, kunnen onmogelijk een
eigenaardigen, echt nationalen stijl in hunne eigen
taal behouden. Zij mogen nog zoo goed met haar
innerlijk wezen vertrouwd zijn en hare wetten alzijdig
hebben bestudeerd ; hun kunstkarakter is ontaard,
hunne taal is het noodzakelijk insgelijks. Deze heeft
opgehouden de natuurlijke, rechtstreeksche uiting van
hunnen geest, van hun gemoed te wezen ; zij is een
kunstmatig werktuig geworden, evenals eene vreemde
taal, wier bestanddeelen zij noodzakelijk heeft overgenomen, en is aldus ongeschikt om den letterkundige
ten dienste te staan. Overleg en redeneering kunnen haar wel in zekere mate de noodige zuiverheid
geven ; doch, de onvervalschte moedertaal moet uit

het gevoel voortvloeien, gelijk Bilderdijk het zoo
heerlijk zingt :
o Vloeibre klanken, waar, met d'aiem uitgegoten,
De ziel (als Godlijk licht, in stralen afgeschoten)
Zich zelve in meedeelt! Meer dan licht of melodij ;
Maar schepsel van 't gevoel in d'engste harmonij,
Die 't stofloos met het stof vereeuwigt en vermengelt!
Door wie zich 't hart ontlast, verademt en verengelt !
Gij, band der wezens; en geen ijdel kunstgewrocht,
Door arbeidzaam verstand met moeite en vlijt gezocht,
Maar goddelijke gift met d'ademtocht van 't leven,
Aan 't schepsel ingestort, zoover er geesten zweven.

Onze geest, ons hart blijve dus zuiver Vlaa msch,
onze stijl, onze taal blijven het insgelijks, i r de
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verhevenste beteekenis van het woord. Op die voorwaarden slechts kunnen onze werken nationaal zijn.
Het middel daartoe ligt voor de hand. Leeren wij
het vreemde kennen, doch blijven wij tevens het
eigene betrachten en liefhebben. Wij moeten het
Vlaamsche leven, de Nederlandsche taal vlijtig bestudeeren, en niet alleen in boeken; wij moeten in het
Vlaamsche volkskarakter ons ideaal zoeken, wij moeten leven te midden van ons volk, dat niet eens
het bestaan eener vreemde spraak vermoedt. Het is
onze edelste leermeester ; door den luister zijner
kunst heeft het onvergankelijken roem over ons
vaderland verspreid ; het is onze kracht en onze
hoop •— het is sterk en machtig genoeg, om ons
andermaal op den goeden weg te brengen, indien
wij naar hem willen luisteren.
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Zitting van

21

April 1897.

Zijn aanwezig de heeren baron de Maere,
bestuurder, Alberdingk Thijm, onderbestuurder,
de Potter, bestendige secretaris;
de heeren Claeys, jhr. de Pauw, Gezelle, Hiel,
Snieders, Willems, Daems, Micheels, Obric, Loopman, de Vos, Broeckaert, van Even, Sermon, Coremans, Bols, Claes, werkende leden ;
de heeren de Vreese, Janssens, Prayon-van
Zuylen, briefwisselende leden.
De bestendige secretaris leest het verslag over
.de vorige zitting en legt daarna de lijst neder der
AANGEBODEN BOEKEN.

Door de Regeering :

Bibliographie de Belgique, 1897, nrs 5, 6 en 7.
Wallonia, 1897, nr 3.
Bulletijn van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring van Gent. Vierde jaar, nrs 7 en 8.
Bulletin de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, r897 nr 2.
Revue sociale catholique. 1 e jaar, afl. T-6.
Revue bibliographique beige, 1897, nr 3.
Bibliotheca belgica. Aflev. 137-141.
Les Fonctionnaires coloniaux. Documents of ciels. Paris, 1896, 2 din.
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Les heures de Notre-Dame, par Jos. DESTREE.,
Brussel, 1896.
Villers et Aulne, par A. NIMAL.
Coutumes du guarder de Fumes. Brussel, 1896.
Le Musée beige. Revue de philologie classique.
1 e afl. — Bulletin bibliographique, I e , 2e , 3 e afl.
Door den heer C. HUYSNIANS :
Een onuitgegeven hekelschrift van het einde der
XVIe eeuw.
Door de Rederijkkamer het Kersouwken, te
Loven :

Letterkundige Bijdragen,

1896.

Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden :
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. 1897, nr 1
.

Door het Gemeentebestuur van Antwerpen :
Antu'erpsch Archievenblad. 2oe deel, 2e afl.
Door den Oudheidkundigen Kring des Lands
van Waas :
Annales, I6e deel I e afl.
Door de Redactie van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal, de tiende afl. van het 5 e deel.
Door het Historisch Genootschap te Utrecht :
De Regeeringe van Amsterdam soo in 't civiel
als crimineel en militaire, 1653-1672. 's Hage, 1897.
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Door den heer Dr. A. DE
Volkenmoord. Gent, 1877,

VOS

Door den heer J. BOLS :
Over oude Liedekens, 1897.
Door den heer ANDREAS DE RUYTER
Verborgen lijden. Antwerpen, 1877.
Door den heer F. BUITENRUST
Taal en Letteren, 1897, nr 2.

:

H ETTEMA

Door den heer A. Siffer :
Het Belfort, 1897, nrs 4 en 5.
Door de Uitgevers van Biekorf, 1897, nrs 7 en 8.
De heer Sermon biedt , namens mejuffer
de Academie een afdruksel aan van het door haar geschreven dichtwerk :
Godelieve, muTiekdrama in drie bedrijven en Tes
tafereelen. Ik zal, zegt de heer Sermon, het werk
hier niet beoordeelen, daar dit reeds gedaan is door
de dagbladpers; maar wat hier aangeboden wordt is
de oorspronkelijke tekst, waar de heer Tinel muziek
op geschreven heeft. Naar het schijnt zal dit werk
eerlang te Brussel ten gehoore worden gebracht, maar
in het Fransch; men heeft van het oorspronkelijk
gedicht eene vertaling gemaakt, en aan deze de voorkeur gegeven tot nadeel en ongenoegen der Vlaamsche
dichteres. -- Spreker wijst er op, dat vroeger, in eene
gelijke omstandigheid, de heer P. Benoit eischte dat
(MAT)HILDA RA I(BOUX),
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zijn gewrocht in het Nederlandsch zou worden gezongen, welk voorbeeld men hier had mogen volgen.
Hoe het zij, het is om te beletten dat men de vertaling als den oorspronkelijken tekst zou beschouwen,
dat mej. Hilda Ramboux tot deze uitgave besloten
heeft.
De heer Segers biedt, namens den heer LEO
VAN NERUM, een exemplaar aan van dezes bundel
Schetsen, getiteld Anemonen.
Door den heer Coopman wordt verslag gegeven
over de zitting, gehouden door de Commissie van
Nieuwere Taal- en Letterkunde.
De Commissie stelt voor, dat de Koninklijke
Vlaamsche Academie bij den heer Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs nogmaals
zou aandringen opdat hij eindelijk, ter uitvoering van
het 4e artikel der wet van 26 Mei 1882, de spelling

der gemeentenamen zou regelen.
Op voorstel van het bureel beslist de vergadering
dat de gewone bijeenkomst in Juni den 23, en niet
den 16, en de plechtige zitting den 24 dier maand
zal plaats hebben.
Na de behandeling eeniger zaken van huishoudelijk belang wordt overgegaan tot de
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Dagorde.
Het eerste punt is : vaststelling van het getal
openstaande plaatsen.
Er is te voorzien in de vervanging van twee
gestorven buitenlandsche eereleden : de heeren de
Backer en Dr. Acquoy.
De vergadering kiest de heeren Micheels, Obrie
en Snieders om, samen met de leden van het bureel,
de lijst der candidaten op te stellen voor de ledige
plaatsen.
Daarna verleent de heer bestuurder het woord
aan den heer Coopman, die namens den heer van
Even een opstel leest, getiteld : De Vlaamsche
dichteres Catharina Boudewyns (1573-I 6o3).
Op voorstel van den heer bestuurder zal dit
stuk in de Verslagen en Mededeelin8en opgenomen.
worden.
De zitting eindigt te 3 1/2 uren.
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Lezing.
DE VLAAMSCHE DICHTERES CATHARINA BOUDEWYNS
(1575-1603),
door EDW. VAN EVEN, werkend lid.

In 1585 verhief zich in de nabijheid der SinteGoedelekerk, te Brussel, een fraai gebouw, geheeten
het huis met de Engelen, omdat eene groep van
hemelgeesten zijnen voorgevel versierde. Naast dit
huis, gelegen in de huidige Wildenboschstraat, stond
eene ruime woning in Vlaamschen bouwtrant, die
met hare kruisvensters en haren trapgevel een
recht schilderachtig karakter had (I). In die
woning verbleef destijds eene deftige weduwe uit
den begoeden stand, die, door tegenheden van
onderscheidenen aard, hare vroegere welvaart had
zien verminderen. Haar gemaal, een hoogambtenaar
van den Staat, had haar weduwe gelaten met vijf
kinderen. Wel bewoonde zij haar eigen huis ; doch nu
het haar aan de vroegere bezoldiging van haren echtgenoot ontbrak, kon zij moeilijk in al de noodwendigheden van het gezin voorzien. Gelukkiglijk had zij
eene vriendin, eene beschermster in de Prinses
Margareta van Lamarck, gade van Jan de Ligne,

(I) Dit huis bestond nog in 1853. Weini en tijd daarna
werd het afgebroken en door een ander gebouw vervangen.
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graaf van Arenberg, die haar in hare noodwendigheden ter hulpe kwam.
De vrouw, die wij bedoelen, was niet enkel
iemand van rang en aanzien, maar tevens van
geleerdheid, eene schrijfster, eene dichteres, namelijk CATHARINA BOUDEWYNS, weduwe van NICOLAAS DE ZOETE, secretaris van den Raad van
Brabant. Geen enkel Vlaamsch dichter uit haren
leeftijd heeft meer dan zij aanspraak op eene bladzijde in het guldenboek onzer nationale letterkunde,
waarvan onze Koninklijke Academie eerlang de
uitgave gaat beginnen.
Ofschoon hare gedichten onderscheidene uitgaven tellen, zijn zij thans ongemeen zeldzaam
geworden, wat bewijst dat ze vele lezers vonden.
In 1850 had Professor Serrure het genoegen
,een afdruksel der eerste uitgave er van terug te
vinden, 't welk op de veiling zijner boeken
135 frank betaald werd (1). Met de meeste heuschheid verstrekte de beroemde boekenliefhebber ons
het bundeltje ter leen, en naar aanleiding dezer
mededeeling schreven wij een opstel, dat, in 1852,
te Arnhem, van de pers kwam (2).

(1) Door de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. (19 Nov.
1872). — De eerw. Heer K.-J. Bogaerts deed het eerst de
tweede uitgave van het bundeltje kennen in den Middelaer
van Professor David, Ie jaargang, bl. 324.
(s) De Ki tholijke Nederlandsche Stemmen. Nieuwe volgreeks, nr 52, 25 December 1852, bl. 409-413. Arnhem, bij
,Josue Witz.
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king welke hij tot 1584 vervulde, toen hij overleed. In zijn ambt werd hij door zijnen zoon
Philip de Zoete vervangen (I).
Wijlen onze vriend en collega Karel Stallaert
heeft Catherina's handteekening teruggevonden en er
een fac-simile van medegedeeld (2). Uit haar schrift
blijkt het duidelijk dat zij eene verzorgde opvoeding
genoot. Hare letters zijn goed gevormd en duidelijk
uitgedrukt. Zwierig en net zijn de pennetrekken
waarmede haar naam aanvangt, en de krullen
de paraphe -- waarmede hij eindigt, getuigen mede
van de vastheid harer hand. Weinige Staatsmannen en geleerden uit die dagen bedienden zich
van een meer karakterisch handmerk.
Behalve hare moedertaal verstond zij het Latijn,
het Fransch en het Spaansch, 't welk destijds in
België veel gesproken werd ; zij was zeer belezen
in den Bijbel en de gewijde geschiedenis. Ook op
het gebied der toonkunst scheen zij geene onbekende
te wezen.
I n hare gedichten vertoont Catharina Boudewyns
zich aan ons als eene godsdienstige, deftige. beminnelijke vrouw, door eene vereeniging van geestesen gemoedsgaven buitengemeen merkwaardig. Met
^---

(I) Philip de Zoete « den welcken by S. M. onthouden
en gecommiteert is totten staet van secretaris ordinaris in
Brabant, in plaetse van Nicolaus de Zoete, zijn vader ». Rekening van den Raad van Brabant van 1585.
(2) In het Taelverbond van 1853, bl. 336.
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hart en ziel was zij aan de Catholieke Kerk verknocht.
Niet om als dichteres te schitteren, maar veeleer om
hare geloofsverwanten te onderwijzen en te versterken in den godsdienst, voerde zij de pen. Zoo
oprecht was hare nederigheid, dat zij zich aanzag
niet als eene dichteres, maar bloot als eene rijmschrijfster, in de poëzie volstrekt oningewijd.
« Ick bekenne ootmoedelyck, zegt zij, dat ick
K die conste (der Rhetorycken) nyet en hebbe,
a maer ick hebbe simpelyck devotie ende geestecc lycke woorden (zoo den Heere mij die, door
a zijne gratie inneghegeven heeft) ghestelt naer die
a toonen van de weerlycke Liedekens. » In deze
overtuiging zegt zij tot den lezer : « Wilt dit

a boecksken nyet curieuselyck ondersoecken, maer
« devotelyck met aendachtigheyt lezen oft singhen. »
Met haren gemaal beleefde zij, te Brussel, de
sombere dagen der burgerwoelingen. De Calvinisten
hadden er zich meester van het gemeentebestuur
gemaakt, en bedreven tegen de Catholieken of
Koningsgezinden menige geweldenarij. Onderscheidene kerken en kloosters werden ingenomen en
verwoest. Zekeren dag brak het grauw, bij middel
van ladders, in Sinte Goedele en sloeg er alles
aan stukken. De kerken van Sint Nicolaas, Sinte
Catharina, Sinte Elizabeth en andere nog ondergingen hetzelfde lot. Ook de huizen der catholieke burgers werden niet gespaard. Daarop werd
de uitoefening van den Roomschen eeredienst vanwege het gemeentebestuur verboden, op straf van

-
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nebbe ick het selve (metter gracien Gods, die mij
u arm dienersse daer inne heeft behelpelijck geweest)
getranslateert wten Spaensche in onzer nederlantsche
tale, d'welck ick uwer Eerweerdicheyt in alder
ootmoedicheyt presentere ende dediere wt goeder
oprechten herten ende affectien, uwer Eerweerdicheyt biddende (in recompense van den arbeyt
die ick daer inne gedaen hebbe) mijnder altijt
willen ghedachtich te zijne in u devote en vierighe
ghebeden. »
Het boekje was goedgekeurd geworden door
.cc meester Laureys Metsius, licentiaet in der Godheyt, ende deken der kercken collegiale van Sinter
Goedele, binnen Bruessele » den laatsten Maart 1567.
Doch, vertalen was beneden de verdiensten van
Catharina Boudewyns. De vrouw bezat al de
hoedanigheden van geest en hart om de dicht-.
kunst te beoefenen. Met bijval tokkelde zij dan
ook de Vlaamsche lier, zooals wij gaan bewijzen.
Reeds tijdens het leven van haren gemaal
schreef zij verzen. In haar boekjen, waarover wij
aanstonds zullen handelen, leest men een gheestelyck Liedeken, gedicht als joncvrou
de Zoete
hadde gebroken haer been, 1575.
Zij schreef spelen van zinne, welke in de
Brusselsche Kamers van Rhetorica als tusschenbedrijven werden opgezegd. Twee dezer stukken
komen in haar boekje voor ; zij zijn aldus
aangewezen : a Hier nae volgen spelen van sinnen
ende gheestelyck dialogus van den Bruydegom

., 1
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ende Bruyt in der Cantycken,
ghedicht bij de
voorscreven Ioncvrou ende ghespeelt ter Cameren
(bl. 122-132) ; « een ander schoon spel van Sinne
te weten : Liefde ende Eendrachticheyt beclaghende
desen dierlijcken tijt, i 586. »
De knevelarijen, die de Catholieken te verduren hadden, vervulden haar met droefheid en
tevens met gramschap. Met moed bestreed zij de
Calvinisten, wie zij, waar het pas gaf, hare
hekelroede deed gevoelen. In haar boekje vindt
men nu « Een Liedeken gedicht doenmen te
Bruessel gheen Misse doen en mochte » (bl. 6 i)
dan « geestelijcke veersen gedicht op het woort:
latere Jerusalem, enz., doenmen de vaste int
heymelyc hiel, als te Bruessel gheen Kercken en
waren voor de catholycken en die goede Borghers
menighe traenen weenden » (bl. 145) ; dan weer
a een gheestelyck refereyn, gedicht op het woort :

hcvc est dies quam fecit Dominus, als de catholijke
geen kercken en hadde » (bl. i5i); eindelijk « een
vers gedicht op Asscensionis dach, doen de catholycken geen kercken en mochten hebben » (bl. i 59)
In die woelige dagen waren er in onze gewesten
tal van zedelooze liederen in omloop, in welke
ook de priesters, monniken en nonnen bespot en
verguisd werden. Onze dichteres zocht den verderfelijken invloed dezer gezangen tegen te werken
met het volk stichtelijke en godsdienstige liederen
te bezorgen. Op melodieën van wereldlijke zangen
schreef zij eene reeks van nieuwe liederen, welke

---- 185 -tot haar groot genoegen bij de menigte ingang
vonden. Het is niet zonder belang de aandacht
te vestigen op de zangwijzen of melodieën harer
liederen (1). Zij toonera ons dat zij het kwaad met
eigen wapens bestreed, in andere woorden, dat de
meeste harer melodieën aan wereldsche liederen
ontleend zijn.
Drie jaren na den dood van haren echtgenoot
besloot zij hare gezangen en hare andere gedichten in een bundeltje te verzamelen. Het verscheen
in 1587. Voor het lieve boekje had zij eenen titel
gevonden, die andermaal haar poëtisch gevoel
verraadt. Het draagt den geurigen titel van :

(t) Deze zangwijzen geeft zij op als volgt : Die de wcrelt
N'oserait-on
yet wel besiet. — Wie wilt hooren singhen. —
dire. — Tsomers en de swinters even groen. — Schoon lief
ick moet u claghen woudyt int goede verstaen, zal ick noch

Mllyn lief is my te nacht ontweken --Verstaet myn reden. — Menschen wilt studeren. — No me

langhe jaeghen.

—

digays mal ay madre. — Il y avait une filette. — Helas! mon
pauvre coeur — Mater gratie. — Era di maygio. — Fortune helas
pourquoy — Het was te nacht wel alsoe soeten nacht --Hymne à folis — N'oseroit-on dire — Lek hackle Bestelt alle
myn betrouwen op een die my bedrogen heeft -- Allemande
la doulce — Het was eens graven dochterkeu -- Alemande
d'amours. — Een ridder en een meysken jonck op een rivierken.
— Een Soudaen hadde een dochterken. --- J'ay acquis une
maistresse plus belle que le jour. — Siet wat daer geschreven
staet. — La berioiste Trinité. — Je faict mon testament. —
Van bedructe hertekens. — 0 Venus Soet. — Crux fidelis. —
Het was een man hy hiet Arns, hy hadde een knecht die hiet

Macharus. -- Altusschen twee berghen daer loopt een water
— L'Allemande jolye. — Het was een meysken jonc l .

,
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in recompence van het goet herte, ende de goede
gunste, die uwer Excellentie my u arme dienersse
en myne kinderen altijd bewezen heeft, dies ick
verobligeert ben myn leefdaeghen voor uwer
Excellentie den Heere te bidden ». Het is de taal
van een erkentelijk hart. De opdracht werd geschreven den 18 September 1586. De goedkeuring van het boek, door MARTEN COOLS, Cantor
der Ste Goedule-kerk te Brussel, dagteekent van
21 Januari 1587.
Het Prieelken bevat 46 liederen, 7 leisenen,
5 refereinen en 2 tweespraken, waaraan zij den
naem van Spelen van Sinne gaf.
Zoo zij met hare liederen bij de Calvinisten
afkeuring en haat inoogstte, vond zij bij hare
gelootsgenooten wijden bijval.
Gelijk zij het had verlangd, werden hare liederen veel gelezen en gezongen. Zestien jaren
Flater schreef zij dat het Boekjen « zoo is ghetrokken
gheweest datmen nergens gleeen meer vinden en
con ». Ofschoon tot hoogen ouderdom gekomen,
besloot zij tot het opleggen van een nieuwen
vermeerderden druk. Deze uitgave is vermeerderd
met 9 liederen en met een prozawerk, getiteld :

Eene generale biechte ende devote meditatie op de
passie ons Heeren. Dit laatste opstel is eene
vertaling uit het Fransch.
De tweede uitgave verscheen in 1603, onder
den oorspronkelijken titel :
Het Prieelken der gheestelycker Wellusten.
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« Edele vrouwe, om dienswille dat die menschelijcke crancheyt behoeft altemets te hebben
eenighe recreatie, zoo zeytmen ghemeynelyck dat
den boghe niet altijt en mach gespannen staen,
om dat by niet breken en soude : dwelck aenmerckende den heylighen Apostel Paulus, vermaent
alle Christen menschen, in zijnen brief totten
Philippensen, int iiij capittel, dat zij hun zouden
verblijden hier inden Heere, welcke woorden (om
de selve beter te vestighen in alle godvruchtige
herten) hy was verhalende zeggende, ick segghe
u wederomme, verblyt u inden Heere, houdende
alle zinnelycke ende werelsche recreatien voor ydelheyd, die welcke naer dat zij zijn gepasseert den
menschen anders niet bij en brenghen dan onruste
ende wroeglien van concientien : ende ter contrarien die vreucht ende blytschap die wij nemen
inden Heere, is ons gevende een inwendighe verlichtinghe des gheests, dat wij door die blytschap
gedachtich worden in onser herten, die weldaden
die wij van Godt den Heere altijt ontfanghen,
om hem daer af ootmoedelycken te dancken ende
te loven : dwelck ick (arme sondersse) over zestien
jaeren aenmerckende, hebbe alsdoen gedicht een
schoon geestelyck Boecxken, ter eeren Godts,
inhoudende vele gheestelijcke Liedekens, Refereynkens ende spelen van Sinnen, welck boecxken zoo
is ghetrocken gheweest, dat men nerghens gheen nu
meer vinden en can, daer ick my inne zeere verblijdende (om die gestichticheyt die ick hope dat
daer doore ghevolcht is) hebbe binnen drye jaeren
herwaerts (in mijn oude daghen) den aerbeyt
gedaen van noch meer andere schoon devote liedekens te dichten, dwelck ick (door de Gratie
Godts) ende tot zijnder eeren volbracht hebbe, soo
dat het selve boeckxken nu zeere gemeerdert is,
hebbende daer noch by gevoecht (tot stichtinghe
van alle devote gheestelijcke herten) een schoone
meditatie op het bitter lijden Ons liefs Heeren

.-
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Jesu Christi, een devote bichte, ende eenen schoonen devoten willecomme om den Heere willecomme te heeten als men gheweest is ten heylighen
weerdighen Sacrement des autaers, soo dat ick hope
(metter gratien Godts) dot het selve boeckxken
alst met aendachticheyt sal gelesen worden) noch
vele schoone gheestelycke vruchten voortbrengen
zal, welck boeckxken ick aen U Edele Vrouwe
dedicere ende presentere, U ootmoedelijck biddende,
dat U believen wille mynen aerbeyt in dancke te
nemen, ende tselve boekxken met aendachticheyt
te lezen, ick en twyfel niet het en zal U zeer
aenghenaem veesen.
« Hier mede U den Heere bevelende. Gheschreven te Bruessele den XXVI januarij duysent ses
hondert ende drye. Bij mij u ootmoedige dienersse,
CATHERINA BOUDEWYNS,

weduwe wijlen den

.

Secretaris DE ZOETE. »
Tot den Lezer zegt de goede vrouw
« Beminde lesere, die dit boecxken zult singhen
oft lezen, dat gy daerinne zoudt meynen te vinden die. conste der Rhetorycken, in t'ghetal der
veerssen oft sillaben, ghy zoudt u abuseren, want
ick bekenne ootmoedelyck dat ick die conste nyet
en hebbe, maer ick hebbe simpelyck devote ende
gheestelycke woorden (zoo den Heere my die door
zijne gratie inneghegeven heeft) ghestelt naer die
toonen van de weerlycke Liedekens, daeromme
bidde ick u, en wilt dit boecxken nyet curieuselyck ondersoecken, . maer devotelyck met aendachticheyt lesen oft singhen, zoo zuldt (hope ick) daer
door ghesticht ende beweeght worden tot een
geestelycke recretatie, welck het motyf gheweest
is van mynen aerbeyt. Bidt den Heere voor my.

en

Catharina Boudewyns bezat eene eigenaardige
aangename dichtgave. Meer door natuur dan.

---
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door oefening schijnt zij in de poëzie te hebben
gelukt. In haren tijd was en bleef de ellendige
versmaat der rederijkers, bij de meeste onzer dichters, nog steeds de regel. Onze vrouw was iemand
van te hoog gelouterden smaak om met die
prosodie vrede te hebben. Gelijk hare twee merkwaardige tijdgenooten Lucas d'Heere en Jan van
der Noot, gebruikte zij eenen natuurlijkeren versbouw. Hare gedichten dragen een eigenaardig
karakter, vloeien uit een gloeiend harte en eene
rijke verbeelding. In het godsdienstig lied, eene
dichtsoort welke anders niet onbeoefend was
gebleven, bereikte zij eene aanzienlijke hoogte ;
hare gezangen zijn vol zachtheid, teederheid en
harmonie ; zij getuigen van een ongewoon gemak
van uitdrukking en van eene wezenlijke meesterschap
over de taal. Wij meenen niets gewaagds te zeggen met te verklaren dat zij het in zuiverheid
van taal op de meeste harer tijdgenooten vooruit
heeft.
Dit alles zullen wij door eenige voorbeelden
trachten aanschouwelijk te maken. Het eerste stuk,
dat wij hier ter aanhaling kiezen, is eena Leysene
om het Kinderen JeTus te groeten. Het is van
den volgenden inhoud :
Ic wil inden geest naer Bethleem gaen
Ende spreken dat soete kindeken aen,
Met deser groeten tot alder tyd.
Ick groet u zoete kindeken schoone,
Ghy zyt ghecomen ut s'vaders' troone
In Maria ghebenedyt.
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Ick groet u, lieffelyc kindeken cleyne
Geschapen van s'maegdekens bloede reyne
Door die eracht des H. Gheests.
Ick groet u, Kindekes in der crebb n,
Mocht ick u in myn herteken hebben,
Dat is de plaetse die ghy begeert.
Ick groet u, suyver kint gepresen,
Die ons altsaemen hebt ghenesen
Doort storten van u heylich bloet.
Ick groet u, kint vol caritaten,
Om u wil ick de werelt laeten
En sterven alle sinnelycileyt.
Ick groet u, kindeken cleyn besneden
Doet my myn hooverdye vertreden
Met een diepe ootmoedigheyt.
Ick groet u, voort des Vaders verheven,
Voor wiens majesteyt dat d'Ingele beven
En ringhen Sanctus tot alder tijt.
Ick groet u, Kindeken groot van machten,
(hy hebt verwonnen des vyants erachten
Die doot, die belle, de werelt me.
Ick groet u, Kindeken jonc van dagen,
Wilt wt mynder herten jaeghen
Alle dat u Heere mishaecht. (t)

Is dat niet oorspronkelijk van opvatting, mooi
van voorstelling, warm van gevoel ?
Men zal, vertrouwen wij, het volgende geestelijk lied gaarne terugvinden:
(t) Tweede druk, bl.

120.
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Devote ziele wilt u vermeyden
Int hofleen van Oliveten zoet,
En wilt doch daer wt niet scheyden,
Mae: gaet by uwen Bruydegom goet,
Ghy sult hem vinden ligghen ter aerden,
In zyn ghebet met viericheyt groot,
Eer hy heeft willen den strijt aenveerden
Ende voor ons sterven bitter doot.
Hoe bangich was zyn lieffelijck herte
Zijn siele bedroeft in grooter noot,
Want hy voorsach die groote smerte
Dat cruyce en al zyn lyden bloot,
D welck hy corts soude moeten dragen
Voor de sondaers boos en quaet,
Die hem niet en souden behagen,
Maer veel blyven obstinaet.
O alderliefste Bruydegom verheven
Ick bid u door u bloedich zweet,
Door uwen anxt, u schudden ende beven
Ende door u traenen heet,
Wilt myn cout herte ontsteken van binnen
Met uwer vierigher Liefden groot,
Dat ick myn sonden mach verwinnen
Ende u beminnen tot in myn doot.
Bidt voor die dit heeft gheschreven,
Ende diet selve heeft ghedicht,
Dat Godt haer wille zyn gratie gheven
Inwendich door zyn Goddelijck licht,
Dat zijn bloedich lyden ende smerte,
Sijn heylich leven ende deucht
Soo mach gheprint zyn in haer herte,
Dat zy vergete alle ydel vreucht. (i)

(i) Tweede druk, bl. 7.8. De zangwyze is : Tsomers ende
Swinters even groen.
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Is dit, voor 1586, niet glad en vloeiend? Is
dat geen tafereeltje dat van een fijn, gevoelig harte
getuigt
Wil men een gezang, waarin het harte der
gemoedelijke vrouw zich nog ruimer voordoet ? Men
luistere :
O een, o Goddelijk een,
Dat Magdalena hadde vercoren,
Rust, o Jesus, in myn herte alleen
En laet myn ziel van u niet scheën,
Op dat zy niet en gae verloren.
Drijft wt my dat u mishaecht,
Maekt my den mensch naer uwen wille
Wt liefden myn herteken naer u jaecht :
Myn sondes met u bloet wt vaecht !
Stort in my u gracie stille!
O Heer, wanneer sal comen den tyt,
Dat ick u sal aenschouwen
Daer boven in u hemelryck,
Daer altyt wesen sal iolyt
By u moeder ons lieve Vrouwe.
Ende met u Ii ghelkens sunder getal
En al u heyligen vol deuchden,
Daermen u altyt loven en dancken sal,
Ende singhen Sanctus boven al
Inder eewicheyt met vreuchden.
Groote blyschap sal wesen daer,
Gheen verstant en kan se dincken,
Maer wy moeten dicwil peyzen voorwaer
Dat moeten wesen sal zuyver en claer,
Dwelck inder eewicheyt sal blincken.
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Op dese claerheyt eerst vooral
Behoort een sondich mensch te letten
Dat by tot deese vreucht niet comen en sal
Die hier beneden in dit artsche dal
Syn siele met sonden wilt besmetten. (t)

Er komt in den bundel een lied voor op de
toenmalige Brusselsche Calvinisten. De verdiensten
er van zijn juist niet aanmerkelijk ; doch het is
voor de geschiedenis van den leeftijd der dichteresse van geen belang ontbloot. Wij schrijven het
daarom af :
Laet ons in Godt verblyden !
Sonder vermyden (2)
Den Heere ghebenedyden
Cleyn ende groot !
Godt dancken ende loven
Die ons heeft van boven
Gegeven tien peys, twas meer dan noot !
Veel menschen zynder bleven van honger doof,
En wilt dit vergeten niet,
Al tsamen tot Godt vliedt,
Dat wy niet en vallen in zwaerder verdriet.

God wil ons gratie gheven
Om deuchdelyck te leven,
Sonder sneuven, (3)
Elck nae zynen staet;
Goede borgers wilt wtroyen,
Jae teenemael verfoyen
Der Ca!vinisten leeringhe quaet
Met al hen ongeloove zeer obstinaet :

(t) Ib., bl. 70-71. De zangwyze is : Het was een meysken enz.
(2) Uitstel.
(3) Vallen.
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Want ghy siet hoe dat
Verdorven wordt die stadt,
Daer sy sayen hen quaet saet.
Wilt al hertelijck bidden,
Dat Godts gheest int midden
Van alle herten worde gheplant ;
Dat liefde mach regneren,
Eendrachticheyt floreren,
Die neringhe en welvaert brengt int lant,
Ghy Catholycken, houdt hier aen de hant.
Dat Calvinus worde verjaecht,
En Luyter w tghevaech t
Met hen predicanten sonder verstant.
Verhuyst ghy, Calvinisten,
Vol muyteryen ende twisten,
Ghy hebt te Bruessel te lange gewoont
Want u tyrannie en u diverye
Hebdi ons ghenoech getoont.
Naer u wercken suldi worden geloont
Door u valsch gheloove blint,
Onse Kercken hebdi gheschint ;
Wee die tot u zijn ghesint.
Gheestelycke persoonen
Wilt nu blytschap t:,onen

Die te Bruessel zyt beswaert :
Als goede levende rancken
Wilt God almachtich dancken
Dat hy u soo lange daer heeft gespaeit,
Nu en suldi niet meer syn vervaert,
Grypt al eenen moet,
Het Calvinist gebroet
Gaet nu wech loopen metter spoet.
Iaen edelen Hertoch van Parmen
Heeft Bruessel willen ontfermen,
Natuerlycke liefde hem daertoe dwingt.
Godt geve hem prys ende eere,
Tes een genadich Heere,

-

'97 ---

Die ons den peys wt liefden schinckt.
Goede borgers, dit altyt ghedinct,
W ilt allen danckbaer zyn
Op dit termyn
Dat ghy niet en valt in swaarder pyn. ; i )

Wy zullen onze aanhalingen staken met het
overschrijven van een Kerstlied; het heet eene
gheestelijcke Leysene op den
't Somers even groen :

toon : Szvinters en

Begint u hertekens op te heffen,
Verblyt in uwer sielen gront,
Wilt u wegen maecken effen
Voor den grooten Heere die comt.
Ghy moet u siele maecken reyne,
Om hem t'ontfangen, tes meer dan noot :
Al schynt hy te wesen een kindeken cleyne,
Hy is een Heere van machte groot.
Geen meerder gifte en connen wy crygen
Dan die ons Godt gegheven heeft.
Laet ons Godt dancken sonder zwygen
Al dat op der aerden leeft,
Ons menscheyt heeft Gadt a -:n;eno:nen,
Wie can begeren meerderen troost,
Hy is selver in persoon ghecomen,
Met zynen bloede zyn wy verlost.

Compt en wilt altsaemen smaecken
Des kindekens groote soeticheyt.
Doet u hertekens naer hem haecken,
Maect u conscientie wel bereyt.
Door ootmoedicheyt wilt u verneren,
Met traenen wilt suyveren uwen grout.
Die in zyn menschheyt contempleren,
Zijn Godtheyt maect de siel ghesont.

(I) Ib., b1. 5o 33. Zangwijze : Die de werelt yet wel besiet enz.
-
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Als wy dese groote liefde aenmerken
Soo cryghen wy sondaren moet.
Laet ons in zynder liefden verstercken,
En dancken hem van zyn menscheyt goet
Die onse crancheyt heeft ghedragen
Hier beneden in 's werelts pleyn
En ons altsamen, die waren slaven,
\'ry gemaekt van sonden reyn. (r )

Catharina's vijf kinderen waren :
io Meester PHILIP DE ZOETE, substituut van
den procureur-generaal bij den Raad van Brabant.
2° MARIA DE ZOETE, gehuwd met Philip de la
Motte; zij was weduwe in 1598.
3° LOUISA DE ZOETE, echtgenoote van Antoon
Persoons, gevestigd te Stralen, in Gelderland.
4° ANTOON DE ZOETE, in Spanje in 1598;
daarna meester der Rekenkamer van Brabant, echtgenoot van Margareta vanden Bossche. (2).
5° Meester MARTEN DE ZOETE, advocaat en
commissaris der Tolkamer van Antwerpen in 1598.
Zooals wij hooger gezegd hebben, bezat
Catharina Boudewyns, met hare kinderen, eene
ruime woning nabij Sinte Goedelekerk, in de
huidige Wildenboschstraat, gaande van de Colle-

(i) Op verzoek van mijn overleden vriend Ridder X. van
Elewyck bracht de Heer Tilborghs, leeraar bij het koninklijk
Conservatorium, te Gent, dit lieve Kerstliedje in muziek voor
het doksaal der hoofdkerk van Sint Peeter, te Loven (1871).
(2) Hij had een grafgedenkteeken in de kapel van Sint
Erasmus, in de kerk van Sinte Goadele, te Brussel. Zie Basilica
Bruxellensis, 1743, bl. 166; J. ROMB A.UT, Bruxelles illustrée,
I, 383.

199 giaalstraat naar de Lignestraat. In eene acte
van 1595 is dit huis opgegeven als volgt : « Een
groote hoffstadt, met eender groote zale, met eender
keuckene, stuyckende tegen die gemeyn strate, metter
poorten ende een plaetsse daer toebehoirende, metter
eedtkamer, achterhuysse, hove daeraen liggende, ende
metten uytgange achter in de straet geheeten theetegat, ende alien zyne anderen toebehoirten geleden
onder off ter zyden van den kerckhove van Sinter
Goedelen, tusschen de goeden wijlen Meester Jans
Sucquet, die nu zyn der Weduwen wylen Meester
Aerts van Bakeren, in d'een zyde, ende de goeden
Meesteren Lcwys Vulgaert, in d'ander. a
Volgens eene andere acte was het huis « gestaen ende gelegen by Sinte Goedelenkercke, naest
den huyze genoempt thugs metten Engelen ».
Den 15 November 1595 verkocht « de eerzame
Cathelyne Boudewyns » haar huis aan « die wel
geborene vrouwe, vrouwe Antonia Penelope, geboren
vrouwe van Brederode ». In de acte ontvangen door
den notaris Jan de Cambye is het aldus aangewezen : « Zeker huer (heur) huys, met alle toebehoirten derselver (sic), bynnen deser stads van Brussele, gelegen by Sinte Goedelen lange trappen, .soo
men wilt gaen naer het hoff van Bergen, ende dat
om ende mits der somme van 2600 guldens, tot
20 stuyvers eiken gulden gerekent, gancbaer in dit
land van Brabant. »
De vrouw gaf quittantie van den verkoop van dit
huis respectivelijk den 27 Juni en 22 December 1595.
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Deze verkooping werd bij acte ontvangen door
den notaris Philip van Woelput, te Antwerpen, den
16 December 1596, gelaudeerd, geratificeerd en
geapprobeerd voor zooveel hem aanging door Meester Marten de Zoete, gezworen advocaat aldaar, zoo
voor hem als voor zijnen broeder Antoon de Zoete,
« wezende toen in Spanje », beide zonen van Catharina Boudewyns, en den 23 derzelfde maand deed
de moeder goedenisse van haar huis in handen der
Erflaten van de Tolkamer, te Brussel. Dit stuk
brengt ons andermaal in kennis met al hare kinderen. Zij verschijnt er met hare dochter jufvrouw
Maria de Zoete, in persoon; de gemelde broeders
Marten en Antoon, meester Philip en jufvrouw
Louise de Zoete en Antoon Persoons, haar man en
wettig momboir, toen afwezig en wonende te Stralen, in Gelderland, bij procuratie ; « alle kinderen
wylen des voorschreven M ter Nicolaes de Zoete en
der voorgenoemde Juff. Catherina Boudewyns. »
In dit stuk leert men tevens dat de vrouw voor de
Tolkamer verschijnt, zoo in eigen naam als ook uit
kracht van « zeker besloten Testament of uittersten
wil bij wylen haren man en haer te zamenderhand
gemaekt, voor Meester Thye, notaris, te Antwerpen, » den 29 October 158o (r).
Onze dichteres had het geluk de eerste jaren
van het bestuur der aartshertogen Albert en Izabella
(I) KAREL
bi. 335-337.

STALLAERT, in het

Taelverbond, van 1853,
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nog te mogen beleven. Naar men uit hare schriften
leert had zij haren intrek genomen in eene geestelijke
vergadering, wellicht in het Begijnhof van Brussel.
Aldaar zal zij nog menig uur van kalmte en opbeuring hebben gevonden. Gelijk gezegd is stelde zij,
in 16o3, te Brussel, eene tweede uitgave van
haar Prieelken algemeen verkrijgbaar. Leefde zij
nog eenige jaren daarna ? Het is ons niet vergund
deze vraag op te lossen. Te Brussel hebben de
kerkregisters van dit tijdstip opgehouden te bestaan,
en elders deden wij vergeefsche moeite om het
sterfjaar der dichteres te ontdekken.
Veel nog blijft er voor de geschiedenis onzer
letterkunde uit de archieven op te delven. Wij koesteren de hoop dat er vroeg of laat nadere inlichtingen over de laatste jaren van Catharina Boudewyns zullen kunnen medegedeeld worden.

-- 202

--

Zitting van ig Mei 1897.

Aanwezig de heeren baron de Maere, bestuurder; Alberdingk Thijm, onderbestuurder; de Potter,.
bestendige secretaris ;
de heeren Claeys, jhr. de Pauw, Gailliard,
Gezelle, Hiel, Snieders, Willems, Daems, Micheels,
Obrie, Coopman, de Vos, Broeckaert, van Even,
Sermon, Bols, de Flow, Claes, werkende leden;
de heeren de Vreese en Prayon-van Zuylen,
briefwisselende leden.
Door den bestendigen secretaris wordt lezing
gedaan van het verslag over de voorgaande zitting,
waarna hij de lijst mededeelt der
AANGEBODEN BOEKEN.

Door de Regeerins :
De Vlaamsche Volksnamen der Planten van
België en Fransch - Vlaanderen, door E. PAQTE, S. J.
Dietsce Rime. Geestelijke gedichten uit de
XIII°, XI Ve en X Ve eeuw uitgegeven door jhr.
,

K. DE GHELDERE.

Bulletin de l'Agriculture, 1897, nr 1.
Bibliographie de Belgique, 1897, nr 8.
Bulletijn van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring van Gent. S e jaar, nr I.
Compte rendu des séances de la Commission
royale d'Histoire, 1897, nr i .
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Revue de l'Université de Bruxelles, '896-1897,
ifs 6 en 7.
Bulletin de l' Académie Royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts, 1897, nr 3.
Wallonia, 1897, nr 4.

Door den heer J. BOLS :
Honderd oude Vlaamsche liederen met woorden en Tangwijlen, verzameld en voor de eerste
maal in het licht gebracht, door J. BOLS :

Door den bestendigen Secretaris :
Parochieboek of beschrijving van Lombardtijde, door TANGHE. Brugge, 1861.

Door de Redactie van het Woordenboek der
Nederlandsche taal, de 9e aflv. van het tweede
deel : Beek-Begrijpen.
Door de Académie

Belgique :
Bulletin, XXIXe,

2e

royale d'Archéologie de

partie.

Door den heer Seriden, bestuurder van 's Rijks
Middelbare s:hool te Turnhout :

Practisch Taalboekje, bewerkt naar het o jiciéel
programma der lagere scholen. Nieuwe uitgave,
3 deeltjes.

Nederlandsche Taaloefeningen ten gebruike
der inrichtingen voor middelbaar onderwijs
De Fransche taal op de volksschool, bewerkt
voor het lager onderwijs en de voorbereidende
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klassen der Middelbare Scholen.

Nieuwe uitgave,

twee deeltjes.

Door de Société bibliographic beige
Revue bibliographique, 1897, nr 4.
Door de uitgevers van Bielrorf, de 9e aflev
van 1897.

Bibliographische aanteekeningen.
De heer Alberdingk Thijm biedt, in naam van
den eersten schrijver, den heer Ernst Martin, de
eerste a fl evering aan van het Wórterbuch der
Elsdssischen Mundarten bewerkt door Ernst Martin
en H. Lienhart ; ten tweede : Neue Fragmenten des

Gedichts van den Vos Reinaerde und das Bruchstuck
van Bere Wisselau ; ten derde : H.-W. Tydeman
und 7. Grimm (1883).
De Spreker herinnert er aan welke verdienste
zich Martin reeds sedert jaren, door zijne letterkundige studiën, heeft verworven, eene verdienste
welke ook aan onze letteren te goed komt ; want
de veelzijdige schrijver heeft zich bijzonder met
de Nederlandsche letteren in België bezig gehouden. Zijne studiën en ontdekkingen nopens Reinaert den Vos zijn aan de mannen van het va k
sedert jaren bekend.
Minder bekend is bij ons zijne uitgave van
Gudrun. Terwijl anderen, bijvoorbeeld Martinius,
de plaatsbeschrijving, in Gudrun gegeven, zooveel

.
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mogelijk door namen aan de zeekust van Noord
Duitschland zoeken uit te leggen, heeft Ernst
Martin, door zijne beschouwing van het land en
de lieden, die in Gudrun worden geschilderd, er
toe bijgedragen dit werk als een Nederlandsch epos
te doen beschouwen.
Zijne uitgave wordt heden nog algemeen in
Duitschland als eene der meest gezaghebbende
geroemd en gebezigd.
Bovendien heeft Martin zijne algemeene kennis
onzer letterkunde bewezen door zijne levensschetsen van de meeste onzer groote dichters, aan te
vangen met Maerlant. Deze levensschetsen komen
voor in de algemeene Duitsche Biographie.
Eindelijk heeft Martin, nevens een tal van
andere belangrijke schriften, ook nog de brieven
uitgegeven, ten tijde van Bilderdijk's leven door

H.-W. Tydeman geschreven aan Jacob Grimm,
brieven die een aantal bijzonderheden over den
toestand onzer letteren en wetenschappen dier
dagen bevatten.
Het Worterbuch, eindelijk, dat in vier groote
afleveringen volledig zal zijn, bevat, behalve de
merkwaardigheden van taalkundigen aard, eene
menigte bijzonderheden, die voor de volkskunde
van het hoogste gewicht zijn.
P. ALBERDINGK THIJM.
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Ons achtbaar medelid, de heer Jan Bols, heeft
in de zitting der maand Februari ons een hoogst
merkwaardig opstel medegedeeld over het belang
en het nut van het bewaren der oude volksliederen
die, heden maar weinig meer gezongen, weldra
geheel en al in het vergeetboek zouden geraken,
wierden ze niet bij de oude lieden afgeluisterd en
door eene bedrevene hand te schrift gesteld. De
heer Bols liet ons in zijn opstel hooren hoe hij,
wat hem betreft, de taak op zich genomen had
om een deel van onzen Vlaamschen liederenschat
aan de vergetelheid te onttrekken, en met welken
gelukkigen uitslag zijne moeite beloond werd. Zijn
rijke oogst op dit gebied heeft hii thans het volk
ten beste gegeven in eenen bundel van Honderd

oude Vlaamsche liederen, met woorden en ranghet
wijeen verzameld en voor de eerste maal in
licht gebracht, een schoon boek van 290 bl.,
8°-formaat, en in 't opzicht tekst en noten ten
zeerste verzorgd. De verzameling behelst 16 Kerstliederen, 6 Nieuwjaarsliederen, 8 Drie-Koningenliederen, 8 op Jezus' lijden, 4 ter eere van Heiligen,
6 andere van eenigzins godsdienstigen aard, i lied
op de Blijde Boodschap, i op Jezus en St. Janneken,
12 verhalende en historische liederen, 21 feest-,
drink-, spot-, klucht- en minneliederen, 6 verhuisliederen, 5 liederen op dieren en 3 kinderliedjes.
De heer Bols heeft zich niet bepaald bij het
afschrijven van tekst en zangwijs, maar hij voegde
bij ieder lied eene aanteekening hetzij over de
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herkomst, hetzij aangaande de bewerking, hetzij
met betrekking tot vorige uitgaven, ofwel eene
opheldering bevattende van verouderde woorden enz.
Zoo zal niet enkel de waardeerder onzer volkspoëzie en de toonkunstenaar, maar ook de folklorist
en de beoefenaar der beschavings- en zedegeschiedenis in den bundel ruime gading vinden. Wij
zoeken, inderdaad, in het volkslied niet alleen
den vorm, den meerder of minder gelukkigen inval
van dichter en componist -- de zoetvloeiendheid
van het vers, de zangerigheid der melodie -- maar
vooral den geest, de strekking, de verzuchtingen,
het lief en het leed, het geloof en het bijgeloof,
de gewoonten en de levenswijze van de geslachten,
welke ons zijn voorgegaan.
Om deze reden mag de uitgave des heeren
Bols in de hoogste mate belangrijk, nuttig genoemd
worden ; ook zal ze met eere eene plaats bekomen
naast de liederenverzamelingen, waar J.-F. Willems

en Snellaert, Hoffmann von Fallersleben, Lootens
en Feys, de Coussemaker en Fl. van Duyse onze
letterkunde mede verrijkt hebben.
In naam der Academie meen ik ons achtbaar
Medelid te mogen gelukwenschen wegens de door
hem met zoo'n gelukkig gevolg ondernomen taak,
en tevens hem haren oprechten dank te betuigen
voor het exemplaar der Liederen, aan de Academie
ten geschenke gegeven.
FR. DE POTTER.
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Dagorde.
Bij monde van den heer Bestuurder wordt
aan de vergadering verslag medegedeeld namens de
Commissie, die tot last had, vier candidaten aan
te bieden voor de twee opene plaatsen van buitenlandsch eerelid.
Geene andere namen worden opgegeven.
De Leden, die de voor de letterkundige wedstrijden ingezonden verhandelingen onderzocht hebben, deelen hun verslag daarover mede.
Vervolgens leest de heer Prayon-van Zuylen een
opstel, getiteld : Pangermanisme, hetwelk de vergadering beslist in de Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen.
Gezien het gevorderde uur, zal de heer W. de
Vreese in eene volgende zitting zijne aangekondigde mededeeling doen over « het handschrift en
den tekst der Eerste Bliscap van Maria. »
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VERSLAGEN OVER DE WEDSTRIJDEN
(1897)

EERSTE PRIJSVRAAG.

Verhandeling over de vormen van het werkwoord
in het Oudvriesch.
Verslag van den heer P. WILLEMS, eersten
verslaggever.
Een antwoord is ingezonden met de kenspreuk

Thet is Met andert uppa there forma leest (Dit
is het antwoord op de eerste vraag).
De Schrijver heeft het doel dezer vraag wel

ingezien en in zijne Inleiding geschetst : Na de
jongste studiën over het Oudvriesch opgesomd te
hebben, « vraagt men zich natuurlijk, zoo gaat hij
voort, of eene nieuwe studie over de vormen van
de Oudvriesche werkwoorden nog eenig nut bevatten
kan en welk doel de steller dezer prijsvraag nastreeft.
De bovengemelde studiën, men moet het bekennen,
bleven in 't algemeen onvolledig en bepaalden zich
tot één dialect, of wel hielden zij geene rekening
van de gewestspraken en behandelden de vormen
zoo als die in de Oudvriesche bronnen voorkwamen.
Daar echter in deze laatste tijden de Gudgermaansche
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taalkunde buitengewone vorderingen heeft gemaakt
daar de nieuwere taalkundigen, als Braune, Paul,
Gallée, in het opstellen hunner grammatica's algemeen dialect. en onderdialect onderscheiden ;
daar de Oudvriesche bronnen tot nog toe slechts
gedeeltelijk en onoordeelkundig behandeld werden,
eischt de Academie, mijns dunkens, eene studie,
waarin de schrijver, ten volle in de nieuwe Germaansche taalwetenschap beslagen, de werkwoorden
van alle friesche bronnen aan eene schrandere
kritiek onderwerpe, om ze daarna volgens tijd,
volgens algemeen dialect en onderdialect, te rangschikken en breedvoerig te bespreken. Meermalen
inderdaad hebben de leden onzer Academie met
recht op het gevaar gewezen, dat de jonge taalbeoefenaars dreigt bij het onoordeelkundig gebruiken
van oude teksten. Nu wat in dit opzicht de Oudvriesche bronnen betreft, hebben von Richthofen,
Siebs, Hettema, van Helten openhertig bekend dat
zij over den tijd en de plaats, waar en waarin de
stukken opgesteld zijn, niets met zekerheid weten,
dat vele vormen oorspronkelijk anders geschreven
stonden ».
In de critische aanwending der Oudvriesche
bronnen bestaat inderdaad de groote moeilijkheid
van het vraagstuk. Ook heeft de Schrijver wel
gedaan zijne verhandeling in twee hoofdstukken te
verdeelen : I. Critiek der bronnen. II. De Vormleer der Oudvriesche werkwoorden. Van de 191
bladzijden der verhandeling zijn er 85 gewijd aan
de critiek ; io6 aan de vormleer.
;.
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I. Critiek der Bronnen. Het Vriesch bevat
drie hoofddialecten : het Noord-, het Oost- en het
Westvriesch.
Van het Noordvriesch bezitten wij geene oude
bronnen. Van de twee andere dialecten bestaan
nog talrijke bronnen, meestendeels van rechtskundigen inhoud. De Westvriesche bronnen zijn jonger
dan de Oostvriesche. Terwijl de schrijver, in zijne
verhandeling, ze doet opklimmen tot de tweede
helft der XIIIe eeuw, is hij, door verdere studie
beter ingelicht, zoo als een later gezonden bijvoegsel
het zegt, tot het besluit gekomen, dat de oudste
stukken slechts tot de XIVe, en meestal tot de
tweede helft dier eeuw behooren. De Oostvriesche
oorkonden daartegen behooren meestal tot de XII I e
en XIVe eeuw.
1 ndien, ondanks dezen jongeren oorsprong, de
Vriesche bronnenOudvriesche en niet Middelvriesche
taal bevatten, terwijl de Sassische en Nederlandsche
bronnen van gelijk tijdstip tot het Middelnederduitsch
en Middelnederlandsch behooren, dan is de oorzaak
daarvan dat de Vriezen taaier waren in het behouden
van oudere klanken en vormen, en derhalve het
Vriesch der XIIIe en XIVe eeuw ongeveer op denzelfden graad van ontwikkeling stoned als het
Sassisch en het Vrankisch der IXe, Xe, Xle eeuwen,
en onder dit opzicht waren de Westvriezen nog
behoudender dan de Oostvriezen, zoodat het Westvriesch der XIVe eeuw mag vergeleken worden met
het Oostvriesch der XIIIe eeuw.
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De Schrijver heeft met voorliefde de critiek
der Westvriesche bronnen behandeld. Deze gaat van
bl. i o tot bl. 61, en ten gevolge zijner studiën
verdeelt de schrijver de geschiedenis der ontwikkeling van het Oudwestvriesch in drie tijdvakken,
1250-1315, 1315-138o, 138o-145o, waarvan hij voor
elk in het bijzonder de voornaamste kenteekens
aangeeft. Schrijver zal genoodzaakt zijn deze verdeeling te wijzigen, om haar in overeenkomst te
brengen met de uitkomsten zijner jongere studie
over de critiek der bronnen. Daarenboven schijnen
mij deze algemeene gevolgtrekkingen te moeten
geplaatst worden, niet vóór, maar na de critiek.
De studie der critiek van de Oostvriesche
bronnen is minder uitgebreid (bl. 61-85). Achtereenvolgens behandelt de schrijver de bronnen van het
Rustringer-, het Brokmer-, het door den schrijver
uit den BisschopsToen van 1276 afgeleide EmsigerBrokmer-, het Emsiger-, het Hunsigoër-, het uit
het Privilegiurn afgezonderde Hunsigoër-Emsiger-,
het Fivelgoër-, en eindelijk het Zuidwestoldenburgsch dialect, met aanduiding der bijzondere
kenteekens van elk dezer dialecten.
Naar mijn inzicht leverde dit gedeelte der studie
de meeste moeilijkheid, maar ook het meeste belang
op. Schrijver heeft de critiek der bronnen met
ongemeenen ijver bewerkt, en in die studie ontegensprekelijke bewijzen gegeven van taalkennis en
van critischen zin. Nogmaals nagezien en gewijzigd volgens de latere mededeelingen des schrijvers,

.
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zal deze studie een zekere en hechte grondslag zijn
voor den opbouw van het Oudvriesch werk woord.
II. De Vormleer. Het tweede deel vangt aan
met eene korte inleiding, waarin eenige punten van
algemeene taalkunde worden aangeraakt. Deze aanmerkingen schijnen mij hier op hunne plaats niet
te zijn. Vergelijkingen van het Oudvriesch werkwoord met het \ Testgermaansch in 't algemeen
en met het Angelsasissch in 't bijzonder zouden
grondiger moeten zijn dan men ze in de verhandeling aantreft, en dáár worden geplaatst waar
zij te pas komen. Vergelijkingen van het Oudvriesch
met het Oorgermaansch en zelfs met het Oor-indogermaansch, ingezien den grootera afstand die het
Vriesch der XIIIe eeuw van het Oorgermaandsch afscheidt, mogen niet dan met voorzicht worden
aangewend.
De Schrijver volgt bij de behandeling van het
Vriesch werkwoord de verdeelingen, die bij de studie
van het Germaansch werkwoord gewoonlijk in
gebruik zijn.
Vooreerst komen de sterke werkwoorden,
namelijk :
a) Stamverandering der zes klankwisselende
klassen.
b) Stamverandering der verdubbelende werkwoorden.
c) Vervoegingsuitgangen.
d) Het werkwoord eima als voorbeeld der
Oudvriesche sterke vervoeging.
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Dit gedeelte werd eenigszins gewijzigd en
volledigd door i4 bladzijden van het Bijvoegsel.
Ten tweede, de drie klassen der zwakke werkwoorden, hunne vervoegingsuitgangen, en als voorbeelden der 1 e klas, lêra, den tweede klas, niakia.
Ten derde, onder den algemeenen naam van
onregelmatige klas, worden behandeld de praeteritopraesentia, en de werkwoorden rijn, willen, doen,
gaan en staan.
Bij elke der klassen van sterke en zwakke
werkwoorden worden met groote en nauwkeurige
zorg opgesomd al de werkwoorden die ertoe behooren, en al de voorkomende vormen van elk
werkwoord, met aanduiding der plaats waar zij
in de bronnen te vinden zijn ; verder volgen uitleggingen van deze vormen.
Nochtans is de studie van het Vriesch werkwoord niet volledig. De bouwstoffen zijn er; de
algemeene gevolgtrekkingen ontbreken. Men mist
er de bepaalde scheiding van Oost- en van WestVriesch; en van de onderdialecten der twee hoofd-

dialect en.
Men zoekt ook te vergeefs eene bijzondere studie
over zekere klankwetten, reeds door Siebs in het
vriesch werkwoord aangeduid, als de verlenging van
klinkers in opene lettergrepen en voor zekere medeklinkerverbindingen, de verkorting van klinkers voor
zekere andere medeklinkerverbindingen door de vervoegingsuitgangen te weeg gebracht. Verder had
ik gaarne de aandacht meer bepaald zien inroepen
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op den toestand van den omluid in den 2 E11 en
3P persoon enkelvoud van den tegenwoordigen tijd
der sterke werkwoorden , op den overgang van
verdubbelende werkwoorden tot de zesde klankwisselende klas, enz.
Welk is mijn besluit ? De verhandeling heeft
aan den Schrijver ongemeenen arbeid gekost ; zij
bevat talrijke bouwstoffen van beste gehalte, welke
grootendeels bewerkt zijn. De Schrijver is wel uitgerust om het gebouw geheel te voltooien.
Den uitgeloofden prijs van 600 fr. heeft hij
zonder den minsten twijfel verdiend. Maar, zooals
de verhandeling daar vóór mij ligt, is zij niet gereed
om gedrukt te worden. Om deze reden den prijs niet
toekennen en de zoo moeilijke vraag, die, bij gebrek
van mededingers, wegens hare belangrijkheid reeds
werd uitgesteld, nogmaals uitstellen, zou den schrijver
zeker ontmoedigen, en de Academie in gevaar stellen
later geene oplossing der vraag meer te ontvangen.
I k heb derhalve de eer voor te stellen den
prijs aan den Schrijver der verhandeling to€ te
kennen, met toepassing der voorwaarde, wier mogelijkheid reeds vroeger door de Academie in beginsel
werd aangenomen : namelijk dat het bedrag van
den prijs eerst zal uitgereikt worden wanneer de
Schrijver, de uitgebrachte verslagen in ernstige aanmerking nemende, zijne verhandeling zal hebben
herzien en volledigd, en hem daartoe een uitstel
van zes maanden te verleenen.
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gekregen dan de beide andere beoordeelaars Maar
met de redeneering van den heer Willems, om het
werk voorwaardelijk te bekronen, kan ik me wel
vereenigen, met dien verstande dat de verhandeling
nog eens door de drie beoordeelaars worde nagezien, vóór ze ter perse gaat. Ik acht het derhalve
onnoodig in bijzonderheden te treden ; de Schrijver
van het antwoord zal, onderstel ik, zelf de zwakke
punten van zijn werk wel kennen en weten welke
wijzigingen er aan toe te brengen zijn ; slechts
op eene kleinigheid, die echter haar belang heeft,
wil ik de aandacht vestigen : het komt mij voor,
dat de taal van dit geschrift wat beter zou dienen verzorgd te worden, vooral met het oog op
de terminologie. I k weet wel dat het heel moeilijk is voor sommige termen der germanistik, die
meestal door Duitsche geleerden zijn uitgedacht,
een gepast zuiver Nederlandsch woord te bedenken,
maar wie, gedreven door een purisme dat zijn oorsprong heeft in een overigens lofwaardigen eerbied
voor zijne moedertaal, de Hoogduitsche termen niet wil
gebruiken, moet dien eerbied voor het Nederlandsch
zoo verdrijven dat hij geene woorden gebruikt die
evenmin Nederlandsch zijn als de Duitsche. Daaraan
maken onze Zuidnederlandsche puristen zich echter
maar al te vaak schuldig. Ook de Schrijver van
dit antwoord raakt van Scylla naar Charybdis verzeild. Voor umlaut gebruikt hij omklank; hij spreekt
van « omgeklonken » vormen enz. Maar omklank
is geen woord dat in overeenstemming met het
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Nederlandsch taaleigen is gevormd (1), evenmin als

omluid, dat door sommigen voor hetzelfde begrip
wordt aangewend. Het zou aanbeveling verdienen,
me dunkt, indien men in Zuid-Nederland de terminologie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal aannam, t. vv. voor hgd. umlaut het ndl.
klankwijTiging en voor Hgd. ablaut ndl. klankwisseling. Deze termen, welke het vereischte begrip uitnemend uitdrukken, werden uitgedacht door.
Dr. J.W. Muller te Leiden. De Schrijver van
het ingezonden antwoord gebruikt voor ablaut
klankverwisseling, maar klankwisseling is ongetwijfeld beter : niet verwisseling heeft b.v. tusschen
kom en kwam, spade en spoed, plaats, maar wel
wisseling. Voor onomatopoea heeft Dr. Muller het
ndl. verklanking bedacht.

Gent, 19 Mei

1897.

TWEEDE PRIJSVRAAG.

Eene opgave van bewijsplaatsen uit taalbronnen, d. i. uit gedrukte of ongedrukte schriften,
alsmede uit gewestspraken, voor elk der woorden,
door KILIAAN als vetus Flandricum opgegeven.

(i) Verg.
kol. 152.

Woordenboek der Nederlandsche Taal,

dl. r r,
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Verslag van den heer GUIDO GEZE ELE,
eersten verslaggever.
Op de vrage zijn, dezen keer, drie antwoorden ontvangen :
N° 1, XXII en 343 blzz. 4°, onder kenspreuk
Orbaer en nutscap.
N° 2,

I V en 225 blzz. 4°, onder kenspreuk :

Lust baart moed.
N° 3,

VI en 175 blzz. 4°, onder kenspreuk :

Thet is thet andert uppa there óthere leest.
[Oud Friesch : Dat is dat antwoord op der and er er (t we e d e r) n-'ed vrage .]

—

Die 't verslag van 1895, over de antwoorden
.op bovengemelde prijsvraag, gelezen heeft, moet besloten hebben dat de Koninklijke Vlaamsche Aca.demie volledig werk vereischt, en dat zij, wel
bijzonderlijk dezen tweeden keer, volledigheid verwachtende was in 't opgeven van al die woorden,
.en van die woorden alleen, die Kiliaan met « vetus
Flandricum » daarnevens geboekt heeft.
Wederom zijn, door den Schrijver van n° i,
drie op de 253; door den Schrijver van n° 2,
negentien op de 253 bij Kiliaan met vetus Flandricum bestempelde woorden, verwaarloosd, toch
niet opgegeven en, hij gevolg, ook onbehandeld
gebleven.
Bij den Schrijver van n° i ontbreken : I Handghemerck, 2 Heyl, 3 Huyve.
Bij den Schrijver van n° 2 ontbreken i Bal-

- 220 -

daedigh, 2 Butse, 3 Disendagh, 4 Dood-keersse,
5 Fooien, 6 Ghesibbe, 7 Gone, 8 Haeckbusse,
g Héesch, I0 Holte, II Knapelinck, 12 Kolp,
13 Ors, 14 Putensone, 15 tueeborelinghen, 16 Verbaeght, 17 Waeden, 18 Waen, 19 Wijghant.
Daarbij geeft de Schrijver van n° 2 nog het
woord Masse als vetus Flandricum, terwijl er
bij Kiliaan staat: (i) « Mase massue, vetus. Claua.

Fland. Gal. Massue. »
Hoe jammer toch ! want de drie inzenders blijken even bekwaam om de gestelde vraag behoorlijke
te beantwoorden en den uitgeloofden prijs te winnen.
Daarenboven heeft elk van hen zijne bezondere
verdiensten.
De Schrijver van n° r legt veel geleerdheid,
belezenheid, oordeelkundige schranderheid aan den
dag, ook bij woorden daar hem bewijsplaatsen voor
ontbreken, en die hij, zonder hinder, had kunnen
stilzwijgend voorbijgaan. Z., onder andere, bij Afdraeghentheyt, Baerde-maecken, enz.
Hij gist, wel of kwalijk, naar den oorsprong
sommiger woorden, b. v. Anieyt; hij bespreekt
beteekenissen van woorden, b. v. Dood-keerse,
daar Kiliaan van zwijgt, en die hij ook had mogen
onverlet laten.
Aldus ware zijn werk, zonder schade, een groot
getal bladzijden korter gebleven.

(i)

Masse massue (in Gothische letter.)
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De Schrijver van n° 2 gaat, zonder omwegen
en zonder uitloopeb, recht naar zijn doel, want,
zegt hij, Inleiding 1V . « Ik haalde slechts aan
om te bewijzen, en niet om door alle aanhalingen mogelijk.... als elk zijn deel bijbrengt zal 't heel
wel komen. »
Diezelfde Schrijver van n° 2 heeft veel boeken geraadpleegd, en daarenboven aandachtig en
zelf geluisterd naar 't gene het volk al « klapt en
kalt ».
Buiten de 19 bij hem ontbrekende woorden
zijn al de andere, uitgenomen drie: Baerde-maecken,
Verwaet en Wroegherschap, door hem veroorkondschapt.

Drut, Ghesende, Goete, Heyl, Huyve, Megher,
Oudeivaerier, Straele, Torreel, Vervallen Weder,
Wanklaeghen en Weeu'ijte veroorkondschapt de
Schrijver van n°

2,

en hij alleen.

Aronde, Fonck, Gouniiere, Hoorick, Poetre,
Rooden haerinck, Spadenier, Trompen staan bij
de Schrijvers van I° en 3° zonder bewijsplaatsen;
de Schrijver van n° 2 heeft al die Vetus-Flandricums bij 't oudsprakig Vlaamsche volk gehoord;
voor Vl ied bergh (asylum), dat in alle gedrukte
oorkonden schijnt te ontbreken, verwijst hij, met
volle recht, naar de gekende geboortenamen- Vliebergh, Vlieberghs, Van Vlieberghen. Hij had even
zooveel konnen doen voor Keeun'e kcupa, dolium),
dat voortleeft in den Veurenschen geboortename
De Ceuwere, elders De Curpere.
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Bij den Schrijver van n° 3 vinde ik al de verdiensten van n° i en van no 2 vereenigd, zonder
onvolledigheid en zonder overtolligheid.
De Schrijver van n° 3 heeft een werk ingediend dat stelselmatig en bondig mag geheeten
worden, en dat met zooveel zorge en zoo veel
nauwkeurigheid opgesteld is, dat het, zoo 't gaat
en staat bijkans, naar den drukker mag.
Eene A-B-C-wijs ingerichte lijst der benuttigde taalbronnen is aanwezig; en ik stelle der
Koninklijke Vlaamsche Academie voor, thet andert
uppa there óthere leest van n° 3 te bekronen en
met den druk te vereeren.
Schrijver van n° 3 is, hier en daar -- hij of
zijn afschrijver ? -- verstrooid geweest. B. V. Hs.
blz. 5 staat er : Aanreesen voor Aenreesen; blz.
62, culpa voor cupa; blz. I2I, to schrink voor ta
shrink ; en wat dies meer mocht zijn.

Verslag van den heer EDW. GAILLIARD,
tweeden Verslaggever.
Ik sluit mij volkomen aan bij het voorstel door
den heer Gezelle, eersten verslaggever, gedaan.
Met den heer Gezelle ben ik het eens, dat,
van de ingezonden stukken, alleen het derd:, voor
den uitgeschreven prijs in aanmerking komen kan,

--
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Zeker hebben de Schrijvers van de twee eerste
stukken zich veel moeite en opzoekingen getroost.
Zij gaven menig blijk van bekwaamheid. Is hun
werk verdienstelijk, toch prijzen wij bovenal dit
van nr 3, juist omdat wij bij den schrijver daarvan al de verdiensten van n' t en van n'' 2 vereenigd vinden, « zonder onvolledigheid en zonder
overtolligheid », zooals de H r Gezelle terecht zeggen mocht.
Met bijzondere voorliefde heb ik het werk van
nr 3 onderzocht. Zelfs heb ik hier en daar met
den Schrijver een of ander woord grondig bestudeerd. Ik acht het dan ook goed de aandacht op
eenige bijzonderheden te vestigen, met den wensch
dat de Schrijver, daar waar liet passen zal, de
noodige wijzigingen aan zijn handschrift toebrenge.
Eerst en vooral zij gezegd dat er meer methode
aan den dag zou dienen gelegd te worden, èn in
de opgave der bronnen, èn in de algemeene samenstelling van het werk.
Het is zichtbaar dat de Schrijver zijn werk
door eenen kopist heeft laten afschrijven. Deze was
echter niet teenemaal op de hoogte van de hem
opgelegde taak en heeft velerlei en grove fouten
begaan, welke nu, vooraleer het werk drukvaardig mag heeten, met zorg moeten verbeterd worden.
Namen zijn verknoeid. Zoo staat er overal
Guilliodts in de plaats van Gilliodts.
Namen van sdhrijvers zijn nu eens verkort,
dan weder voluit geschreven.

224

Schrijffouten komen talrijk voor. Enkele voorbeelden : Op bladz. III, Histoire d'Oudenburch
Histoire d'Oudenbourg; -- op blz. 14 : .des nacht en
des nachten ; — op blz. 19 : tosten = costere ; op blz. 22 : Ons = OnTes ; --- op blz. 23 :
Vermeederd == Vermeerderd ; -- op blz. 3 3 : bij
woord = bijwoord ; — op blz. g4: Nuchcenstond

=

Nuchtenstond.

Verder willen wij niet aandringen. De Schrijver zal even zoo goed als wij de begane misslagen kunnen verbeteren.
Laat ons liever eenige der besproken woorden
onderzoeken.
Aftronck. Buiten de beteekenis van Bastaard
in het algemeen, heeft dit woord de meer bijzondere beteekenis van « Overwonnen bastaerd », of
in overspel gewonnen bastaard, d. i. het kind « gheboren ex damnato coïtu » (en niet « ex damnata
coitu », zooals de kopist geschreven heeft).
Ate. « Het woord Ate

aldus schrijft nr 3
was dus van de XIIIe tot de XVIIe eeuw in
Zuid-Nederland algemeen gebruikt. »
De Schrijver had moeten bijvoegen, dat het
woord niet minder in Noord-Nederland gekend was.
Verdam haalt immers verschillende teksten aan uit
Noord-Nederlandsche bronnen overgenomen. Men
vergelijke verder Ate met het werkwoord Aten
(Eten geven) en met Atmael (Eetmaal).
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Een voorbeeld van In iemands ate rijn komt
voor in La Flandre, 1876, blz. 44.r.

Aweyt. De Schrijver spreekt breedvoerig over
het tegelijk verschijnen van vormen als Aueet,
A weit, Hanet, Haweit, enz., en legt verder den
uitgang eit uit.
Bij de zaak komen zulke uitleggingen eigenlijk niet te pas. Zoo nr 3 echter op den Franschen oorsprong van het woord duiden wilde, dan
had hij toch ook op het feit moeten wijzen, dat
het Romaansch Gait, met de zoo talrijke als uiteenloopende vormen, die ervan afkomstig zijn, zelfs
van het Germaansch Wacht voortkomt.
Barenteren. In het volgend voorbeeld door
den schrijver van nr 3 aangehaald, beteekent Barenteren niet Verbazen, Verschrikken, maar Ruilen,
Verwissel en
Daer waren mede die vander Goes,
Ende een monech oec vander Does
Quam op een merie gereden.
Hort hoe hise nu sal besteden :
Enen cnape daer hise gaf
Ende barenteerde om een staf.
Verdam haalt overigens die plaats aan onder
het woord Baerteren = Ruilen.

Bedeghen. Nr 3 kent ten onrechte aan dit
woord de beteekenis toe van Promotus, Gekozen,
Verheven, wat ten minste den volgenden tekst
betreft
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« Als hij den papegay of ghescoten hadde en
alzo conync bedeghen was van den voetboghe. »
Bedeghen beteekent hier eenvoudig Geworden.

Bespreck is niet Legatum, Donatio, Testamentum, in den onderstaanden tekst (voorbeeld nr i
door den schrijver aangehaald), maar wel Conditio, .
Voorafgesproken voorwaarde :
Daer was in de bespreken,
Dat Teun op ieder Inael
In syne lier mogt steken
Eene volle kanne bier.

Gheldeman. Van dit woord door Kiliaan opgegeven zijn ons geene voorbeelden bekend. De
schrijver van nr 3 heeft er ook nergens aangetroffen. Onzes inziens heeft hij echter bij misslag
Ghelders als mv. daarvan aangehaald.
Ghemeentogt. In het Se en het 9e voorbeeld
(uit de Cost. van Brugge) beteekent Meentucht niet
Algemeene vergadering der grondeigenaars (eener
watering), maar liever Algemeene vergadering der
poorters (van de stad) : « Bi over een draghene
wanden goeden lieden vander meentucht... » -« Ende bi consente van alder meentucht vander
vorseide stede ».

Ghenooten.
Alsi solen ghenoten gaen,
Dan coemt stappans dat wyf
Ende ontdoet den mond wel ryf.
Ende die man stict syn boet darinne
Ende si bitet eem af van groter minne.
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Schrijver van nr 3 legt hier hoet tusschen haakjes uit door Hoofd, doch hij heeft het mis voor.
De bepaalde beteekenis van dit woord is gemakkelijk te begrijpen.
Bij de aangehaalde plaatsen zou de volgende
wel dienen gevoegd te worden : De chirurgie van
Guido de Cauliaco, blz. 538-539 « Alzo de vercoudtheit (des roeden) ende de betoovertheit (dwelc
is niet connen ghenooten oft bislapen) ghebeurt
van smans weghen. Mids dat het niet connen ghenooten oft bislapen van vrouwen niet en ghebeurt
dan door de beslotentheit des vrouwelicheits. »
Gheselnede. Ziehier twee voorbeelden bij de
aangehaalde te voegen : J. Gailliard, Inscr. funér.
Fl. occ. Bruges, Eglise de N.-D., blz. 34 : « Ende
Margriete van Borssele, wettelicke ghesellenede
myns heerere Lodevvycx valt Brugghe... » ( 1 474). —
Id., bl. 59 : « Joncvr. Passchine fa dheer Jan G
doude, zijne gheselnede.
» (15o5.)
Gheselscap, met dezelfde beteekenis, doet zich
voor in Les Coust. de Flandr., I, Coust. de Gand,
blz. 144, en Coust. de Courtray, blz. 4o ; alsook in
de Aud. Mengel., I, t i 5 : « Zijnen ghetrauweden
gheselscep ».
Godhoede. Hier hebben wij nogmaals op eenen
misslag te wijzen, door nr 3 begaan. Naar Kiliaan
is Godhoede : Salus, Salutatio, d. i. Groet. Maar
Godshoude in den volgenden tekst is Liefde Gods.
Een heel ander woord zal hier wel in het spel zijn :

-
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Eens gevel ene maniere
Dat den broeders van Nociere
Enen, hiet Peter, lenen soude
Enen wagen, dor de godskoude,
Omdat sijs hadden noot.
Uit die weinige aanteekeningen mag blijken
dat de Schrijver van nr 3 zijn handschrift met zorg
moet herzien. Niettemin stel ik met den Heer
Gezelle voor « Thet andert uppa there óthere Trest
van nr 3 te bekronen en met den druk te vereeren.

Antwerpen, 5n Maart 1897.

Verslag van den heer WILLEM DE VREESE,
derden verslaggever.

De drie werken, welke als antwoorden op de
tweede prijsvraag zijn ingezonden, verschillen in
den grond weinig van elkander : ze geven alle drie
eene nagenoeg volledige lijst der woorden, welke
door Kiliaan als verouderd worden opgegeven, in
dezelfde orde waarin zij bij hem voorkomen. In
en 3 ontbreken er enkele, waarschijnlijk bij nr[
vergissing; nr 2 laat blijkbaar met opzet alle woorden, waarvoor hij geene bewijsplaatsen kon opgeven, ter zijde, wat echter voor sommige daaronder
nog al zonderling voorkomt.
Het meeste verschil kan men waarnemen in
het getal dezer bewijsplaatsen. Nr 3 haalt er de
meeste aan : hij gebruikt Verdam, Stallaert, Gail-
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liard en Oudemans, en beroept zich een enkele maal
op Meyer's Woordenschat. N'' i gebruikt Verdam en
Oudemans; Stallaert kent hij slechts uit Verdam. Nr 2
gebruikt Verdam en Oudemans; hij kent, althans vermeldt Gailliard noch Stallaert, welke hij zelfs ter
zijde laat, waar Verdam er naar verwijst; daarentegen citeert hij soms den Teuthonista van Geraert
vander Schueren, en regelmatig Meyer's Woordenschat en Ten Kate's Aenleidinge, men begrijpt
niet heel goed waarom, daar Meyer eenvoudig Kiliaan
heeft nageschreven, en het volstrekt Ten Kate's bedoeling niet is dat de door Kiliaan als verouderd
opgegeven woorden in zijn tijd nog in gebruik
waren. Het is met niets anders dan met Meyer en
eens met den Teuthonista, dat deze inzender de
woorden ghesende, megher, oudewaerier, torreel,
vervallen (in versvallen weder) wanklae'hen en
weewijte « veroorkondschapt », zooals de eerwaarde
heer Gezelle het uitdrukt, die n'' 2 prijst omdat « hij
alleen » voor die woorden bewijsplaatsen opgeeft;
maar ik kan in dat soort van bewijsplaatsen dezelfde
verdienste niet vinden als ons geacht medelid.
Verder gebruiken onze inzenders alle drie de
bekende idiotica van De Bo, Schuermans, Tuerlinckx
en Rutten, maar naar de dialectwoordenboeken der
noordelijke Nederlanden : HOEUFFT, Bredaasch

Taaleigen, MOLEMA, Woordenboek der Groningsche
Volkstaal, GALLÉE, Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect enz , noch naar JONGENEEL, Een Zuid-Limburgsch Taaleigen,
heeft
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geen der drie concurrenten omgezien. Van de
tijdschriften aan de studie der volkstaal gewijd :

Loquela, Rond den Heerd, Volk en Taal, Ons
Volksleven, Het Daghet in den Oosten, en in Holland
OnTe Volkstaal, worden alleen de t wee of drie eerste,
en dan nog slechts door nr 1, soms aangehaald,
terwijl het toch zeer onwaarschijnlijk is dat er
niets meer zou uit te halen zijn. Hetzelfde durf ik
wel beweeren van Leopold's bloemlezing Van de
Schelde tot de Weichsel, een werk dat door geen der
drie inzenders genoemd wordt. Evenmin heeft een
van hen er aan gedacht, de woordenboeken en andere
lexicographische werken, die na Kiliaan's Etymologicum verschenen zijn, Meyer dan uitgezonderd, te
raadplegen (wel is waar hebben de samenstellers dezer
boeken van Kiliaan's werk een ruim gebruik gemaakt;
maar te weten wat ze niet hebben uitgeschreven, en
wat wel, is juist wel degelijk van belang !), en tot overmaat van nalatigheid, om niet erger te zeggen : voor
alle drie schijnt het Woordenboek der Nederlandsche
Taal niet te bestaan, terwijl een enkele blik in de
kolommen van dit werk hun epen schat van goed
verwerkte bouwstof zou aan de hand gedaan hebben.
Vooral aan nr 3 moet dit tot grief gemaakt worden,
daar de auteur van dit werk zich niet ontziet in zijne
inleiding te zeggen : « Onze studie zal dus niet alleen
de Middelnederlandsche Woordenboeken van K. Stallaert, Meyer, Verdam, Oudemans, Gailliard volledigen, maar ook in het Algemeen Nederlandsch Woor-

denboek betreurensweerdige leemten aanvullen. »
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Deze woorden maken den indruk alsof de
schrijver van n' 3 behoort tot het getal dergenen in Zuid-Nederland die, steeds genegen en
bereid om op dit veel omvattend werk te smalen,
van de redacteuren de kennis van alle Nederlandsche en liefst van alle Zuidnederlandsche dialecten vergen, en niet alleen geen vinger uitsteken om de bouwstoffen voor dit Woordenboek in
dit opzicht te vermeerderen, maar ook op het werk
niet inteekenen, en zich bij hunne verkeerde beoordeeling laten leiden door misplaatsten nationalen
trots en bekrompen urbisme. Wat zou onze man
wel zeggen indien wij, geheel op zijne wijze redeneerende, er De Bo eene grief van maakten dat
hij nog zoovele woorden, die in 't Westvlaamsch
bestaan, noch opgeteekend noch gekend heeft, zooals
uit elke kolom van Loquela en uit het bekende
artikel van den heer H. Meert blijkt? meer nog :
het opteekenen zelfs nagelaten heeft voor woorden,
die reeds door anderen bekend gemaakt waren en
bij den goeden Kiliaan zelfs als vetus fiandricum
gemerkt staan, zooals voor geta*en het geval is ?
Hij zou zeggen dat wij onbillijk zijn, maar tevens
zijn eigen veroordeeling uitspreken.
Uit wat reeds opgemerkt werd, kunnen we afleiden dat geen der drie inzenders zelfs maar de meest

bij de hand liggende bouwstoffen voldoende heeft verwerkt, ook niet de auteur van nr 3, die zich deerlijk
vergist, indien hij meent dat zijne studie de bestaande
werken aanvult, al ben ik het met de heeren Gezelle

--
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en Gailliard eens dat dit werk het beste is der ingezonden antwoorden. Het volgende moge dit nog,
nader bewijzen.
Elk der drie ingezonden werken kan duidelijk in twee gedeelten gescheiden worden : het eerste
overeenkomende met de letters van het alphabet,
die reeds door Verdam behandeld zijn, het tweede
met wat daar op volgt. Woord voor woord heb ik de
drie antwoorden onderling en elk afzonderlijk met
Verdam vergeleken, en ben daarbij tot de bevinding
gekomen dat voor dit eerste gedeelte geen der drie
inzenders noemenswaardig zelfstandig werk heeft
verricht. In 't algemeen gesproken kan men zeggen dat n'' c en 2 hunne voorbeelden uit Verdam.
en Oudemans uitgeschreven hebben, en nr 3 de zijne
uit Verdam, Oudemans, Stallaert en Gailliard. Heeft
Verdam niets, dan geven ze ook niets ; heeft Verdam
veel, dan doen ze eene keus uit zijne voorbeelden : ze
voelden alleen in dit geval, zou men zoo zeggen,
dat h2.t minder of meer belachelijk was het Middelnederlandsch woordenboek uit te schrijven ; naar
het mij voorkomt hadden ze dit ook voor de
andere woorden moeten gevoelen. Het blijkt niet
dat de heeren de Nederlandsche teksten, die sedert
een goede twintig jaar verschenen zijn, en dus
door Verdam slechts van een zeker punt af konden gebruikt worden, regelmatig geëxcerpeerd hebben.
Wel vindt men in nr I een paar keeren een voorbeeld uit de Dietsche Rime, uitgegeven door ons
medelid Dr. K. de Gheldere, en uit de kronijk van
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Hennen van Merchtenen, uitgegeven door ons medelid den heer Gazelle, ni tar alleen in die gevallen
waarin de glossaria hem daartoe in staat stelden ;
op baaie, liekerke en versvallen weder (hier overigens zeer te onpas) haalt hij ook de Geneeskundige Traktaten en Recepten aan, en dit doet ook
nr 2 voor liekerke; maar nr 3 doet het voor geene
van beide woorden, en geen der drie heeft er ook
maar eventjes aan gedacht er Dodoens op na te
slaan, om niet te gewagen van de talrijke geneeskundige werken uit de irae eeuw. In nr 2 treft men
ook een paar aanhalingen aan uit de Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten uitgegeven
door ons medelid den heer De Pauw. Bij alle
waardeering voor de attentie aan de uitgaven der
Academie geschonken, mag het ons niet ontgaan
dat alleen deze onder de teksten der laatste jaren
gebruikt werden.
Het kan ons dus ook niet verwonderen, dat er

heelemaal geene poging gewaagd schijnt om de
nog ongedrukte literatuur in het onderzoek te
betrekken. Hoe giarne gaf ik twintig der aanhalingen welke de drie inzenders ons opdisschen,
voor één zinnetje uit een of anderen prozatekst
in handschrift! Het is b. v, bekend dat de zoogenaamde « tweede historiebij bel » door een Vlaming
uit het land van Aalst werd vervaardigd (een handschrift daarvan berust o. a. op de Universiteitsbibliotheek te Gent). Zou het niet de moeite geloond
hebben deze en dergelijke teksten met het oog op
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dit werk te onderzoeken? Men zegge niet : het
was niet mogelijk, niet doenlijk eenige duizenden
handschriften te bestudeeren, want dat wordt niet
vereischt! Op de bibliotheken te Brussel, Brugge en
Gent—alle andere nu nog onverlet gelaten – zijn codices genoeg die door een Vlaamschen kopitsr vervaardigd werden (wat nooit zonder invloed blijft op het
geschrevene), ja zelfs een speciaal Vlaamschen, niet
algemeen Westmiddelnederlandschen tekst bevatten.
Voor iemand die wezenlijk oorspronkelijk werk wilde
leveren, zou de moeite niet te groot geweest zijn,
daar zelfs van een beperkt onderzoek goede vruchten
mochten verwacht worden. Maar de heeren hebben
zich het werk gemakkelijk gemaakt : zij hebben gemeend te kunnen volstaan met de bestaande lexica,
vooral het Middelnederlandsch woordenboek, uit te
schrijven; en niet alleen hebben de drie inzenders
hoofdzakelijk Verdam's woordenboek uitgeschreven,
ze hebben het daarenboven gedachteloos en slordig
gedaan.
Voor nr i kan men dit b. v. zien op Coi e, welk
woord, zooals bekend is, beteekent: ijzeren kapje, ter bedekking en bescherming der hersenen gedragen onder
den helm; het is dus synoniem met mnl. beckeneel.
Maar met dit laatste woord komt coif`e ook een paar
malen verbonden voor. In deze gevallen moet er
dus eenig verschil in beteekenis zijn, en Verdam
meent dit te vinden door voor die gevallen aan
te nemen dat coiffe ook kan beteekenen : eene
van dikke stof gemaakte of opgevulde muts, welke
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eensdeels het hoofd beschermde tegen den druk
van den hersenier, andersdeels een zwaardhouw
nog eenigermate verzwakte. Deze beteekenis had
het woord o. a. in het Middelhoogduitsch. Wat zegt
nu de schrijver van nr i ? Het volgende
K Huydecoper was van gedachte, zegt Oudemans, dat coyfie betrekking had op de menigvuldige
sieraden, waarmede de helmen bezet waren. Zie
Melis Stoke, D. I I , bl. 14.1.
« En inderdaad hier vinden wij meer dan eene
plaats waar er verschil gemaakt wordt tusschen
coyfie en helm en beckeneel, onder andere :

Doe hief hi tswert, en slouchen boven
Opten helm; het mare ghecloven
Coyfie en hoet altemale,
Ne ware dat scarnpelde dale.
Limb. B. VIII, f. 86d.
K

Volgens H uydecoper

.

En sloech den enen, daer hi iegen vacht
Boven op den helm van stale,

En doresloech hem altemale
Coi fie, halsberch en beckineel,
En vanden hovede tbeste deel
En cloof den toten tanden toe.
Ibid. Ferg. f. 16b.

« Doch Verdam merkt hier aan dat de uitleg
van Huydecoper te wenschen overlaat. Uit de
bew. plaatsen door Huyd. aangehaald moet nochtans

-
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--- 237 nissen, die zoo menige malen bij onze oude schrijvers
te vinden zijn; vooral verschillige plaatsen zijn er
waar Irarrijne moet verklaard worden, door : pijniging, smart; straf of boete. Ook vergeving
van zonden na zware boetedoening. Oudemans geeft
hiervan meer dan eene bewijsplaats. Ook Verdam
haalt eene menigte van voorbeelden aan D.
Het is duidelijk dat hier twee verschillende
woorden op onvergeeflijke wijze met elkander verward worden : carine (trosvvagen) hetzelfde als het
Oudtransch carin, en carine (een vasten van veertig
dagen, en vandaar : pijn, smart, rouw, enz.) hetzelfde als mnl. carene, van 't Middellatijn carene,
dat ontstaan is uit quadragena, terwijl het Fransch
carême, vroeger caresme, uit quadragesima ontstond.
Men vraagt zich af hoe eene dergelijke verwarring
mogelijk is, daar de twee woorden bij Verdam
natuurlijk zorgvuldig uiteengehouden worden en hunnen wederzijdsche oorsprong duidelijk uiteengezet!
Thans mogen een paar bewijzen voor mijne
bewering uit nr 2 volgen : daar vindt men ze
o. a. onder Cri en Mael.
Cri is een bekend woord voor geroep, geschreeuw, ook krijgsleus, en zelfs leus in 't algemeen. Maar die beteekenis past natuurlijk niet
voor de volgende verzen uit den Rein. II, 695o
var. :

Ic denct hem so te brengen by
Als wi te samen sijn te kry,
Dat hi en sel niet weten daer,
Wair hi hem hueden sel.
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Door n r 2 wordt deze plaats zonder de minste
uitlegging geciteerd onder de voorbeelden, waar
cri in zijne oorspronkelijke beteekenis staat. Men
begrijpt dat dit niet mag. Ik wil niet beweeren
dat de beteekenis, die op deze plaats voor cri dient
aangenomen te worden, niet in eenig verband
staat met de oorspronkelijke ; maar een oplettend
lezer zal er toch over struikelen, en van een nauwgezet taalkundige eenige opmerking verwachten.
Een dergelijke opmerking kan men dan ook bij
Verdam vinden, maar de auteur van nr 2 heeft
die over 't hoofd gezien.
Het is bekend dat het woord mael in een aantal samenstellingen als dumemael, vinghermael,
werp-, scotmael, beteekent : eene bepaalde afmeting
in de ruimte, een bepaalde maat. Het simplex komt
in die beteekenis voor in het Oudnoordsch, Deensch
en Zweedsch, niet in het Nederlandsch. In 't Angelsaksisch is 't woord alleen bekend in samenstellingen, evenals in onze gaal. Nu citeert nr 2 bij
dit mael eenige voorbeelden, waar het woord de
gewone beteekenis heeft van keer!! Eene aandachtige
lezing van Verdam had hem voor die fout kunnen
behoeden.
Thans een paar grepen uit nr 3.
Eene fout in den aard van die Karine betreffende in nr 2 valt hier dadelijk in het oog.
Onder Barenteeren (verschrikken, verbijsteren)
haalt de schrijver van dit antwoord de volgende
plaats aan (zonder een enkel leesteeken I) :
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Daer waeren mede die van der Goes
Ende een monech oec van der Does
Qua;n op een merie gereden
Hort hoe hise nu sal besteden
Enen cnape daer hise gaf
Lnde barenteerde om een staf.
Van Velthem Spiegh. Hist. bl. 254.
Men vraagt zich af hoe barenteeren hier
verschrikken moet beteekenen. Het is natuurlijk
volkomen onmogelijk ; we hebben hier dan ook
met een geheel ander woord te doen, t. w. met
barteeren, ruilen, op welk woord het bovenstaande
voorbeeld bij Verdam dan ook gevonden wordt (1).
Hier past dus dezelfde opmerking welke boven
bij Goete uit nr 2 gemaakt werd. Evenzoo in
de beide volgende gevallen.
De schrijver van ditzelfde antwoord geeft geene
voorbeelden voor « Huyve vetus Hand. uva j.
huygh », om de goede reden dat een dergelijk
artikel huve niet voorkomt bij Verdam, die zijne
voorbeelden van den vorm huve begrijpelijker wijze
onder huuch opgeeft. Maar aan huuch, dat door
Kiliaan nochtans zelf vermeld wordt, heeft de

(t) Prof. Verdant wil dan ook barenteerde in de plaats bij
Velthem verbeteren in barteerde; maar het is twijfelachtig of het
wel noodig is : hij haalt no g; een andere plaats aan, waar ghebarenteert staat in plaats van ghebarteer t; vet warring der beide wooi den
y ten ge' olge van 't klein vetschil in den vorm, niet ondenkbaar. r^
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schrijver van nr 3 niet gedacht, al moest hij slechts
een blad in Verdam omkeeren om het te vinden !
Voor Leedtoghe geven nr 2 en 3 geene voorbeelden, daar ze die bij Verdam niet gevonden
hebben : natuurlijk, daar worden er gegeven op den
vorm leittoghe! Volgens nr 3 is het woord afgeleid
van « leiden, leeden en tiegen teohan (ags.), en
beteekent, bijgevolg, dengene die den weg kent,
aanwijst en de troepen meêtrekt, n Op zijn allerminst is dit eene ongelukkige definitie; waaruit
blijkt dat de schrijver van nr 3 de formatie van
het woord niet begrijpt. Inderdaad : leittoghe bestaat
niet uit een znw. met toge, zooals maghetoge en
hertoge, maar uit den stam van een ww met toge.
M. a. w. leittoghe is een tautologische formatie, en
ongetwijfeld ontstaan, zooals Verdam overigens
reeds zegt, uit leidsman en hertoghe. Indien de
auteur van nr 3 met oplettendheid van Verdam's
woordenboek gebruik gemaakt had, dan zou hij
deze fout niet gemaakt hebben.
Het zou me gemakkelijk vallen dergelijke voorbeelden belangrijk te vermeerderen ; doch dit is niet
noodig : nog een enkel moge hier eene plaats vinden,
daar het tegelijk tot andere beschouwingen aanleiding geeft.
Onder mene, dat door Kiliaan als vetus (land.
wordt vermeld voor menige, halen de schrijvers van
nr i en 3 het volgende voorbeeld aan uit Velthem

Si namen hem xi. der mene in die stat, die
Gibbeline waren. V, 18, 28.

-
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Maar mene is hier niet een andere vorm voor
menigte, zooals nr 1 zegt (nr 3 zegt, zeker voorzichtigheidshalve, niets : hij plaatst het citaat zoo
maar achter de andere waarin mene gelijk staat
met menige), maar een andere vorm voor gemene,
een znw. met de bet. vergadering, bijeenkomst,
evenals meente bestaat naast gemeente . Hadden de beide heeren Verdam met de noodige
aandacht gelezen, ze zouden eene dergelijke vergissing hebben kunnen vermijden ; maar niet alleen
hebben ze Verdam niet met aandacht gelezen, ze
hebben er heelemaal niet in gekeken : z^ hebben
hun citaat uit Oudemans, die mere met menigte
verklaart, en de plaats aldus aanhaalt :

Si namen hem xi. der mene in die stat.
Het tweede gedeelte van den zin, dat onmisbaar
is tot recht verstard van het geheel : die Gibbeline
waren, laat Oudemans weg, en onze twee inzenders
natuurlijk evenzoo : ze hebben niet eens de moeite
genomen het citaat in de uitgave van Lelong te
vergelijken, daar ze, gedachtelooze afschrijvers als ze
zijn, meenden te begrijpen wat bijna geen zin heeft.
Doch dit is niet de eenige plaats, welke door
die inzenders zonder nadere controle wordt aangehaald. Ze hebben het voor alle gedaan, en al
is liet kwaad minder groot vour zoo ver het aanhalingen uit Verdam betreft, voor Oudemans is dit
anders gesteld.
Dit gebrek aan controle van anderen en van
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vervallen, hetzij als onbepaalde wijs, hetzij als
bijvoeglijk naamwoord.
Het tweede gedeelte der drie antwoorden begint
ongeveer in het midden der letter M. Van daar af
moest er op eigen vleugelen gevlogen worden. En
de vraag is nu, of deze tweede afdeeling door
ieder der inzenders, en vooral door nr 3, zoo
voortreffelijk bewerkt is, dat de tekortkomingen van
het eerste gedeelte daardoor worden goed gemaakt
en eene bekroning van nr 3 gerechtvaardigd. Ik vrees
dat het antwoord ontkennend zal moeten luiden.
Wat mij reeds dadelijk bi) het bestudeeren der
drie ingezonden werken heeft getroffen, is dit :
Geen van de drie verwerkt het materiaal. De
verschillende beteekenissen van een woord houden
ze slechts bij uitzondering uit elkander : de voorbeelden worden zóó maar achtereen geplaatst, of
de beteekenis van het behandelde woord steeds
dezelfde is of niet. Wat er mocht verwacht worden
kan men zien op Bedeghen : wat er van dit woord
te maken was, kan men nagaan in 't Nederlandsch
Woordenboek, maar de artikelen der drie inzenders gelijken er in de verste verte niet op : aan
het Nederlandsch Woordenboek heeft geen hunner
gedacht, zooals ik reeds gezegd heb, zelfs niet om
er naar te verwijzen. Men lette b. v. op het artikel
Achterhoede. De schrijver van nr 3 merkt snugger
op dat het woord thans algemeen Nederlandsch
is, en om dit te bewijzen citeert hij eene plaats
uit een lezing van ons medelid Hansen, maar naar
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het Nederlandsch Woordenboek verwijzen, laat staan
het aanhalen, acht hij niet de moeite waard.
Merkwaardig in dit opzicht is bij nr I het
art. Boeren, rurari.
Hij zegt : « Boeren, i. bouwen. Rurari, rusticari, ruri altere.
« Verdam geeft het woord niet, hoe wonder !
« In de Nieuwere Woordenbb. is het overal te
vinden, onder andere bij Van Dale, Sleeckx, Bal
enz. De Bo vermeldt het woord niet in dezen zin;
Schuermans even (lees evenmin), noch niet een der
Idiotica door ons onderzocht ; het woord is nogtans .
in menige streek van Vlaanderen bij 't volk in gebruik;
zoo b. v. in het Land van Waas, in het Meetjesland : « die boer boert slecht, hij zal er hem nog

deureboeren.»»
Onder de nieuwere woordenboeken verdienen
die van Van Dale, Sleeckx, Bal met opzet vermeld te worden, maar het Woordenboek van De
Vries en Te Winkel kan men onder het
begrijpen !
Dat Verdam het woord niet vermeldt, is zoo
wonder niet : blijkbaar heeft hij het nergens aangetroffen en eerst in later tijd is hij ook een plaats
beginnen in te ruimen voor woorden waarvan hij
geene voorbeelden had; maar het wondere is dat nr Y
zelf geene voorbeelden kan opgeven, en dat de zoo
geprezeneldiotica hem hier in den steek laten, terwijl
een blik in het Nederlandsch Woordenboek, tot wiens
redactie men zoo gaarne het verwijt richt dat ze
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de specifiek Zuidnederlandsche woorden niet wil
opnemen, voldoende was om te zien dat het woord,
ofschoon ook in Noord-Nederland niet onbekend,
toch in dit woordenboek hoofdzakelijk geillustreerd
wordt met citaten uit Zuidnederlandsche schrijvers.
Maar men verkiest op 't Woordenboek der Nederlandsche Taal te schelden zonder het in te zien, en
vooral zonder aan de redactie de hulpmiddelen te
verstrekken om de Zuidnederlandsche dialecten naar
behooren te honoreeren.
Gij zult nog beter begrijpen wat ik bedoel,
als er nog een ander artikel onder uwe aandacht
gebracht wordt, het eerste het gereedste, uit om
het even hetwelk der drie ingezonden antwoorden,
b. v, het artikel Hommel uit nr 3. Daar luidt het
(bijna zonder leesteekens) :
« Hommel vet. Hand. hoppe lupus salictarius,
lupus officin, lupulus ab hoppen sive huppen. ger.
hopifen ; gal. houblon ; angl. hoppes.
I0 Die vercoept hom'nele, van den hoede van V. s.
i d. Gloss stall I 6o6. Tol van Brugge 1252.
2° Dat niemand sijn beesten late gaen in andere lieden hommele.
Cost. v. Yperen kast a 25; ibidem a. ro8.
3° Corne tarwen ., hommelen ... zonder zout.
I nv. Arch Brug II 202 n° 260.
q.° De Bo Idiot 382 geeft hommel _ hop humulus
lupulus
5° Snellaert (Belg Mus VI I I. i 58) schrijft dat
hommel te Kortrijk weerklinkt
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60 Zie Rond den Heerd 8 Juli 1883 : Een nacht
in de keete.
71 Zoo wiens beesten bevonden werden in andere
lieden vruchten, hommel, wydau ofte einthoven.
Cost v. Veurne tit 66. a. 17 »
Van dat slag zijn alle artikels in de drie
ingezonden antwoorden. Maar is dat nu wetenschappelijk werk? Waarom die dingen uit Schuermans en De Bo op die wijze geciteerd? Was het zoo
moeilijk voor de heeren inzenders, te bedenken dat
men in lexicographisch werk taalkundige beschouwingen en voorbeelden niet ondereen dient te mengen?
En hoeveel zou hun werk er niet bij gewonnen
hebben, indien zij, voorbeeld nemend aan het
Nederlandsch, of aan onverschillig welk woordenboek, hun artikelen hadden verdeeld in twee afdeelingen, een kopje, waarin de bespreking staat en dan,
door een of ander teeken daarvan gescheiden, de
bewijsplaatsen uit de letterkunde ?
Wat me niet minder heeft getroffen, en dit
is mijns inziens hunne grootste fout, is het feit
dat geen der drie heeren heeft opgemerkt dat de
vermelding vetus bij Kiliaan niet overal dezelfde
waarde heeft. Men zal mijne bedoeling dadelijk
begrijpen, wanneer men nagaat dat Kiliaan bv.
zegt : Coiffe vetus; en Us vetus, maar niet vetus
voegt bij Ons, dat met Us gelijk staat. Met andere
woorden bij Coiffe slaat vetus op een woord, bij
Us slaat het op een vorm. Uit niets, uit geen enkel
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woord blijkt dat de bewerkers der drie ingezonden
antwoorden dit hebben opgemerkt, of er zich althans
hebben om bekommerd. Naar mijne bescheiden
meening is dit bedenkelijk. Een nauwgezet linguist
zou zich zeker verplicht gevoelen vormen als Ave
naast af, avetronck naast hagetronck, gone naast
gene, heesch naast haasch, holte naast helte,
huyve naast huuch, lingen naast langen, mene
naast menige, us naast ons, zvael naast wel, mier
naast weer, vleeuwen naast fleeuwen, masse naast
(martse, rannen naast rennen, spoggen naast
spuwen niet over denzelfden kam te scheren als
woorden die, meestal met de zaak die ze benoemen,
verouderd zijn; en indien de inzenders het onnoodig achten de verouderde vormen te scheiden van de
verouderde woorden, dan toch diende den lezer
getoond te worden, dat zij het verschil tusschen
beide categoriën duidelijk inzagen.
Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat in
alle drie de antwoorden talrijke fouten tegen de
taalkunde voorkomen, die alleen reeds voldoende
zouden zijn om alle bekroning onmogelijk te maken.
In den loop van dit verslag zijn er bij andere
gelegenheden reeds een paar ter sprake gekomen.
Ook de heer Gailliard heeft er reeds eenige vermeld; op eenige andere moge hier nog zonder
veel commentaar gewezen worden.
Voor Goete (jicht) geeft de schrijver van
-nr 2 het volgende voorbeeld uit de Naturen bloeme

Men maect salve van sinen smare
Jeghen quetsinghe, Boet ende mare.

—
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Maar goet is hier niet het woord goeie, zelfsniet een zelfstandig, maar een bijvoeglijk naam
woord, en de twee verzen beteekenen : « van zijn
vet maakt men zalf dienstig voor « quetsuren »,
welke goed (geschikt) en wel bekend is ». Indien we
hier wezenlijk met het zelfstandig naamwoord voor
jicht te doen hadden, zou er op de aangehaalde plaatszeker goete staan : immers het is bekend dat geapocopeerde vormen bij Maerlant nog zoo goed als niet
voorkomen. En indien dit bezwaar kon uit den
weg geruimd worden, dan zou ik wel eens willen
weten wat mare, dat dan natuurlijk ook een zelfstandig naamwoord moet zijn, zou moeten beteekenen? Natuurlijk noch roem,faam, noch tijding,
noch gebeurtenis, noch stilstaand water, noch beuling; blijft alleen over de beteekenis nachtelijke
kwelgeest, nachtmerrie, maar dat zal wel iets zijn
« waar geen zalf aan te strijken is » !
Onder Straele (wesp, horzel) leest men in
hetzelfde antwoord e. a. de volgende voorbeelden :

Ic scotu doet met derre stralen
Limb. I I I, 1197.

Met 8escutte met stralen

VII, 823.
Het spreekt van zelf dat er op deze plaatsen
van geene wespen sprake is.
Als bewijsplaatsen voor Veroyen, door Kiliaan vertaald met tcedere, Medium sive fastidium
adferre, vindt men in hetzelfde antwoord, overgenomen uit De Bo :
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« Veroed en ook vroed. Hetzelfde als verwoed.
So waende hy byna verroet te werdene », J. de Harduyn. « Door eenen prins dul en verroet », J. de
Harduyn. « Van honghersnoot verroet. » Delfortrie,

a

Anal. des lang. 367.
Er wordt echter — en gelukkiglijk
geene
poging gemaagd om ons duidelijk te maken hoe
veroyen tot verwoed kan worden !
In nr 3 vindt men onder Ghesijn = geweest,
eene bewijsplaats waar ghesijn infinitief in plaats
van deelwoord is : « Hoe soude die knecht so

coen ghesijn dat hi sijns meesters werc breken
soude ! »
Evenzoo onder Godhoede (groet) eene plaats
met godshoude, ten onrechte aaneengeschreven ; en
onder Barenteeren leest men de volgende wijsheid
« Ons (sic) inziens, behoorde het oudvi. barenteren tot de letterkundige taal van Noord en
Zuid gedurende de dertiende en veertiende eeuw.
« Doorgaans is dit werkwoord vooral in het
verleden deelwoord voorafgegaan van te (oud hoogduitsch zu). Zie te Winkel Grundriss der Germ.
Philol. I, bl.
[sic ! ]
« Dit voorzetsel te doet in 't algemeen dikwerf
dienst voor het oude ghe der verledene deelwoorden
vooral wanneer het wvv. met b, br, begint; aldus
te broken, te barenteerd. Het versterkt de beteekenis van het werkwoord, stelt de daad als reeds
voltrokken voor en kan wellicht vervangen worden
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door het voorvoegsel ver. Vgl. Loquela to siert
waar het hedendaagsche te (te male) en het oude
te der Oudnederfr. psalmen bijna op dezelfde wijze
worden uitgelegd.
Het zou niet veel moeite kosten het getal dezer
voorbeelden te vermeerderen, maar me dunkt dat
we met deze enkele kunnen volstaan : ze zijn
welsprekend, vooral het laatste.
En wat staat tegenover dit alles? Niet anders
dan dat de inzenders voor die woorden welke bij
Verdam nog niet behandeld werden, zonder al te
veel moeite eenige voorbeelden hebben bijeengezameld welke zij zonder onderscheid van beteekenis
ondereen hebben geschreven. Slechts een klein
gedeelte der Middelnederlandsche bronnen zijn door
hen geraadpleegd. Zij hebben er blijkbaar niet aan
gedacht, dat alles wat zij nu aan 't opteekenen
waren, ook reeds en beter door Verdam is opgeteekend. Alles wat uit schrijvers uit de 16de en 17 de
eeuwen aangehaald wordt, is waar uit de derde of
vierde hand, nl. uit De Bo en vooral uit Oudemans,
die, zooals bekend is, slechts compilatiewerk heeft
geleverd. De uitvoerige lijst van aangehaalde bronnen, door de drie inzenders vóór hun werk geplaatst,
is dan ook in zekeren zin het hooge woord moet
er uit : zand in de oogen ; althans voor nr 2 en 3,
alleen nr I komt et ruiterlijk voor uit dat hik steeds
Verdam en Oudemans heeft uitgeschreven. Deze
lijsten zijn daarenboven ook gemaakt met het
zelfde gebrek aan wetenschappelijke acribie, waarop
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wij boven reeds gewezen hebben ; en zoo er iets
in de drie ingezonden werken is, waaraan men
zien kan dat de schrijvers geen persoonlijk werk
hebben geleverd, dan is het aan deze lijsten.
Talrijke eigenna men worden foutief geschreven;
in nr 2 worden zelfs uitgaven van teksten opgegeven die niet bestaan, alsook eene waarvan de
schrijver van dit antwoord het jaar niet kent wanneer
ze verschenen is hij zet er drie verschillende
jaartallen bij, telkens met een vraagteeken I ! Duidelijker kan men niet laten merken, dat men het
boek niet gezien heeft. Vooral in nr 3 laat deze
lijst, al is ze bijna zeven bladzijden lang, alles,
letterlijk alles te wenschen over ; de schrijver daarvan
ontziet zich niet er b. v. in te zetten Yperman
Jehan Broeckx 1863. We weten wel wat dat moet
beteekenen, maar het gaat waarlijk niet aan er
zich met z66 weinig moeite af te maken ! En
kunnen al deze te kortkoningen nu goed gemaakt
worden door de vermelding dat men sommige woorden op deze of gene plaats gehoord heeft, zooals in
nr 2, of door lange taalkundige uitwijdingen, daarenboven meestal verkeerd en altijd overbodig, zooals in
nr 3? Mij dunkt neen. En kan de Academie nu een
Werk bekronen, waarvan het eene gedeelte reeds gedrukt is, en waarvan het andere het ook zal zijn in 't
Middelnederlandsch Woordenboek ? Mij dunkt nogmaals neen. Het antwoord zou eenigszins twijfelachtig kunnen zijn, indien het werk van Prof. Verdam
niet bijzonder vlug vooruitging. Maar juist het
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tegendeel is liet geval. Met eene regelmatigheid,
die van de werkkracht en den werklust van den
Leidschen Hoogleeraar zulk een vereerend getuigenis
aflegt, verschijnen jaarlijks vier lijvige afleveringen.
Het antwoord blijft dus neen luiden, en Uwe
vergadering zal daaromtrent zeker met mij instemmen, als zij nog het volgende overweegt.
Naar mijne meening hebben de inzenders van
de drie antwoorden de oplossing der vraag gezocht
waar die niet te zoeken was. In zijne inleiding
zegt de schrijver van nr 3 : « Daar Kiliaan vooral
zulke woorden heeft geboekt, die destijds reeds tot
eene gewestspraak behoorden, moeten wij vele dezer
woorden ook heden nog op de lippen van ons
Vlaamsche volk terugvinden. Deze onze studie heeft
dus ten doele het onveranderlijke van den Vlaamschen taalschat vast te stellen, de beteekenis van
weinig gekende woorden klaar aan den dag te
brengen, oudere woorden, alhoewel niet uit de
spreektaal dan toch uit de schrijftaal gebannen,
opnieuw burgerrecht in de nederlandsche taal te
doen verkrijgen. »
Een dergelijke redeneering, afkomstig van
iemand die blijkbaar de pr°tentie heeft te weten wat
historische taalstudie is, moet op zijn allerminst verbazen. Inderdaad, door historische taalstudie heeft
men leeren begrijpen dat er, ten gevolge van allerlei
oorzaken, aldoor nieuwe woorden in de taal ontstaan,
en oude eruit, hetzij geheel, hetzij voor een of meer
hunner beteekenissen verdwijnen. Niet alleen is er
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hetzij ze sedert, zooals wel meer gebeurd is, door
om het even welke omstandigheid, tot nieuw leven
werden gewekt, en daardoor wordt niet de onveranderlijkheid, maar wel degelijk de veranderlijkheid
der taal bewezen. Daarmede is tevens gezegd wat
eene studie als de door de Academie gevraagde
wel moest opleveren en wat niet. Wat hebben we
aan eene zekere hoeveelheid bewijsplaatsen uit middeleeuwsche bronnen, die we nu reeds bij Verdam
kunnen lezen of er later zullen kunnen lezen ? Neen,
wat we moesten hebben, dat is Tekerheid , voor zoover
die te geven is, of de woorden en vormen door
Kiliaan als vetus vermeld, in later tijd in eenig Nederlandsch dialect of in de algemeene taal al of
niet nog bekend waren, en dit niet alleen door
het eenvoudig opgeven van voorbeelden uit bronnen
zonder meer, maar ook door 't vermelden van de
schrijvers bij wien men die bewuste woorden
niet aantreft, met andere woorden : niet alleen
den positieven —, maar ook, ik zou bijna zeggen en vooral, den negatieven uitslag der aangewende moeite. Daartoe was noodig niet alleen
een aandachtig onderzoek der litteratuur na 159g
in den ruimsten zin van liet woord, maar, strikt
genomen, ook datgene wat de schrijver van nr 3
vergt van de redacteuren van 't Nederlandsch Woordenboek, maar zelf niet heeft, al zal niemand hem
dit kwalijk nemen, aangezien men het bijna niet
hebben kan : de kennis van alle Nederlandsche dialecten. Zoo zou het werk niet alleen eene kostbare
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bijdrage worden tot de kennis van den Nederlandschen woordvoorraad, maar ook van de Nederlandsche
klankleer, zoowel topographisch als chronologisch,
terwijl we dan ook voor eens en altijd zouden
weten in hoeverre het vetus van Kiliaan vertrouwen
verdient, een punt dat door de schrijvers van nr t
en 3 slechts even in hunne inleiding aangeroerd
wordt, en waarbij alleen de eerste gewag maakt
van hetgeen daaromtrent door Dr. A. Kluyver in
zijne 131 oeve eener critiek op het Woordenboek
van Kiliaan geschreven werd.
Geen der drie ingezonden antwoorden voldoet
maar in de verste verte aan de door mij geformuleerde eischen. Ik kan derhalve niet instemmen
met het voorstel der heeren Gezelle en Gailliard om
nr 3 te bekronen en uit te geven. Dit zou alleen
dan nog minder of meer geoorloofd zijn, indien
het werk, beschouwd van het standpunt waarop
alle drie de inzenders zich geplaatst hebben,
voortreffelijk was. Maar uit dit verslag zal U
gebleken zijn, dat dit heelernaal het geval niet is.
We zijn in het jaar 1897, en op het oogenblik
dat deze eeuw tot haar einde spoedt, is het niet
meer mogelijk, in elk geval niet meer geoorloofd,
met even geringe moeite als 5o jaar te voren groote
philologen te worden.

-

--

256 —
256-

DERDE PRIJSVRAAG.
PRIJSVRAAG.

Men
eene Too
roo volledig
volledigmogelijke
mogelijkelijst
lijst
Men vraagt eene
de verwerpelijke
verwerpelijkeneologismen,
neologismen, die
dieheden
hedengege~
van
van de
bruikt
worden in
in dedeNederlandsche
Nederlandschetaal,
taal,
bruikt worden
metmet
aanwijiing
hunnen oorsprong
oorsprong en
en hunne
hunne
aanwijzing van hunnen
juisteNederNeder~
onnauwkeurigheid,
dejuiste
onnauwkeurigheid, alsmede
alsmede van de
landsche
uitdrukkingen of
of'egswijren.
regslvijren.
landsche woorden, uitdrukkingen
Verslag
den heer
heer TH.
TH.COOPMAN,
COOPMAN,
Verslag van
van den
eersten
verslaggever.
eersten verslaggever.
Éen
Kenspreuk:: Die rijn kind
kindmint,
mint,
Een antwoord. Kenspreuk

de roede
roede niet.
niet.
spaart de
spaart
Over
werk gelieve
gelieve de Koninklijke
Koninklijke VlaamVlaam~
Over dat
dat werk
sc
he Academie
Academie te
herlezen, wat
in hare
hare Verslagen
sche
te herlezen,
wat in
Verslagen
en Mededeelingen
Mededeelingen voor
1895, blz.
blz. 3o6
306 tot
tot 329,
329,
en
voor 1895,
Keurraad overover~
verschenen is,
en tevens
tevens het
het den
denKeurraad
verschenen
is, en
gelegd verzoek
verzoek van
den Steller
Steller van
van het
hetant
antwoord
gelegd
van den
woord
aanmerking te
te nemen.
nemen.
in aanmerking
Het luidt
luidt aldus
aldus ::
Het
De Schrijver
Schrijver van
van het
hetingezonden
ingezonden handschrift
handschrift
«« De
«« Neologismen, dat
dat onbekroond
on bekroond bleef
bleef 0895),
(11395), heeft
heeft
zich de
de wenken
wenken van
van de
de Jury,
Jury, ininhaar
haarverslag
verslag
«« zich
cc« over zijn werk,
werk, ten
ten nutte
nutte gemaakt
gemaakt en
en het
hetmateriaal
materiaal
cc« verzameld
verzameld om
zijn hs.
hs. tetekunnen
kunnenaanvullen
aanvullen en
om zijn
wijzigen in
den
geest
van
die
wenken.
Hij isis
« wijzigen
in den geest van die wenken. Hij
door anderen
anderen arbeid,
arbeid, die voor
voor een
eenbepaalden
bepaaldenterter~
« door
mijn voltooid
voltooid moest
op 't't einde
einde van
van
« mijn
moest zijn,
zijn, tot
tot op
" vorige
vorige jaar
jaar zoolang
zoolangininbeslag
beslaggenomen
genomen geweest,
geweest,
cc« 't

-- z 57 « dat hij er niet heeft kunnen aan denken zijn
« materiaal te verwerken, althans er een' bewerking
« van te leveren, die de Jury kon bevredigen. Hij
cc heeft zich geen tweede maal willen blootstellen
<c aan 't verwijt, dat hij een met overhaasting
« voltooiden, daardoor minder degelijken, arbeid
« inzond. Mocht het gebeuren, dat er op de prijs« vraag geen antwoord inkwam en dat de Jury
cc genegen bevonden werd om nog eens de prijsvraag
« uit te schrijven, dan zou hij zijn arbeid voltooien
« en zijn best doen om werk te leveren, dat aan de
« gegronde eischen van de Jury zou voldoen »
Om het vele goede, dat het handschrift bevat,
koester ik de hoop, dat de Koninklijke Vlaamsche
Academie den wensch van den Schrijver inwilligen
en de prijsvraag aanhouden zal voor het jaar 1899.
Brussel, 15 April 1897.

Verslag van den den Heer J. MICHEELS,
tweeden verslaggever.

Het spijt mij dat de schrijver dezer verhandeling, die ons ten tweeden male voorgelegd wordt,
zich niet genoeg naar onze wenken gevoegd heeft:
het inlasschen of weglaten eener letter, waar zijne
bekrompene, der kunst vijandige zienswijze hem
niet deed in het oog vallen dat het om der welluidendheid wille geschied was, heeft hij met
nauwgezetheid nagevorscht, maar aan andere meer
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belangrijke aanmerkingen zich niet gestoord. Ik
bedoel vooral de menigte verkeerd gebruikte woorden en uitdrukkingen, die onbesproken gebleven
zijn en waarbij ik nog een aantal andere had kunnen voegen, als familievader, bestuurlijk, malen,
(schilderen) afmalen, referendum, opvoeren (een
tooneelstuk), klis (van eene school), betooging,
richt enz.
Aan eenen sierlijken stijl doet S. blijkbaar
niet; hij schijnt niet te weten of niet te willen
weten dat de zuivere wetenschap er niets bij verliest, wanneer zij zich in een bevallig, bekoorlijk
tooisel voordoet, ja, dat zij, dank aan hare sieraden, ook daar binnendringt, waar zij anders buitengesloten blijft. De inleiding is zoo dor, zoo stroef,
ja zoo afmattend, dat eene meer dan gewone
geestesinspanning gevorderd wordt om er zich
doorheen te werken. Ook bestaat voor S. geen
verschil meer tusschen de geslachten der zelfstandige naamwoorden en ontneemt hij, met de Fransche
woordvoeging te volgen, onzer taal haar Germaansch
kenmerk.
Een paar voorbeelden om die meening te staven.
Zoo lees ik bl. r : « Omdat een woord niet is een
bloote klank, maar de vaste vertegenwoordiger van
een denkbeeld. » In behoorlijk, echt Nederlansch
zou dat moeten zijn : « Omdat een woord geen
bloote klank, maar de vertegenwoordiger van een
denkbeeld is. »
Bl. 2. « Wanneer de taal voor sommige be-
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grippen woorden heeft ontleend aan andere talen. »
Om logisch, geheel Fransch te zijn, zou dat moeten luiden : « Wanneer de taal voor sommige begrippen heeft ontleend woorden aan andere talen. »
Mooi, niet waar, veel mooier dan het pruikerige : « Wanneer de taal, voor sommige begrippen,
aan andere talen woorden ontleend heeft. »
Elders bl. 89 staat : « Het groot ongeluk is dat
het volk niet kent een vaste, algemeene, beschaafde
spreektaal. Waarom niet : « Een vast algemeen
beschaafd spreektaal ? » Dat zou geheel Engelsch
zijn. Ten slotte nog eene nieuwigheid, ten bewijze
dat S. de voorschriften der spraakkunst verwerpt.
Op bl. 151 lees ik : « De Nederlandsche uitdrukking, die hier den hals omgewrongen wordt. »
Tot hiertoe werd bij ons, gelijk in andere talen,
met den lijdenden vorm altijd de Nominatief gebruikt ; waarom dat veranderen ?
Met ons achtbaar medelid Th. Coopman stel ik
niettemin voor, dat de Koninklijke Vlaamsche Academie de prijsvraag aanhoude en hoop dat S. dan zijne
denkbeelden geheel in zuiver Nederlandsch en niet in
Fransch of Engelsch met Nederlandsche woorden
kleeden zal.
Brussel, den 28" April 1897.

Met mijne geachte medeleden, de heeren J.
Micheels en Theo Coopman, ben ik van meening
dat het wenschelijk ware deze prijsvraag opnieuw
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uit te schrijven. Ik ben overtuigd dat wanneer de
Inzender van het eenige antwoord den tijd zal
gehad hebben, het aanzienlijke materiaal behoorlijk
te verwerken, zijn handschrift in alle opzichten
een werk zal zijn, dat tot de zuivering onzer dikwijls vooral in Zuid-Nederland --- zoo jammerlijk verhaspelde moedertaal zeer veel zal bijdragen.
Gent, 15 Mei 1897.
JULIUS OBRIE.

VIERDE PRIJSVRAAG.
Alen vraagt een Vollrsboelr over de
denis van Belgié, van 1792 Cot 1814.

ges chie-

Verslag van den heer TH. COOPMAN,
eersten verslaggever.

ten antwoord : De Fransche Overheersching,
Kenspreuk : Dit waren jaren van

1792-1814.
lijden.

Met genoegen stel ik vast, dat de Schrijver,
wien, twee jaren geleden, na vriendelijke waarschuwing voor de onvolkomenheid van zijnen
aangeboden arbeid, een « hartelijk tot wederzien
in 1897 » gezegd werd, zijne eerste proeve omgewerkt, gewijzigd en tamelijk aangevuld ,heeft.
Is de vrucht zijner vlijt nu geheel rijp ? — en het
verhaal van de lijdensgeschiedenis onzer voorouders
onder het Fransch bewind nu zonder leemte of vlek?
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Rechtuit gesproken, van volledigheid der gegaarde stof kan nog geene spraak zijn, en de
behandeling verraadt voorzeker geene meesterhand.
Menige onrijpe plek, menig onvoltooid hoofdstuk
wacht nog immer op den zonnestraal der studie.
Schrijver heeft er zich blijkbaar op toegelegd,
te laten uitschijnen dat, in die beroerlijke tijden,
het den Franschman hier geenszins te doen was
oni vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid, wél om
brandschatting en roof, verdrukking en verslaving.
In dit opzicht, mogen de schetsen van den eersten
en den tweeden inval verdienstelijk heeten.
Met oneindig minder kennis en zorg werden
de Boerenkrijg, de verguizing onzer taal, de invoering en toepassing der bloedwet behandeld. Van
de meedoogenlooze wijze waarop de drukpers gekneveld werd ; van Napoleon's lichtingen van krijgsvolk alhier die de kloeke mannelijke bevolking onzes
lands grootendeels wegroofden ; van den armzaligen toestand van het letterkundig of geestelijk leven
in de Vlaamsche gewesten ; van de verwoesting
onzer gestichten van onderwijs en van den ellendigen
staat waarin Willem I dit bij zijne troonsbeklimming
vond, wordt weinig of in 't geheel niets gezegd.
Al is de stijl, over het algemeen, zonder
warmte of zwier, en soms al te kroniekachtig; al
blijft de taal nog ontsierd door oneigene Nederlandsche uitdrukkingen en gallicismen, het aan-

geboden werk mag niettemin aanspraak maken
op menige goede hoedanigheid : de meeste hoofd-
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stukken staan met elkander in behoorlijk verband;
enkele worden opgekleurd of verlevendigd door de
aa nhaling van treffende bijzonderheden; sommige
gebeurtenissen zijn helder voorgesteld : zoodat ik
billijkerwijze, en zonder eenig gemoedsbezwaar wegens mijne wellicht al te strenge beoordeeling, de
Koninklijke Vlaamsche Academie verzoeken mag, het
handschrift : De Fransche Overheersching, 179'-1814, eene EERVOLLE VERMELDING toe te kennen
en den schrijver de helft van het bedrag van den
uitgeloofden prijs te vergunnen, als eene wel verdiende vergelding voor zijnen onbezweken lever, die
hem, naar ik hoop, aansporen zal tot verdere en
ernstige voltooiing van zijnen arbeid. Geen twijfel,
of onze Commissie voor Geschiedenis zal zich
gelukkig achten, indien hij haar dat werk
ten spoedigste mogelijk ter beoordeeling aanbiedt,
— aan zulk voor het Vlaams: he volk onontbeerlijk boek eene plaats bij hare uitgaven in te ruimen.
Brussel, i 7 April 1897.

Verslag van den heer DE POTTER,
tweeden beoordeelaar.
Het herziene en eenigszins bijgewerkte hs., over
twee jaren aan de Academie aangeboden, bevredigt
mij nog niet geheel. Met den heer Coopman stel ik
gaarne vast, dat de Schrijver, in zekere mate, de
vroeger hem medegedeelde opmerkingen, heeft in
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aanmerking genomen en dat verschillige tekortkomingen naar behooren, ja niet onverdienstelijk
zijn aangevuld ; maar te veel ontbreekt nog, dan
dat ik de Academie zou durven voorstellen het werk
te bekronen en uit te geven.
Nieuwe bronnen heeft hij, om zoo te zeggen,
niet geraadpleegd, maar volle grepen geslagen in
de werken van Borgnet, Orts, Mertens en Torfs,
Mathot, Bergmann, Samyn en enkele anderen. Over
Antwerpen, Brussel en Lier worden vrij wat bijzonderheden medegedeeld, over Gent en het grootste
gedeelte van Vlaanderen bitter weinig. Volledigheid,
we willen het gaarne bekennen, kan hier niet gevorderd worden, want dan zou het werk of al te
uitgebreid voor een volksboek, of weinig meer kunnen zijn dan eene droge kroniek, eene vervelende
opgave van namen en datums; edoch, veel van wat

in Vlaanderen gezegd en gedaan is tijdens de rampspoedige dagen des Franschen dwangbestuurs is al
te merkwaardig om het, in eene geschiedenis van
dien tijd, onvermeld te laten.
De stijl van het werk is wel niet zonder verdienste, maar toch niet zooals wij dien wenschen
geleidelijk, boeiend, kleurrijk, zwierig, levendig; de
Academie immers vraagt een volksboek, geene geleerde verhandeling; een boek dat men leest zonder
inspanning en hetwelk den lezer aantrekt en boeit.
Het spijt mij, het voorstel van den heer Coopman niet te kunnen bijtreden ; liever dan eene eervolle melding, zou ik den Schrijver, na eene nieuwe
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bewerking, welke hij, naar ik hoop, nog wel zal
willen ondernemen, den vollen uitgeloofden prijs
willen zien toekennen.

Verslag van den heer H. SERMON,
derden beoordeelaar.
Zeer gaarne zou ik voor den Schrijver van het
ingezonden antwoord op de vierde prijsvraag aan de
Academie vragen hem den uitgeloofden prijs toe te
staan, niettegenstaande de leemten en gebreken, door
den eersten verslaggever zoo juist aangeduid ; want
in de negen eerste hoofdstukken heeft hij over den

ijzingwekkenden toestand van ons land en ons
volk, tijdens het beheer der Sans-culotten, zoo vele
wetenswaardige en deels weinig gekende bijzonderheden bijeenverzameld, dat dit wel eene belooning
verdient; maar eens aan het Consulaat gekomen
` I 8o I ), schijnt de schrijver haast te hebben om
zijn werk te eindigen. Wel is waar kwam er met
het Consulaat eenige verpozing in het lijden ; maar
de knevelarijen, de geweldenarijen duurden voort,

en was het nu geen vuig gespuis meer, die ze
pleegde, het waren de prefecten en het bestuur die
ze onmeedoogend oefenden. Al de groote gebeurtenissen, die nu volgen, schetst de schrijver slechts
in eenige regels verder zouden wij hem willen
zien uitwijden over : het Concordaat, dezes afkon_
diging en gevolgen in ons land, de nieuwe kerkelijke
inrichting, de oude bisschoppen, de nieuwe bis-
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over de inrichting van den godsdienst, de Stevenisten
en later den keizerlijken catechismus ; Bonaparte,
eerste Consul verklaart nooit België van Frankrijk
te willen laten scheiden. Weldaden van het Consulaat : l)oulcet-Pontécoulant, prefect te Brussel en
d'Herbouville te Antwerpen ; reis van den eersten
Consul niet alleen naar Antwerpen, maar naar
Oostende, Gent, Antwerpen en Brussel ; feesten
te Antwerpen en te Brussel, alle eigenwaarde vergetende betooging der bevolking. Instelling van het
legioen van eer. Inrichting op Franschen voet van
het hooger- en middel- onderwijs, grootendeels oorzaak der huidige verfransching van ons land ;
herinrichting van het bestuur en het rechtswezen ;
de letterkunde, zoowel Fransche als Vlaamsche ; het
tooneel; Blocus van het vasteland enz. — Napoleons
oorlogen : onze jongelingen volgen zijne legers
naar Spanje, naar Duitschland, naar Rusland; het lijden der overlevenden. Reis des Keizers en der Keizerin
in België (18o9); betoogingen, vervolgingen in de
seminariën, inval der vreemde legers, onder andere
der Kozakken in België; opstand van Holland,
machteloosheid der Belgen, enz. Dit alles wordt
maar in eenige regels en sommige punten worden
in het geheel niet beschreven. Wilde de Schrijver zijn
werk in dien zin volledigen, dan zou ik aan de
Academie vragen hem den uitgeloofden prijs toe
te staan.

--
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OVER PANGERMANISME
door Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN.

In de zitting van 18 November 1896 heb ik
de aandacht van mijne geachte collega's, de leden der
KoninklijkeVlaamsche Academie, gemeend te moeten
vestigen op eene kort te voren verschenen bijdrage
van eenen alhier sedert eenigen tijd wonenden
Duitscher, Dr. H Graevell. Het stuk, getiteld De
Vlaamsche Beweging uit Aldietsch standpunt, had
in het Antwerpsch tijdschrift Vlaamsch en Vrij
het licht gezien en de strekking ervan kan ik
hier in een paar volzinnen herinneren. Dr. Graevell
wil dat in België het Fransch als taal van midden
bestuur, hooger onderwijs, leger, enz. door het
Hoogduitsch worde vervangen ; dat men dus aan
alle Belgen de verplichting oplegge Hoogduitsch
te leeren ; eindelijk, dat België, als staat, in het
Duitsche Rijksverband zou treden, niet precies op
denzelfden voet als Saksen of Beieren, wier afgevaardigden in den Bondsraad en in den Rijksdag
mogen meepraten en hunne aanspraken doen gelden,
maar als ondergeschikte bondgenoot met het recht
om te zwijgen en te gehoorzamen.
Tegen die stelling heb ik met klem verzet
aangeteekend. Door het wijzen op onbetwiste en
onbetwistbare feiten heb ik naar vermogen trachten
te betoogen dat Dr. Graevell's thesis onvereenigbaar

267 is met het grondbeginsel zelf der Vlaamsche Beweging en niet minder met de zedelijke en stoffelijke
belangen van het Vlaamsche volk, laat staan met
de algemeene begrippen van het recht (i).
Dat mijne bezwaren niet ongegrond waren is
genoeg gebleken uit het onthaal, dat mijne voordracht in den schoot der Academie genoot, alsook
uit het feit dat de vergadering besliste dat mijne
verhandeling in de Mededeelingen zou worden
opgenomen. En verder mag ik met voldoening op
het eenparig oordeel wijzen der Vlaamsche drukpers
van alle partijen.
Ook in Duitschland zelf viel mij in de kringen,
die wezenlijk aldaar de openbare meening vertegenwoordigen, een gunstig onthaal te beurt. Een
der voornaamste Duitsche dagbladen, de Kbinische
Zeitung (nr van 2 April 1897), wijdde een lang
artikel aan de zaak, keurde mijn betoog ten volle
goed en verklaarde dat alle verlichte Duitschers
het met mij volstrekt eens waren (2).

(I) Vgl. Charybdis en Scylla; vezfranschinc of verduitsching ? in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Academie, alsook afzonderlijk, bij A. Su ffer, te Gent.

(2) Dat artikel, hetwelk van de redactie zelve van het blad
uitgaat, is van den heer P. Miillendorff, die lange jaren in
België als vaste briefwisselaar der Kolnische Zeitung- heeft gewoond,
alle Vlamingen van naam persoonlijk kent, en alleszins op de
hoogte is van onze toestanden. De heer Miillendorff overigens
spreekt onze taal en hierin verschilt hij van Dr. Graevell, die,
in zijnen omgang met Vlamingen, zich doorgaans van het
Fransch bedient. Hoe hartelijk heeft men in Duitschland niet
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die sich da fur doch nicht erwiirmen werden,
den Herrn Beurteiler inz einTelnen
widerlegen,
seine Fehler und Irrtumer
berichtigen und
will nur einep
und pwar den wichtigsten —
Punkt herausgreifen, urn mich fiber ihm ausffihrlich a usTusprechen. »
't Is alles. Het overige — waarover straks
gaat mij en mijne verhandeling niet aan.
Niets is gemakkelijker dan zich op die wijze
:uit den slag te trekken. Men gewaardigt zich niet
eens de bezwaren der tegenpartij te bespreken ;
men geeft zich zelfs de moeite niet hare stelling te
doen kennen. Misprijzend haalt men de schouders
op en gaat zijnen weg met de opmerking dat zoo'n
hoop « advocatenknepen », fouten en dwalingen
beneden notitie zijn.
Zoo iets laat zich te Hamburg beproeven, waar
men van onze toestanden geen begrip heeft en
zich mogelijk schrijver dezer regelen als eenen
onbekenden Franskiljonschen « pershuzaar » voorstelt, terwijl men Dr. Graevell aldaar in vollen
ernst voor eenen der hoofdleiders der Vlaamsche
beweging houdt en aan dien « vlcimischen Vorkcimpfer », welken men in eenen adem met J. M.
Brans, Pol de Mont en Dr. C. J. Hansen noemt (i),

(I) Echt schandalig is de manier waarop men in Alduitsche
kringen de namen van die heeren en inzonderheid van mijnen
vriend en collega Dr. Ranse a misbruikt en de natuurlijke genegenheid, welke zij, gelijk trouwens alle goede Vlamineen, ten
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groetkaarten plechtig zendt en gelukwenschen stemt.
Dr. Graevell doet overigens wat hij kan om het
misverstand in de hand te werken. Zijn toon is
die van eenen partijleider, die van uit de hoogte
wederspannige volgelingen tot de orde terug roept;
en hij teekent — in A lldeutschland — met den
zonderlingen naam Harald Graevell van Sostenoode. De brave Hamburgers zullen zich waarschijnlijk inbeelden dat van Sostenoode een
Vlaamsche familienaam is, want zij weten niet dat
Sostenoode eenvoudig beteekent St. Joos-ten-Oode,
de gemeente waar de Alduitsche zendeling tijdelijk
verblijft (t).

opzichte van het stamverwante Duitschland laten blijken, als
een bewijs verkiest te beschouwen dat zij met de dolzinnige
aanspraken van het Pangermanisme vrede zouden hebben. Dr. Ransen heeft zijn leven gewijd aan het verdedigen en bekend maken
der Platduitsche beweging, dus van een streven welks doel is,
van den eenen kant de volkstaal van Noord-Duitschland op
te beuren en tegen het opdringen van het Hoogduitsch te
beschutten en, van den andere, door het aannemen van eene
Aldietsche spelling, de letterkundige betrekkingen tusschen Platduitschers en Nederlanders mogelijk te maken. En het is diezelfde
Hansen, hij, die zulke gloeiend welsprekende regelen heeft geschreven om de verdrukking van Teutonia » door « Suevia »
— id est van het Nederduitsch door het Hoogduitsch — aan
te klagen, welken men heden voor eenen apostel van het invoeren
van het Hoogduitsch als ambtelijke taal van België, ja, als
eenige taal der hoogere cultuur ten onzent, zou willen doen doorgaan !
(I) Of, nauwkeuriger, verbleef, want het schijnt dat hij thans
te St. Gillis is gaan wonen, terwijl hij zijn laatste schrift uit
Elsene heeft gedagteekend.
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Ten onzent echter ware het moeilijker zulke
onnoozele kwakzalvermiddeltjes aan te wenden. De
gedachte immers dat de Duitscher Graevell, wiens
bestaan de meeste Vlamingen eenige maanden
geleden zelfs niet vermoedden, in onze nationale
beweging welke rol ook, al ware 't die van korporaal, beweert te spelen, zou iedereen doen schaterlachen. Leiders « made in Germany n kunnen wij
best missen en ongaarne zouden wij zien dat
buitenlanders zich met onze zaken bemoeien, vooral
wanneer zulke verdachte inmenging met het oog
geschiedt op belangen, welke ons vreemd zijn en
waarom wij geen zier geven.
Is het overigens wel noodig hierbij te voegen dat de tegen mij door Dr. Graevell gerichte
verwijten letterlijk uit de lucht werden gegrepen
Zij, die mij kennen, weten dat het mijne gewoonte
niet is van valsche veronderstellingen uit te gaan,
nog veel minder de woorden mijner tegenstrevers
te verdraaien of hun in den mond te leggen wat
zij niet gezeid hebben. In het voorhandig geval
heb ik Dr. Graevell's voorstellen met gewetensvolle
nauwgezetheid ontleed en meestal den tekst zelven
ervan aangehaald. Dat de Heer Graevell het tegendeel bewijze, indien hij kan ! Maar daaraan zal
hij zich niet wagen. En hij spreekt van « advocatenknepen n !
Was het misschien eene advocatenkneep te
beweren dat het Vlaamsche volk, dat juist heden
zoo eendrachtig is opgestaan ter verovering der
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volstrekte gelijkstelling van Nederlandsch en Fransch,
zich hardnekkig verzetten zou tegen Dr. Graevell's
plan om onze taal uit het leger, uit de wetgevende Kamers, uit de hoogescholen en uit het
middenbestuur te bannen en aldaar door het Hoogduitsch te vervangen
Was het eene advocatenkneep staande te houden dat de Vlamingen er geenen vrede mede zouden
hebben onder het bevel te staan van Pruisische
Brusewitzen en dat bijgevolg het voorstel om aan
het Belgisch leger, op Duitschen leest geschoeid,
Duitsche bevelhebbers op te dringen, alhier tegen
een algemeen verzet zou stuiten ?
Was het eene advocatenkneep zonneklaar te
bewijzen dat de stelling, welke Dr. Graevell aan

België biedt, volstrekt dezelfde is, die door Napoleon I aan de staten van den Rijnbond werd opgelegd, en was het ons verboden beleefd te doen
opmerken dat wij ons met die rol van onderdanige slaven niet konden vergenoegen
Ik zou nog meer voorbeelden kunnen aanhalen.
Doch genoeg. Advocatenknepen van dien aard zijn,
mijns inziens, in een betoog volkomen geoorloofd.
En wie buiten machte is om eene afdoende bewijsvoering te ontzenuwen, handelt minder eerlijk
als hij dezelve zonder meer voor goedkoope vitterijen uitmaakt.
Wat nu Dr. Graevell's nieuwe bijdrage aangaat,
ik zou er kunnen over heenstappen, daar, zooals ik het
daartven aanstipte, zij noch rechtstreeks, noch on-
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rechtstreeks mijne bezwaren beantwoordt. Maar ik
acht het niet zonder nut den zakelijken inhoud van
dat stuk mede te deelen, al was het slechts om
aan te toonen op welke verkeerde wetenschappelijke voorstellingen en moedwillig vervalschte feitenopgaven de Alduitsche leer berust.
Dr. Graevell begint met apodictisch te verklaren
dat de Romaansche volken « afgeleefd » zijn. Frankrijk inzonderheid laat onkennelijke sporen van
verval en nakende ontbinding blijken in zijne literatuur, zijne instellingen, zijn leger en zijne zeden.
Vraag niet naar bewijzen : Graevell locutus, causa
finita (1).
Hierop volgen eenige in schijn zeer diepzinnige, maar in het wetenschappelijk opzicht uiterst
oppervlakkige beschouwingen over een der meest
ingewikkelde en duisterste vraagstukken der volkenkunde, namelijk over den oorsprong der verschillende menschenrassen en hunne betrekkelijke waarde

en vatbaarheid voor hoogere beschaving. Dr. Graevell

(I) De stilstand der bevolking in Frankrijk wordt, wel is
waar, ingeroepen. Dr. Graevell schijnt niet te weten dat die
stilstand een gewilde is, dat de onvruchtbaarheid der huwelijken
enkel bij de gegoede standen en in bijzonder rijke streken, als
b. v. Normandië, wordt vastgesteld. Het feit dat vele Franschen
de leer van den Germaan Malthus toepassen is geen bewijs dat het
ras is uitgeput. Hoe anders uitgelegd dat de Fransche Canadeezen,
die eene eeuw geleden weinig meer dan 60.00o waren, heden
meer dan 2.000.c00 sterk zijn? En die snelle vermeerdering is
alleen aan de verhouding der geboorten te danken, want eene
Fransche immigratie is er Liet.

_` 2 74 heeft zeker gedacht dat zijn schrijven tot een minder ontwikkeld publiek gericht was, dat het dus
nutteloos was de bewijzen te leveren waar vakmannen natuurlijk zouden naar vragen en dat het
volstond, om zijne orakelachtige beweringen te
doen doorgaan, de chauvinistische vooroordeelen
zijner lezers te vleien en hun wijs te maken dat
zij de eerste der stervelingen zijn (r) en noodzakelijk geroepen om den ganschen aardbodem te
beheerschen,
Denn eben wo Bes rzze fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit s/ch eija,

Dr. Graevell's redeneering komt op het volgende neer :
De Ariërs zijn het uitverkoren ras.
De Ariërs zijn blond en langhoofdig.
In de Romaansche landen — en vroeger reeds
in Azië is er, om zoo te zeggen, geen spoor
meer van Arisch bloed te ontdekken de « zwarte
oerbevolking » heeft het uitgezogen.
De Germanen, en bepaaldelijk de Duitschers,
zijn betrekkelijk reine Ariërs gebleven.
Aan de Duitschers dus behoort de toekomst.

(I) Een ander Pangermaan, de heer Fritz Bley, schrijft
het volgende : R Wir sind ganz zweijellos das beste Kriegervolk
der Erde. Wir sind das tiichtigste Volk auf allen Gebieten Bles
Wissens und der schonen fi inste. Wir sind die besten Ansiedler,
die besten Seeleute, ja selbst die besten Kaufleute. » Nederigheid is blijkbaar geene Alduitsche deugd.
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Zooveel woorden, zooveel onnauwkeurigheden
of, in elk geval, onbewezen veronderstellingen.
In de eerste plaats, staat de meerdere voortreffelijkheid van het Arisch ras wetenschappelijk
niet vast. Voor en tegen werden er immers zeer
ernstige gronden aangebracht.
Van de meerderheid der Ariërs kan er in het
stoffelijk opzicht geene spraak zijn. De wet der
natuur is tc the survival of the fittest »
en Dr.
Graevell erkent zelve dat waar Ariërs met andere
volken in aanraking komen, zij onveranderlijk door
deze worden opgeslorpt. Aan een ras dat zulke
geringe weerstandskracht zou blijken te bezitten,
behoort stellig de toekomst niet.
En, in het zedelijk opzicht, hebben wezenlijk
de Ariërs het monopolium van ernst, standvastigheid, edelen aanleg en alle andere deugden ? Zijn
zij alleen culturfc hig ?
Op die vraag antwoordt de wereldgeschiedenis. Zonder van China en Japan te spreken, wier
nakende mededinging op alle gebied ons letterlijk
met vernieling bedreigt, moet men of zeer onwetend of buitengewoon partijdig zijn, indien men
de beschavende rol miskent van Babylonië en van
Egypte, van Pheniciërs en van Joden. Ja, van
Joden. Want aan dat kleine volkje, hoe verbasterd
en veracht ook, hebben wij onze godsdienstige
begrippen en onze zedenleer te danken. Het Christendom is van Semitischen, niet van Arischen oorsprong ; zijne verspreiding was, in den beginne
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van het Hellenisme. Daaraan bleven de Germaansche Ariërs, die, volgens Dr. Graevell, « stets
allein die Gesittung errungen, I. volkomen vreemd.
Hunne u Gesittung n op dat gebied vond hare
hoogste uitdrukking in den woesten eeredienst van
Wodan en Thor en in de eigenaardige zeden
waarvan de Siegfriedsage ons zulke puike voorbeelden geeft.
Nog op een ander punt wensch ik de aandacht van den lezer te vestigen.
In Europa is er een volk, dat zeer zeker niet
Arisch is en van de oerbevolking van ons werelddeel afstamt. ik bedoel de Basken. Moeten de
Basken voor anderen onderdoen ? Luistert !
De Basken zijn van schoonen lichaamsbouw,
bruin of blond van haar, blanker van huid,
sterker en vlugger dan hunne Spaansche en
Fransche naburen, welke zij overigens aan natuurlijken aanleg, aan arbeidslust en aan ondernemingsgeest verre overtreffen. Wat echter de Basken
bijzonder kenmerkt is hunne gehechtheid aan hun
vaderland en aan hunne vrijzinnige instellingen,
die zij met ontembaren moed en tot in de laatste
jaren met goed gevolg tegen alle vreemde indringers hebben weten te verdedigen, terwijl zij in
hun eigen midden de volste gelijkheid van rechten
handhaafden en bij voorbeeld nooit eenen feodalen
adel hebben gekend.
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mag toch, meen ik, aanspraak maken op eene
eereplaats onder de beschaafde natiën . En het
glimlachen is geoorloofd als Dr. Graevell ons zeer
ernstig verzekert dat a die Urrasse treinen Hoch-

gedanken hat, will nur moglichst angenehm leben, »
ja dat « die Urrasse unfuhig ist regieren, so
unfaihig wie ein kleines Kind. » Mijn bescheiden
oordeel is dat Dr. Graevell unfiihig ist...... ^u
raisonniren.
Een ander bewijs daarvan levert zijn tweede
postulatum, namelijk dat alle Ariërs blond en langhoofdig zouden zijn. Waar heeft Dr. Graevell dat
gezien en weet hij niet dat het bestaan van twee
Arische typen, een blonde en een bruine, wetenschappelijk bewezen is ? Of beiden van eene en
dezelfde bron af te leiden zijn, blijft echter eene
opene en waarschijnlijk onoplosbare vraag. Zeer
gemakkelijk is het te beweren dat de bruinen
hun ontstaan te danken hebben aan vermenging
met andere rassen, die allengs het Arisch bestanddeel hebben opgeslorpt. Zoo iets veronderstelt dat
de Arische veroveraars eene kleine minderheid
waren. Hoe komt dan dat zij hunne taal aan de
meerderheid hebben opgedrongen, want, ik druk
er op, al de volken, welke Dr, Graevell als nietArisch beschouwt, spreken uitsluitend Arische
talen ? De Ariërs waren de meesters, zal men
zeggen.... Dat waren ook de Germanen, die het
Romeinsche keizerrijk omverwierpen en nochtans
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hebben zij overal de taal der overwonnelingen aangenomen. En, van den anderen kant, indien het
waar is dat de Middellandsche volken door vermenging van de Ariërs met een bruin oerras zijn
ontstaan, kan men niet wederkeerig besluiten dat
de blondheid der Germanen te wijten is aan samensmelting met hunne onmiddellijke naburen, de
vlasharige Finnen ? Bij de Finnen immers , al
behooren zij tot eene gansch verschillende ethnische
groep, is de verhouding der blond- of rosharigen
veel grooter dan bij de tegenwoordige Duitschers.
Die quaestie van kleur is overigens van luttel
belang. De Grieken en Romeinen waren stellig
melanochróiden. Is er een volk, blond of bruin,
dat met hen kan vergeleken worden, welks invloed
op de ontwikkeling der beschaving in de verste
verte op den door hen uitgeoefende gelijkt ? Bekendheid met het Hoogduitsch, zegt men, is heden
voor den geleerde eene noodzákelijkheid geworden.
Blijft zoo iets niet dubbel waar wat de talen der
Oudheid aangaat
Hetzelfde geldt den vorm van den schedel.
Vele Ariërs zijn ja dolichocephalen of langhoofdig,
maar dat zijn ook talrijke Semieten, terwijl ronde
schedels de regel zijn bij eene menigte Ariërs en
bepaaldelijk bij de Hoog- en Middelduitschers !
Van daar zelfs de naam van tétes carrées, die hun
spottend door de Franschen wordt gegeven (T).
(i) t Die alemannischen uni frankischen Gruber aus der
Zeit der Veilk°rwanderung neigen alle den langkopfigen (dolicho-
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standpunt aanneemt, namelijk dat blond haar en
een lang hoofd het kenmerk zijn van den echten
Ariër, te beweren dat de Germanen de zuiverste
Ariërs zijn en cht onder de Germanen de eerste
rang aan de Duitschers toekomt.
Wie zijn overigens de reinste Germanen, degene
wier bloed betrekkelijk onvermengd is gebleven
Zijn het de Rijksduitschers? In het geheel niet.
De reine Germanen, degene die de oorspronkelijke eigenschappen van het ras best hebben
behouden, zijn zij die de kusten van de Noordzee
bewonen : Noorwegers, Denen, Friezen, Hollanders,
Zeeu wen, Westvlamingen, Oostengelschen, Schotten
en, na hen, Zweden, Nedersaksers en Nederfranken
(dat zijn Oostvlamingen, Brabanders en Gelderschen).
Daarentegen zijn, buiten Westfalen, Hannover
en een gedeelte van Schleswig-Holstein, de Rijks-

kephalen) Schadel der germanischen Rasse. Spater aber hat die
Mischung mit Glen kurzsch deligen (brachykephalen) Kelten bewirkt, dass in Siid-Deutschland, zumal im siidlichen Bayern and
Tirol, die Be76lkerung zum weitaus gróssten Teile kurzkópfig
ist. Die Ku? zkiW e iiberwiec en jetzt in ganz Deutschland.
Selbst in Nord-Deutschland ist ein mittelkopfiger, freilich zur
Langkopfigkeit neigender Typus der vorherrschende. In Tirol
kommen auf 90 Kurzkopfe TO Mittelkopfe and kein Langkopf, in Mitteldeutschland out 66 Kurzkopfe and 22 Mittelkopfe
nur 12 Langkápfe. Vergleicht man die anthropolisch reinern
Dánen, so weisen diese neben 57 Langkopfen and 37 Mittelktipfen nur 6 Kurzkópfe unter 100 Sch dein auf. » Vgl. BROCKHAUS' Konversations-Lexikon, I4c uitgave, 5" deel, bi. 95.
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gemengd type. En die gekruister vormen, zooals
men ziet, meer dan de helft der bevolking.
Hoe is het overigens mogelijk in ernst staande
te houden dat de opperheerschappij in de wereld
het erfdeel zou zijn van een soort van kaste en
nog wel op voorwaarde dat deze haar Arisch bloed
onvermengd wete te bewaren Q Die stelling immers
is absoluut dezelfde waarop de middeleeuwsche
adel steunde om het uitsluitend genot der staatkundige macht te vergen en die heden nog door
de Indische Brahminen, welke aldaar het betrekkelijk zuiver Arisch bestanddeel der bevolking
vertegenwoordigen, wordt ingeroepen. Wetenschappelijk trouwens is dat stelsel niet te verdedigen.
Veredeling door doelmatige kruising is de wet der
natuur. Wie afgezonderd blijft, ontaardt en vergaat.
Het is niet de wilde stam, maar wel de geënte
boom, die goede vruchten afwerpt en bij het
menschelijk geslacht gaat zoogezegde zuiverheid
van het bloed doorgaans gepaard met zedelijk en
lichamelijk verval. Die waarheden hebben in Darwin's voortplantingsleer hare uitdrukking gevonden
en het zal Dr. Graevell eenige moeite kosten om
ze omver te stooten (1).

(t) Dr. Graevell beroept zich op den « grooten » Gobineau
en op eenige jongere Fransche schrijvers, die in Duitschland
echter in gei inge eere worden gehouden, want in de anders
zoo volledige Encyclopedieën van Meyer en van Brockhaus worden
noch hunne werken, noch hunne namen vermeld. De « groote »
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Waaruit volgt dat de toekomst geenszins aan
de zuiver gebleven Ariërs (indien zulke nog bestaan)
behooren zal, maar wel aan het nieuw Europeesch
ras, dat heden aan het worden is en waarin de
beste en sterkste bestanddeelen der volken van ons
werelddeel door onweerstaanbare natuurkeus zullen
worden opgenomen, terwijl de zwakke en slechte
allengs zullen verdwijnen. Ik herhaal het : het geldt
hier eene wet der natuur en daartegen zijn noch
het godsgenadig recht der Ariërs, noch zelfs argumenten, sit venia verbo, uit de Germaansche
mythologie geput, bestand.
Laat ons voortgaan.
Dr. Graevell beweert verder dat de Nederlanders tot den Duitschen volksstam behooren, dat
het bijgevolg een onzin is alhier van « verduitsching » te spreken, vermits wij alreeds even Duitsch
zijn als de Zwaben (sic) en de Saksers, dat het
integendeel nuttig ware dat alle onderafdeelingen
van het Duitsche volk voor hunne gemeenschappelijke staatkundige en wetenschappelijke aangelegenheden dezelfde « bondstaal » ,zouden aannemen.
En daar het Hoogduitsch « de eerbiedwaardigste,

Gobineau, hij, was een Fransche diplomaat, die eene niet onverdienstelijke Geschiedenis van Persië en eenige andere schriften
heeft uitgegeven. Dat den man, die onder de Fransche geleerden van zijnen tijd eenen zeer nederigen rang bekleedde, lieden
den bijnaam « groot » wordt toegekend, zou hemzelven, indien
hij nog leefde, niet weinig verbazen.

-

283
283 —

de schoonste en
en de volmaaktste der Duitsche spraken
spraken
is »,
ll, moet
moet het
het Hoogduitsch
Hoogduitsch de
debondstaal
bond staal worden.
worden.
is
Die redeneering
redeneering berust
berust op
opeen
een louter
louterwoordenwoordenDie
spel,
de gezochte
gezochte en
en gewilde
gewilde verwarverwarspel, namelijk
namelijk op
op de
ring van
van Duitscher
Duitseher en Germaan, twee
twee woorden,
woorden,
ring
die, wat
wat ook
ook Dr.
Dr. Graevell
Graevell zegge,
zegge, twee
twee gansch
gansch
die,
verschillende
gedachten uitdrukken.
uitdrukken.
verschillende gedachten
Ik
zal het
het in
in 't 'tkort
kort
duidelijkmaken.
maken.
Ik zal
duidelijk
De
terzijde
zijdegelaten,
gelaten,zijn
zijnde
dedrie
drieArische
Arische
De Kelten ter
hoofdstammen in Europa
Europa:
deGraeco-Romanen,
Graeco-Romanen, de
hoofdstammen
: de
Slaven
en de
de Germanen.
Germanen.
Slaven en
Ieder van die
die hoofdstammen
hoofdstammen heeft
heeft zich
zich in
in ververIeder
op
schillende volken
elkeen op
schillende
volken gesplitst,
gesplitst, welke
welke zich,
zich, elkeen
zijn
eigen, hebben
hebben ontwikkeld
ontwikkeld en
en van
van welker
welker
zijn eigen,
nationaal
bestaan de
de taal
taal het
het levend
levend merk
merk is.
is. Zoo
Zoo
nationaal bestaan
zijn, bij
bij de
de Romanen,
Romanen, de
de Franschen,
Fransehen, Italianen,
Italianen,
zijn,
Spanjaarden,
de Slaven,
Slaven, de
de
Spanjaarden,enz.
enz , ontstaan;
ontstaan; bij
bij de
Russen, Ruthenen,
Ruthenen, Polen,
Polen. Tschechen,
Tschechen, Serben,
Serben ,
Bulgaren,
eindelijk, bij
bij de
de Germanen,
Germanen, de
de
Bulgaren,cnz
enz; eindelijk,
oorwegers, Friezen,
Friezen, Angelsaksers,
Angelsaksers,
Zweden, Dano-N
Zweden,
Dano-Noorwegers,
Nederduitsehers en
en Hoogduitschers.
Hoogduitschers_
Nederlanders of Nederduitschers
Indien
het een
een onzin
onzin is
is te
te willen
willen dat
dat ieder
ieder dier
dier
Indien het
Germaansche
voortduring in onbeonbe·
Germaansche volken
volken zich
zich bij
bij voortduring
onafhankelijkheid ontwikkele, dan moet
moet men,
men,
perkte onafhankelijkheid
om
der lieve
lieve logiek
logiek wille,
wille, denzelfden
denzelfden regel
regel ook
ook
om der
op Slaven
Slaven en
en Romanen
Romanentoepassen.
toepassen.Bijgevolg
Bijgevolgdienen
dienen
alle Slavische
Slavische stammen
stammen onder
onder de
de hegemonie
hegemonie van
van
alle
Rusland met het Russisch als bestuurstaal te wordenRuslandmethicsburtalewodn
gesteld. En, wederkeerig,
weèerkeerig, moet
moet men
men aan
aan Frankrijk
Frankrijk
gesteld.
de
helft van
van België,
België, eene
eene goede
goede brok
brok van
van ZwitZwÏLde helft

--- 284 serland en van Elzas-Lothringen, benevens Italië,
Spanje, Portugal en zelfs Griekenland en Rumenie
overleveren, hetgeen nagenoeg met de herstelling
van het Romeinsche keizerrijk zou gelijk staan.
Zal Dr. Graevell daarmede instemmen ? Neen,
niet waar ? Waarom wil hij dan aan de Germanen
opdringen wat hij aan anderen betwist ? Het Panslavisme en het Panlatinisme zijn toch in het ethischopzicht noch beter noch slechter dan het Pangermanisme. Waarom dit laatste goedkeuren als men
de anderen veroordeelt ? Dat noemt men, in onze
taal, twee maten en twee gewichten er op na houden
en bij wetenschappelijke proefnemingen gaat dat niet.
Er is meer.
Gesteld wezenlijk Germaan = Duitscher, hoe
komt dat Dr. Graevell niet alle Germanen, maar
enkel de Nederlanders, Friezen en Skandinaviërs
in het Duitsche Rijksverband wil omvatten
Zijn de Engelschen geene Germanen en dus
geene Duitschers ? Zij stammen toch van de Angelsaksers af, 't is te zeggen van dezelfde voorouders
als de Nederduitschers, Denen en Friezen en, wat
in Dr. Graevell's oog nog zwaarder weegt, hun
Germaansch bloed hebben zij meerendeels ongeschonden bewaard. Want, zoo men weet, werd
in de grootere helft van Groot-Brittanje, de Keltische
bevolking niet eenvoudig onderworpen, maar tot
den laatsten man met vuur en zwaard uitgeroeid (i).
(i) Vgl. het puike werk van J.-R. GREEN, A short History of the English people, i e hoofdstuk, 2 e afdeeling.
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Nog eens, in naam der lieve logiek, waarom
zou men de Engelschen buiten het Duitsche Rijksverband laten ? Waarom zou men hen niet verplichten « de eerbiedwaardigste, de schoonste, de
volmaaktste der hedendaagsche talen », het Hoogduitsch, aan te nemen ?
Waarom 2
Omdat het hier geene quaestie
betreft van n'illen doch enkel van kunnen. Twee
of drie kleine staten, die te zwak zijn om zich
te verdedigen en daarbij nog onderling verdeeld (1),
dat laat zich onder gunstige omstandigheden gemakkelijk inpalmen. Het Britsche Rijk echter —
zonder zelfs van de Vereenigde-Staten van NoordAmerika te gewagen — onder Duitschland's duim
te brengen en de wereldtaal, het Engelsch, door
het Hoogduitsch te vervangen, ziedaar een droombeeld dat slechts in het brein van eenen krankzinnige zou kunnen gedijen. En nochtans, ik
herhaal het, de zoogezegde wetenschappelijke gronden waar Dr. Graevell op steunt, verbieden hem
die ongerijmdheid niet te begaan, tenzij hij liever
hebbe dat wij zijne clap-trap wetenschap aanzien
voor hetgeen zij wezenlijk is : een hoop drogredenen waarmede hij zijne brutale roofzucht zoekt
te verbloemen.
Mogelijk zal men antwoorden dat de Engel,

(1) Wij zullen sta aks zien hoe men op die verdeeldheid
rekent om de veroveringsplannen der Alduitschers te doen gelukken.
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woordenspel. Nederduitschers zijn stellig Duitschers
in den breeden Tin; zij zijn geene Duitschers
sensu stricto, indien men hierdoor het volk bedoelt, waarvan de taal het tegenwoordig Hoogduitsch is.
Laat ons overigens de geschied- en taalkundige
feiten herinneren.
De oude Germanen behoorden allen tot hetzelfde ras en spraken min of meer verschillende
tongvallen van dezelfde taal. Die toestand werd
door de groote volksverhuizing der Ve eeuw beduidend gewijzigd. De Salische Franken namen de
ontvolkte streek tusschen Maas en Noordzee in
bezit ; de Ripuariërs vestigden zich tusschen Maas
en Rijn, de Friezen en Saksers bleven tusschen
Rijn en Elbe. Door de uit het Oosten aanrukkende Barbaren (die tot den thans uitgestorven
Oosterschen tak van het Germanendom behoorden)
werden zij, om zoo te zeggen, niet aangeroerd,
terwijl de meer zuidelijk wonende stammen door
den stroom werden medegesleept en in bonte
menigte de Agri decumates (Baden en Wiirtem berg)
en de Romeinsche gewesten Vindelicië, Noricum
en Rhaetië (Wiirtemberg en Beieren bezuiden de
Donau, Zwitserland en Tirol) veroverden waar zij
zich met de talrijke Romano-Keltische bevolking
vermengden. Het onmiddellijk gevolg van die vermenging was de gekende Lautverschiebung (klank
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verschuiving), die de oorspronkelijke Germaansche
uitspraak wijzigde en hierdoor het aanzijn schonk
aan eene nieuwe taal, welke mettertijd het tegenwoordig Hoogduitsch is geworden.
Terwijl die klankverschuiving zich over Zuiden Midden-Duitschland uitbreidde en tot ver in
het land der Ripuariërs drong (t), bleef het Noorden
ervan verschoond. De zuivere Germanen — Nederfranken en Nedersaksers --- spraken bij voortduring
gelijk hunne voorouders. Het gebied van hunne
taal, welke men later Nederduitsch in tegenstelling
met het Hoogduitsch noemde, strekte zich uit van
Kales tot aan de Beneden-Elbe en van de Noordzee
tot aan het Harzgebergte en de hellingen van het
Sauerland.
Volgens den natuurlijken gang der zaken zouden
de Nederduitschers, evenals de Hoogduitschers, in
den loop der eeuwen een eenig volk met dezelfde
letterkundige taal geworden zijn. Ongelukkiglijk,
staatkundige verbrokkeling bracht mede dat de
oostelijke helft van Neder-Duitschland verloren
ging en door het aannemen van het Hoogduitsch
als taal van bestuur, beschaving en onderwijs de
laatste banden met het Westen afsneed. De Oos-

(t) De grens volgt eene lijn, die dicht hij Aken (Aken
zelf is Hoogduitsch) begint, over Erkelenz, Odenkirchen en
Benrath (ten zuiden van Dii^seldoi f) loopt, daar den Rijn over
steekt en bij Wipperfiirt het punt bereikt waar de Frankische
tongvallen door de Nedersaksische worden vervangen.
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terlingen overigens werden van den beginne af
aan in het Duitsche Rijksverband begrepen; zij
vormden met de Hoogduitschers eene zelfde politieke eenheid, met het natuurlijk gevolg dat die
twee wezenlijk verschillende volken heden zoo goed
als versmolten zijn en tegenover het buitenland,
ook tegenover ons, optreden als een harmonisch
en onafscheidbaar geheel, waar, door eenen zonderlingen omkeer, de afstammelingen der verhoogduitschte Nederduitschers de hoofdrol spelen (I).
Het Westen daarentegen -- onze Nederlanden
— bleef, zoo niet in rechte, althans feitelijk, buiten
het Duitsche Rijk, aan welks lotgevallen het een
zeer gering aandeel nam, terwijl het in den strijd
tusschen Frankrijk en Engeland diep werd gewikkeld en met die beide staten in nauwe en besten-

dige betrekking lag. Dit alles oefende op de ont
wikkeling van onze beschaving, van onzen landaard
en vooral van onze taal eenen niet te miskennen
invloed. Tusschen die taal en het Hoogduitsch
werd het verschil hoe langer hoe grooter, terwijl
zij integendeel in vele opzichten op het Engelsch
begon te trekken, althans wat den losseren zinbouw en het vereenvoudigen der spraakleer aangaat.
Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. Het Hoog-

(i) Hetzelfde geschiedde in Frankrijk, waar het opdringen
van de lang-ue d'oil als taal van bestuur en beschaving belette
dat het Zuiden op staatkundig gebied zijne nationaliteit mocht
vrijwaren.
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taal grootendeels zijn verdwenen. Men moge zulks
uit een zuiver philologisch standpunt betreuren
of niet, zeker is het dat wat er van onze verbuigingen nog overblijft ernstig bedreigd wordt :
gedurende de laatste vijftig jaren is het afkappen
der uitgangen in Holland algemeen geworden ; in
Vlaanderen, wel is waar, wordt dat voorbeeld
maar schoorvoetend gevolgd, misschien wel omdat
ons volk en onze schrijvers gewoon zijn de ambtelijke spelling gehoorzaam te volgen (i). Doch,
hoe 't zij, een punt blijft vast, namelijk dat het
Nederlandsch denzelfden weg inslaat als vroeger
het Engelsch, hetgeen den gapenden afgrond tusschen ons en de aan hunne spraakkundige vormen
vastgeklampte H oogduitschers alle dagen verdiept (2).
Is de Nederlandsche taal, welke door ons volk
geschapen en gepolijst werd, die zijn innig wezen,

(t) Dit betreft alleen het schrijven, want bij het spreken
worden, in Vlaanderen evenals in Holland, de meeste uitgangen afgekapt.
(2) Hetzelfde kan men zeggen van h t vervangen van den
tweeden en van den derden naamval door het aanwenden der voorzetsels van en aan. In het Hoogduitsch zegt men : Das Recht
des Sterksten ist, seinen Wille den Schwczcheren aufzudrán; en.
Dat kan men in 't Nederlandsch vertalen : Het recht des
sterksten is zijnen wil den zwakkeren op te dringen. Maar zoo

ets luidt verouderd en pedantisch en daarom zeggen en schrijven
wij liever : Het vecht van den sterkste is 4n(en) wil aan de
zwakkeren

op te dringen.
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vorige verhandeling heb opgegeven, het Fransch
zekerlijk te verkiezen. Maar zijn wij Belgen, wij
zijn ook Nederlanders en Germanen en in dat
opzicht zou het misschien wenschelijker zijn de
voorkeur aan eerre Germaansche taal te gunnen,
en, zoo ja, aan welke ?
Dr. Graevell antwoordt : « Aan het Hoogduitsch,
want het Hoogduitsch is de eerbiedwaardigste, de
schoonsteen de volmaaktste der Germaansche talen. »
Mijn tegenspreker zal mij niet ten kwade
houden dat ik zulke apodictische, door geen het
minste bewijs gestaafde beweringen als ijdelen
bombast beschouwe.
Waarom zou het Hoogduitsch eerbiedwaardiger
zijn dan het Nederduitsch of het Noordsch ? Is
het omdat het jonger is en aan het vervormen van
het oude Germaansch door het Allemanisch Misch volk zijn ontstaan te danken heeft ?
En de meerdere schoonheid, de grootere volmaaktheid van het Hoogduitsch, waarin bestaan
ze ? In de al te kwistige sissende klanken, in den
stuggen zinbouw of in de ingewikkelde grammatiek ?
Neen, in het zuiver taalkundig opzicht verdient
het Hoogduitsch den voorrang niet, alhoewel zijne
rijke letterkunde ongetwijfeld eene der voornaamste
van de wereld is. Maar in zake van letterkunde
dient er meer op hoedanigheid dan op hoeveelheid
te worden gelet : één Ibsen weegt zwaarder dan

duizend Kotzebue's. En bovendien, zelfs wat hoeveelheid betreft, moet de Engelsche literatuur voor
de Duitsche niet onderdoen.
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Overigens, dit alles is bijzaak. Het komt er
niet op aan te beslissen welke Germaansche taal
de eerbiedwaardigste, de schoonste en de volmaaktste
is. De vraag is : welke Germaansche taal, de onze
ter zijde gelaten, zou ons, Nederlanders, best passen ?
Slechts twee talen kunnen in aanmerking komen,
het Engelsch en het Hoogduitsch. Welke van beiden
zal het zijn ?
Ik zeg : het Engelsch, en wel om de volgende
redenen :
1° Gezien den aard en de tegenwoordige strekking van ons Nederlandsch, ware het voor ons
volk veel gemakkelijker Engelsch dan Hoogduitsch te
leeren spreken en schrijven.
2° Met het oog op de behoeften van het gewoon
verkeer is het Engelsch verkieslijker. Het is duidelijker, bondiger, eenvoudiger, practischer dan het
Hoogduitsch en beschikt over eenen grooteren
woordenschat.
3° Het Engelsch is de wereldtaal en wordt
reeds door minstens tweemaal zooveel menschen
als het Hoogduitsch gesproken, zonder de honderden
millioenen mede te rekenen voor wie het Engelsch
de hoogere bestuurstaal of het voertuig der internationale cultuur is geworden. (i) Met het Engelsch
komt men overal te recht ; met het Hoogduitsch

(i) Twee derden der brieven, die bij post in de geheele
wereld worden verzonden , zijn reeds nu in het Engelsch
geschreven.

-- 2 93

—

alleen, nergens. Wie niets dan Hoogduitsch kent,
is, buiten de grenzen van het gebied zijner taal,
nog onbeholpener dan hij die slechts Fransch
spreekt (1).
4° Wat aangaat de levensopvatting, de meeningen en gebruiken, de nationale instellingen en
overleveringen, is er oneindig minder verschil tusschen
ons en de Engelschen dan tusschen ons en de
Duitschers. Nederlanders en Britten, gelijk alle
zeevarende, handeldrijvende volken, zijn matter of
fact, phlegmatisch, practisch en tevens onverzetlijk
gehecht aan de onbeperkte vrijheid, welke zij feitelijk bijna onophoudend hebben genoten. De
Duitschers daarentegen zijn eene natie van edelmoe-

(I) Dr. Graevell, die, wanneer het geldt orakels uit te
vaardigen, in geen klein gerucht verschiet, schrijft het volgende :

« Das Deutsche wird eine zm'ner grossere Rolle spielen und
wird in kurzer Zeit eine Weltsprache sein, so bout wie das
Eng-lische. » Daar die bewering in strijd is met alle bestaande
feiten, zal ik aan Dr. Graevell doen opmerken dat zijn woord niet
volstaat om zoo iets aan te nemen : er zijn bewijzen noodig
en van die bewijzen ontdek ik geen spoor. Daarentegen stel
ik vast : 10 dat in de provincie Posen de Duitsche kolonisten,
niettegenstaande het ambtelijk regiem van gedwongene verduitsching, niet hunne Poolsche naburen verduitschen, maar zich in
groot getal door hen laten verpoolschen ; 2° dat in Hongarije
het bij de Duitschers is dat de magyarisatie de snelste en
grootste vorderingen maakt ; 3° dat in Zuid-Tirol in deze eeuw
het Italiaansch gedurig veld windt, zoodat de taalgrens, die
Goethe bij Roveredo plaatste, thans Botzen bereikt heeft ; 4°
dat de millioenen Duitschers, die zich in Noord-Amerika gaan
vestigen, op zeer korten tijd volstrekt Engelsch worden, ja hunne
moedertaal veileeren.
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dige droomers, die zich meer met theorie en met
idealen bezig houden dan met de stroeve werkelijkheid. De vrijheid overigens, zooals we ze verstaan,
hebben de Duitschers nooit gekend en zullen nog
lang moeten wachten eer zij dezelve genieten. En
voor hen is het misschien geen kwaad, want op
den Duitscher kan men met meer recht toepassen
wat Dr. Graevell van het « zwarte oerras » zegt,
namelijk dat hij « un f dhig ist regieren, so unfiihig wie ein kleines Kind. » Dat is in 1848, en
later in Pruisen tijdens het conflict, genoeg gebleken. Wat zou er van Duitschland geworden zijn
zonder de ijzeren roede van Bismarck en den
taaien wil van den grijzen held, Wilhelm I ? En
wat zou er thans gebeuren moest in Duitschland,
zooals in Engeland of ten onzent, de vorstelijke
macht eene staatkundige fictie worden en de regeering nog onbeperkter dan in menige republiek,
door het volk zelf worden beheerd ? Het keizerlijk
gezag is de stevige band, die het in de jaren
1866-71 opgetimmerd gebouw vastgeankerd houdt.
Verwijder of verzwak dien band en bij den eersten
schok valt het gebouw in duigen.
Wat er van zij, zonder moeite kan men beseffen
dat het Hoogduitsch minder geschikt ware dan het
Engelsch om het innig wezen van het Nederlandsche
volk weer te geven en zijne gedachten en strekkingen te vertolken.
5° De verduitsching van Noord- en ZuidNederland zou onvermijdelijk het spoedig verlies
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van ons zelfstandig en onafhankelijk bestaan veroorzaken (t) : goed- of kwaadschiks zouden wij in
het Duitsche Rijksverband worden gelokt en het
is overigens met dit doel dat men ons aanspoort
om het Hoogduitsch als « bondstaal » te aanvaarden. Vanwege Engeland hebben wij niets dergelijks te vreezen.
Ziedaar, dunkt mij, eenige bezwaren, die op
onwederlegbare daadzaken berusten en welke het
bijgevolg moeilijk zal blijken als listige « advocatenknepen » zonder meer van de hand te wijzen.
De slotsom is deze :
Dr. Graevell heeft gelijk of hij heeft ongelijk.
Heeft hij ongelijk, dan mogen wij ons met
onze Nederlandsche moedertaal vergenoegen.
Heeft hij integendeel gelijk, dan is het niet
het Hoogduitsch, maar wel het Engelsch dat wij
als « bondstaal » moeten verkiezen.
Ik laat mijnen tegenstrever tusschen de horens
van dat dilemma. Dat hij zich losspartele, als hij kan.
Inmiddels moet ik nog aanstippen dat Dr.
Graevell het noodig acht eenen lierzang ter ver-

(t) Het landschap Angeln in Schleswig behoorde tot in deze
eeuw tot het Deensche taalgebied. Dan werd het door het invoeren van het Duitsch als kerk- en schooltaal allengs verduitscht.
En onmiddellijk daarna werd door Duitschland de inlijving van
Schleswig geëischt en doorgedreven, onder voorwendsel dat de
inwoners van het hertogdom nu in meerderheid Duitschers
waren. Daartoe leidde de verduitsching van Angeln ! Hetzelfde
lot zouden wij beleven.
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heerlijking der Duitsche cultuur en der Duitsche
wetenschap aan te heffen. Die poëtische ontboezeming komt hier minder te pas en was trouwens
bepaald nutteloos. Wie zich in het genot van zijne
verstandsvermogens en van zijne vijf zinnen verheugt, kan immers niet nalaten met eerbied en
bewondering voor de Duitsche beschaving te buigen
en van ganscher harte hulde te brengen aan de
schitterende verdiensten der Duitsche geleerden en
letterkundigen. Gewis is het eene ietwat verregaande
dichterlijke vrijheid Duitschland het « middenpunt
der wereld » en de Hoogduitsche taal de « taal
der wetenschap » te noemen. Maar toch ben ik
het met Dr. Graevell volstrekt eens dat hij, die ernstig aan wetenschap wil doen, Duitsche boeken
moet kunnen lezen en nog wel in den oorspronkelijken tekst, want geene vertaling, hoe zorgvuldig
bewerkt ook, is absoluut van fouten vrij.
Beteekent dit dat wij niets dan Duitsche boeken
moeten lezen ? Ik loochen zulks ten stelligste. Wat
Dr. Graevell ook boffen moge, houd ik staande
dat er in Europa, benevens de Duitsche, nog,
twee andere voorname brandpunten der cultuur,
de Fransche en de Engelsche, voortbloeien en
dat die drie hoofdbeschavingen van onzen tijd,
verre van met elkaar in strijd te zijn, zich integendeel wederkeerig volledigen en volmaken, want
is het waar dat in enkele vakken de Duitschersuitmunten, in andere zijn het Engelschen of Franschen, die aan de spits der beweging staan. Wie
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enkel Duitsche werken leest en van hetgeen er
elders wordt verricht geene notitie neemt, blijft
noodzakelijk eenTijdig en is in elk geval minder
goed ingelicht dan hij die alle bronnen raadpleegt
en de wetenschap hooger stelt dan nationale ijverzucht of nationale eigenliefde.
Laat ons bij voorbeeld op het vak wijzen,
waartoe de voornaamste der in de vorige bladzijden aangeraakte vraagstukken behooren, namelijk
de mensch- en volkenkunde. Zeer zeker zal men
bij de Duitsche anthropologen, A. Bastian, Lucae,
Karl Vogt, Virchow en anderen met groot nut
te rade gaan. Maar wat gezegd van den stukgeleerde, die Bertillon en Broca, Darwin en Huxley
misprijzend over het hoofd zou zien, omdat zij
Franschen of Engelschen zijn ?
Het is uiterst gemakkelijk als eene daadzaak,
die geen bewijs behoeft, het axioma uit te roepen dat de Romaansche volken (i), en inzonderheid
de Franschen, zedelijk en stoffelijk gestadig achter-

(i) Italië, welks verrijzenis een der wonderen van onze eeuw
is, wordt door Dr. Graevell met een paar woorden minachtend
afgescheept : « In Italien braucht man nur die augenblicklichen kindischen Studenten- Unruhen zu betrachten, um zu
sehen, dass das Volk die mcinnliche Rafe entweder noch nicht
erlangt oder sie langst ab, eleg t bat. » Het is precies alsof
men, om Duitschland te beoordeelen, de niet minder « kindischen » en daarbij zoo buitengewoon zielverheffende Mensuren

of krabtweegevechten aanhaalde, die aldaar in de studentenwereld
woeden en aan menigen Muzenzoon het voorkomen geven alsof
hij de huiskat van te dichtbij had geintervieweerd.
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uitgaan, dat zij Europa's Chineezen zijn geworden,
enz., enz. Voor wie zich met geene holle woorden
paait, maar naar feiten vraagt, wegen al die leenspreukige aphorismen niet bijzonder zwaar. De
waarheid immers is dat noch de nederlaag van 1870,
noch zelfs de bedenkelijke stilstand in de bevolkingsbeweging Frankrijk's bloei hebben geknakt.
Stoffelijk heeft zich het land in weinige jaren op
Bene wijze opgebeurd, die de geheele wereld, en
in de eerste plaats de Duitschers, met verbazing
heeft gevuld. En in het zedelijk opzicht, geloof ik
niet dat er verval, doch integendeel vooruitgang
te merken valt : daarvan kan getuigen wat er in
Frankrijk op het gebied van kunst, letteren en
wetenschap wordt geleverd.

Neen ! schreeuwt Dr. Graevell, dat is louter

« in langer Uebung eruorbene Gewandheit. » De
« sittliche Kraft » is er niet meer : E, die innere
Fiiulniss » heeft alles verslonden... Quousque tandem, Heer Doctor, abutere patientia nostra? Hoe
lang en dikwijls nog zult gij ons met die eerbiedwaardige legende kwellen ? De beruchte Engelschman, die toen hij te Kales aan wal stapte eene
rosharige meid ontwaarde en dadelijk naar huis
seinde dat in Frankrijk alle vrouwen ros zijn, die
Engelschman was stellig nauw verwant met den
Duitschen Biedermann, die de Fransche zeden te
Parijs in den Moulin rouge gaat bestudeeren en
als hij, moegesjouwd, naar het land der Gottesfurcht und edlen Bitten terugkeert, met pragma-
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tische verontwaardiging een schrikinboezemend tafereel uithangt van de Gallische verrotting.
Zulke persoonlijke ervaringen, gedurende een
vacantie-uitstapje opgedaan, zijn buiten kijf zeer
belangrijk, maar de wetenschap beschikt over ernstigere middelen om de zedelijkheid van een volk
te peilen Het criterium is de verhouding der
onechte kinderen. Welnu, in Frankrijk zijn er op
1 oo geboorten, 8.5 onwettig, in Duitschland daarentegen 9.3T op 100. En in enkele Duitsche gewesten
gaat het nog veel erger : in het eigenlijke Beieren
bij voorbeeld is de verhouding 15 t. h., in Mecklenburg 14 t. h., in Berlijn 13.10 t. h., in Neder-Silezie
(regeeringskreitsen Breslau en Liegnitz) 13.41 t. h.,
in Thiringen en in Saksen 12.34 t. h., enz.
Het komt mij voor dat, gezien die ambtelijk
vastgestelde cijfers, het voorzichtig ware wat minder
op de onzedelijkheid der Franschen te smalen.
Een andere toetsteen der « innere Fdulniss »
is voorzeker de uitbreiding van het alcoholisme,
de pest, welke den mensch lichamelijk en verstandiglijk ten onder brengt en de toekomst zelve van
het ras bedreigt. Buitengemeen leerrijk mag dus
de volgende statistiek heeten :
VERBRUIK VAN ALCOHOL.
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Op die lijst bekleedt Noord-Duitschland de
tweede en Frankrijk de zevende plaats. De NoordDuitscher drinkt tweemaal zooveel alcohol als de
Franschman. Cornmentaria zijn nutteloos.
Over Engeland en dezes dochter, Amerika,
zwijgt Dr. Graevell dat het eene vreugde is. Zou
het Engelsch ras eene quantité négligeable geworden zijn ? Of bewaart onze Alduitscher een voorzichtig stilzwijgen, daar hij onmogelijk de dwaze
en versleten verwijten waarmede hii Frankrijk overstelpt, tegen een volk kan keeren, dat op elk gebied
Duitschland evenaart of voorbijstreeft en, alles wel
ingezien, het eerste der aarde blijkt te zijn ? Helaas !
die struisvogeltactiek zal Dr. Graevell uit de verlegenheid niet redden, want, vooraleer zijnen raad
te volgen en ons te laten verhoogduitschen, zullen
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wij natuurlijk wenschen te vernemen waarom wij
ons niet eerder zouden laten verengelschen (I).
Wat dient men nu uit het voorgaande te besluiten, zoo niet dat al die malle prietpraat betreffende de gewaande minderheid of meerderheid van
zekere rassen geenen steek houdt? Ik zeg het nog
eens, er zijn in Europa drie groote cultuurvolken,
maar geene dezer drie beschavingen is op zich zelve
volmaakt. Er zijn leemten en om die aan te vullen
komt een beredeneerd eclectisme te pas. De wetenschap is noch Duitsch, noch Fransch, noch Engelsch;
zij is bij uitnemendheid cosmopolitisch en in haren
naam afzondering en rassenhaat te prediken is het
toppunt der ongerijmdheid.
(t) De Engelschen, zegt men, zijn geene beminnelijke meesters.
En de Duitschers ? De Engelschen hebben in Canada de taal
en de nationaliteit van hunne Fransche onderdanen geëerbiedigd.

Ook in Kaapiand hebben zij het ambtelijk gebruik der Nederlandsche taal toegestaan en de kennis ervan van rechters en
beambten geëischt. «T' t doen de Duitschers in Noord-Schleswig en in Pruisisch-Polen ? Men vrage het aan dien voorbeeldigen ambtenaar, den politiecommissaris te Opalenica. Of, beter
misschien, laat ons naar Frei-Deutschland luisteren. In het nr.
van 25 Maart 1. 1. vertelt het Alduitsch blad dat in het district Schwetz (provincie West-Pruisen) de landraad (arrondissementscommissaris) kiesvergaderingen had uiteen gedreven onder
voorwendsel dat sprekers zich in het Poolsch uitdrukten. Die
daad van ongehoorde willekeur werd bij den opperpresident
(gouverneur) der provincie door het Poolsch kiescomiteit aangeklaagd, met het gevolg dat de landraad bevel kreeg om zulke
reden geene kiesvergaderingen voortaan te verbieden of te sluiten. Hiertegen komt Frez-Deutschland in verzet en vraagt met
verontwaardigd gespot of « die Lust zu scharfem Vorgehen
schon wieder vorbei ist? » En de Alduitschers durven schrijven dat zij van geen dwangregiem willen !

-

3
0 2-302

Da;;.rom
heb ik
ik aan
aan mijne
mijnelandgenooten
landgenooten
Daarom ook
ook heb
gezegd:
Vlaamsche Belgen,
op wetenwetengezegd : Gij,
Gij, Vlaamsche
Belgen, die
die uu op
schap,
letterkunde toelegt,
toelegt, ge
ge kunt, als
alsge
ge
schap, kunst of letterkunde
wilt,
met
de
drie
hoofd
talen
van
Europa
genoeg
wilt, met de drie hoofdtalen van Europa genoeg
vertrouwd
worden om
om de
dl:! drie
driebeschavingen
bes;:havingenwaarwaarvertrouwd worden
van
zij het
hetvoertuig
voertuig zijn,
zijn, grondig
grondig teteleeren
leeren kennen.
kennen.
van zij
Tot
dusver hebt
hebt gij
gij al
al teteuitsluitend
uitsluitend naar
naar Parijs
Parijs
Tot dusver
gekeken.
spijker op
oF den
den
gekeken. Dr.
Dr. Graevell
Graevell heeft
heeft den
den spijker
kop
geslagen als
hij uuaanraadt
aanraadtDuitsche
Duitsche boeken
boeken
kop geslagen
als hij
te
lezen. Doet
Doet dat,
dat, maar
maar het
het belette
belette uu niet,
niet, van
van
te lezen.
kant op
op de
de hoogte
hoogte te
te blijven
blijven van
van hethetden
den eenen
eenen kant
geen
geschiedt en, van
van den
den anderen,
anderen,
geen er
er in
in Frankrijk geschiedt
ook
naar Engeland
Engeland uwen
uwen blik
blik te
te richten
richten :: daar,
d2.ar,
ook naar
meer
elders, is
er voor
voor uu teteleeren.
leeren .
meer nog
nog dan
dan elders,
is er
Die
wenk heeft
heett echter
echter hoegenaamd
hoegenaamd niets
niets te
te
Die wenk
dat wij
wij het
hetHoogduitsch
Hoogduitsch
maken met
met het
het voorstel
voorstel dat
maken
in België
België als
als taal
taal van
van middenbestuur,
midden bestuur, hooger
hooger ononderwijs en
en leger
leger zouden
zouden aannemen.
aannemen. Zoo
Zoo iets
iets immers
immers
derwijs
kan op
op den
den vooruitgang
vooruitgang der
derwetenschap
wetenschap geenen
geenen
kan
minsten invloed
invloed uitoefenen
uitoefenenen
enzou
zoudaarentegen
daarentegen
den minsten
algemeene volksontwikkeling
volksontwikkeling onvermijdelijk
onvermijdelijk bebede algemeene
lemmeren of vertragen.
vertragen. Moet
Moet ikikook
ookdat
dátbewijzen
bewijzen?1
lemmeren
Ot weet
weet Dr.
Dr. Graevell
Graevell niet
niet dat
dat stilstand
stilstand ofofachterachterOf
in
uitgang overal
overal worden
worden aangestipt
aangestipt waar
waar het
het volk
volk in
uitgang
eene
andere
taal
dan
in
de
zijne
wordt
geregeerd
eene andere taal dan in de zijne wordt geregeerd?1
In elk geval, de Vlamingen weten het - bij onder-Inelkgva,dVminweth-bjodr
vinding —
- en
en zij
zij voelen
voelen zich
zich niet
nietgeneigd
geneigd eene
eene
vinding
die richting
richting tetewagen.
wagen.
nieuwe proef
nieuwe
proef in
in die
vergeefs tracht
Dr. Graevell
Graevell ons
ons diets
diets tete
Te vergeefs
tracht Dr.
dat de
detaalgelijkheid,
taalgelijkheid, waar
waar wij
wij naar
naar streven,
streven,
maken dat

— 3o3
noch wenschelijk noch mogelijk is. De Vlamingen
zijn zoo vrij te denken dat zij hunne eigene toestanden beter kennen dan de overgewaaide Duitscher, die, pas hier aangeland, ons de les komt
spellen en over onze zaken babbelt als een blinde
over kleuren. Zoo vraagt hij heel ernstig hoe wijs
Flaminganten, ons de toekomst voorstellen : zullen
in elk ministerie de berichten afwisselend in het
Fransch en in het Nederlandsch uitgevaardigd worden? Indien Dr. Graevell zoo goed is het wetsontwerp, De Vriend-Coremans eens te willen lezen,
zal hij gewaar worden dat wij vragen dat wetten
en besluiten te gelijk in de twee talen zouden
gestemd, bekrachtigd en afgekondigd worden en

(t) Dr Graevell vraagt nog of wij in het leger Vlaamsche
regimenten met Vlaamsch c ommando en Waalsche regimenten
met Fransch kommando zullen hebben. Waarom niet ? Zoo
gaat het toch in Zwit-erland. En de algemeene staf ? roept Dr.
Graevell. De algemeene st f zou natuurlijk in dit geval uit officieren bestaan, die beide talen spreken en zich dus in het Fransch
tot de Walen en in het Vla: msch tot de Vlamingen kunnen
wenden. Verder geeft oils Dr. Graevell in bedenking dat Breidel
en de Coninc (welke nu, naar 't schijnt, Dztitsche volkshelden
zijn geworden) zich geen Fransch kommando hadden laten
welgevallen. Natuurlijk niet ! Maar evenmin een Duitsch bevel.
Dat heeft Maximiliaan van Oostenrijk, Koning der Romeinen,
aanstaande Duitsche Keizer, ondervonden als c e Bruggelingen
hem zonder den geringsteu eerbied vastgrepen en maandenlang
achter de grendels hielden. Opmerkenswaardig is het overigens
dat bij de Brugsche Metten Hoogduitschers even weinig als
Franschen hadden kunnen ontsnappen, want voor eenen Hoogduitschen mond ware het onmogelijk geweest het reddend paswoord Schild en vriend behoorlijk uit te spreken.
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dat beide teksten officieel zouden zijn en dezelfde
waarde hebben (I). Dat, verder, de toepassing van
ons stelsel van volstrekte gelijkstelling der beide
landstalen tegen geene onoverkomelijke practische
hinderpalen zal stuiten, daarvan mag zich Dr.
Graevell overtuigd houden.
Maar hij wil niet. Son siège est fait. Voor
hem moet noodzakelijk een der twee stammen aan
den andere zijne taal opdringen, zoodat, wat er
ook gebeure, of de Walen of de Vlamingen over
taalverdrukking te recht zouden klagen. En daar
zoo iets het menschlievend hart van Dr. Graevell
doet bloeden, treedt hij ongevraagd als bemiddelaar op : « Gij, Vlamingen, zegt hij, gij wilt van
geen Fransch bestuur en gij, Walen, van geen
Vlaamsch bestuur weten. Ik ga u t'accoord stellen :
gij zult noch in het Fransch, noch in het Vlaamsch
bestuurd worden, maar wel in het Hoogduitscli,
dat u beiden volkomen vreemd is. Zóó wordt de
gelijkheid hersteld (t). »
Ik weet niet of de heer doctor het keurig
humour van die vernuftige oplossing ten vollen
beseft. Ik weet ook niet of hij, zijn Alduitschdom

(I) Hetzelfde is in de Russische Oostzeegewesten gebeurd.
Daar was er ook strijd tusschen het Duitsch, de taal der
hoogere standen, en het Lettisch, de taal van het volk. De
Russische regeering heeft aan dien strijd een einde gesteld door
beide talen te verdringen en door het Russisch te vervangen.
Zal Dr. Graevell dat goedkeuren
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ten spijt, zich ooit gewaardigd heeft La Fontaine's
Fabelen te doorbladeren. Er is nochtans eene dier
fabelen waarop ik zoo vrij zal zijn zijne aandacht te
roepen : l'Huitre et les plaideurs. Die fabel, ziet
ge, kennen wij allen van buiten en daarom vrees
ik dat wij de betwiste oester door den Overrijnschen Perrin Dandin niet zullen laten opslokken,
al is hij zoo edelmoedig ons de schelpen ervan
aan te bieden.
Zooeven heb ik van het hooglied gesproken,
dat Dr. Graevell ter eere der Duitsche cultuur aanheft, en de meering uitgedrukt dat minder hoogdravende klanken met een wetenschappelijk of
would be wetenschappelijk betoog beter zouden
strooken. En inderdaad, 's mans dichterlijke opgewondenheid heeft hem de palen van het potsierlijke
doen overschrijden.
Het schijnt dat onlangs een Antwerpsch blad
Berlijn « de stad der kazernen » heeft gedoopt.
Dat kan Dr. Graevell niet verkroppen. Hij ontschiet
in woede noemt het Antwerpsch blad een « Schmut-blatt » en den gazetschrijver eenen « Dummkopf »,
eenen « grienen lunge, der nach echter Gassenjungenart vom sicheren Versteck aus mit Koth (sic)
wirft », enz. Que de bruit pour une omelette !
Waartoe die stortvloed van scheldwoorden ? Ik heb
het aangeklaagd artikel niet gelezen, maar is het
zulke onvergeeflijke misdaad Berlijn eene kazernenstad te noemen ? Kazernen voor de bezetting zijn
er stellig een stuk of twintig en de niet minder
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onesthetische arbeidcrslraTernen kan men bij honderden, laat staan bij duizenden tellen.
Volgens Dr. Graevell zijn evenwel al die kazernen onzichtbaar, terwijl men overal « prachtgebouwen » ontwaart, « urn die jede Stadt die-

Hauptstadt des deutschen Reiches beneiden musste ».
Al wie Berlijn bezocht heeft -- en de Duitschers nog meer dan anderen -- zullen die woorden
met begrijpelijke verbazing onthalen. Berlijn immers
is eene splinternieuwe stad, die den kunstzin nagenoeg in dezelfde mate bevredigt als Washington
of Chicago. Weinige « prachtgebouwen » zijn meer dan eene eeuw oud en de meeste zijn maar middelmatige stalen van rococostijl of van pseudoclassischen bouwtrant. Geene kerk kan in de verste
verte met die van Keulen, van Straatsburg, van
Ulm of van Freiburg vergeleken worden, geen openbaar gebouw met de juweelen van echt Duitsche
kunst, welke men in menigte te Nurnberg, te Augsburg, te Brunswijk, te Bremen, te Heidelberg en
in een aantal grootere en kleinere steden aantreft.
Berlijn is de zetel der Rijksregeering en de volk
rijkste stad van Duitschland, maar noch de schoonste, noch de geestigste, noch de aangenaamste en
in dat opzicht is het de hoofdstad die meer dan
ééne kleinere plaats dient te benijden. Dat zal mij
ieder Duitscher — de Berlijners uitgezonderd —
zekerlijk gunnen.
Hier grijpt Dr. Graevell weer naar zijne lier :

« Berlin ist eine Hauptstadt der Bildung, der
Wissenschaft und der Kunst. .. »

--- 3 07 --Niet in het minst. Dat is onwaar, zelfs voor
Duitschland, want de Duitschers zijn wijs genoeg
geweest om de Fransche centralisatie niet na te
apen en juist daarom verheugt zich de Duitsche
cultuur in eenen voortdurenden bloei, die gelukkig afsteekt bij het gebrek aan geestesleven dat
men in Frankrijk buiten Parijs overal waarneemt.
Waar wonen in Frankrijk geleerden, schrijvers en kunstenaars? Op weinige uitzonderingen
na, allen te Parijs. Waar zijn de wetenschappelijke inrichtingen en instellingen? Eveneens te Parijs.
In Duitschland heeft men het anders aan boord
gelegd. Iedere residentie, iedere universiteit, iedere
groote provinciestad is een onafhankelijk brandpunt van beschaving, dat met de hoofdstad wedijvert
en deze niet zelden overtreft. Het is eenvoudig
bespottelijk Berlijn voor het centrum der Duitsche
cultuur, der Duitsche wetenschap, der Duitsche
kunst te willen doen doorgaan, terwijl het genoeg
gekend is dat verreweg de meeste geleerden, schrijvers en kunstenaars, waar Duitschland te recht op
fier is, elders dan in de hoofdstad gevestigd zijn (I).
Hiermede zou ik kunnen eindigen. Maar Dr.
Graevell heeft de onvoorzichtigheid begaan met cijfers

(t) Dr. Graevell drukt gansch bijzonderlijk op het tooneel.
Dat zal menigen Duitscher niet weinig verbazen. 1 s er in Berlijn een tooneeltroep, die met de Meiningers kan vergeleken
worden ? En waar worden de gewrochten van Wagner in hunne
volmaaktheid uitgevoerd, te Berlijn of in het kleine Baireuth ?
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voor den dag te komen en dat verplicht mij hem ,
als afscheidsgroet, eventjes op de vingers te tikken.
Er zijn, verklaart hij, meer hoogleeraars te
Berlijn dan te Parijs . 't Is mogelijk — indien men de ± 14o privaat-docenten m; derekent ;
edoch, om de belangrijkheid eener universiteit naar
waarde te schatten, wat dient men meest in overweging te nemen, het getal der professoren of het
getal der studenten? Anders gezegd, wat is beter
veel studenten en weinig professoren of veel professoren en weinig studenten? Het antwoord laat
zich gemakkelijk raden. Welnu, te Parijs zijn de
studenten bijna driemaal zoo talrijk als te Berlijn (1).
Maar, werpt Dr Graevell, op « an der Ber-

.

liner Hochschule horen Tausende Auslánder, die
nicht deutscher Abstammung sind. »

t) Zonder het Collège de France, de Ecole pralique des
panles éíudes en de Vrije Katholieke Hoogeschool mede te
rekenen, bedroeg het getal Jer studenten in 1894 te Parijs
Faculteit van protestantsche godgeleerdheid
J3
»
der rechten
3195
»
» geneeskunde
4205
»
» letteren en der wetenschappen
1415
Hoogel e school voor pharnlaceuteu
1209
Totaal
11,077 studenten.
In 1892-93 waren er aan de Hoogeschool te Berlijn 360
professoren en docenten en 4356 ingeschreven studenten, te weten:
Godgeleerdheid
557
Rechten
1150
Geneeskunde
1185
Letteren en wetenschappen
1464
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Die « duizenden » buitenlanders waren, in
1891, en tout et pour tout
en dan nog wel
met inbegrip der Duitsch-Oostenrijkers -- 420, te
weten 276 uit Europa en 144 uit andere werelddeelen.
« Der Arier, zegt Dr. Gravell, ist ernst, that-

kriiftig, edel angelegt; er hasst den Wortschuall
und die Unnahrheit.... » Nochtans heeft in zijne
redeneering Dr. Graevell geene bijzondere blijken
van ernst gegeven, maar wel van betreurenswaardige ingenomenheid met den meest bombastischer
Wortschwall ; bovendien heb ik hem zooeven op
heeterdaad betrapt en van willekeurige verdraaiing
der waarheid overtuigd. Ik veronderstel dus dat
hij geen Ariër is.
Tusschen Dr. Graevell en den heer Hermann
von Pfister-Schwaighusen is er dit verschil dat de
eerste, schoon met gering succes, aan zijne pleitrede een soort van wetenschappelijk voorkomen
tracht te geven en tevens zijn best doet om de
pil, welke hij ons verzoekt te slikken, behendig
te vergulden, terwijl de ongetemde naamgenoot van
den hoofdman der Cheruskers die oratorische kunstgrepen zijner onwaardig acht en ons met niets
te wenschen overlatende duidelijkheid zijnen wil
kond maakt, net alsof hij een Pruisische drilsergeant
was en wij tegenstribbelende recruten. Ik wil echter volgaarne erkennen dat de heer von PfisterSchwaighusen, hoe ruw in zijne woorden en hoe
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slecht ingelicht ook, mij een eerlijke tegenstander
schijnt te zijn, die hetgeen hij voor de waarheid
houdt uit overtuiging en met de beste inzichten
van de wereld verkondt en verdedigt.
Van den heer von Pfister heb ik twee bijdragen onder het oog. De eerste, getiteld Niederland und Reich, verscheen in het reeds vermelde
nr 5 van Alldeutschland en werd vermoedelijk
geschreven toen de opsteller ervan mijne verhandeling nog niet gezien had ; de tweede, waarin mijn
werk en mijn persoon onbarmhartig over den hekel
worden gehaald, zag het licht in de Eisleber Zeitung en in Frei-Deutschland (nr van 25 Maart 1897).
De Eisleber Zeitung is mij onbekend, maar
Frei-Deutschland is het officieel orgaan van de
Duitsch-sociale Reformpartij, 't is te zeggen van
de Antisemieten, de groep dolzinnige demagogen
waarvan de beruchte Ahlwardt het hoofd is (t)
en die met cynische gewetenloosheid de genegenheid des volks zoeken te winnen door zijne laagste driften te vleien en zijne achterstalligste voor-

(t) In Oostenrijk staat de niet minder beruchte antisemiet
Georg Schonerer aan de spits van de Alduitsche groep (4 man)
in den Rijksraad. Het is dezelfde Schónerer, die met zijne bende
den 8 Maart 1888 in het bureel des Armen Wener Tageblatts
drong en de aanwezige opstellers mishandelde. Wegens die geweldenarijen veroordeelde hem de Weener rechtbank tot 4 maanden
dwangarbeid, verbanning uit den adelstand en verlies van zijn
mandaat van volksvertegenwoordiger. Onlangs werd hij weer gekozen en Alldeutschland jubelt dat het aandoenlijk is.

^
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oordeelen te fokken. Dat de Alduitschers met die
in Duitschland door alle eerlijke partijen verachte
bende hand in hand loopen, volstaat om de zedelijke waarde van hun streven te schatten en ook
om ons eene gedachte te geven van het aanzien
dat zij onder hunne eigene landgenooten genieten.
Want, met wien gij verkeert, wordt gij geëerd (I).
Of de heer von Pfister-Schwaighusen België
ooit bezocht heeft weet ik niet, maar in dit geval
zal zich zijne kennismaking met ons Vaderland
wel hoogstens bij « einem fluchtigen Ferienauf enthalt » bepalen, zooals de Kólnische Zeitung schertsend doet opmerken.
Nochtans beweert de heer von Pfister dat hij
beter dan iemand, beter zelfs dan wij, op de
hoogte is van onze toestanden. « Want, zegt hij,
uit België ontvang ik in menigte Vlaamsche bladen

an Einblicken in den volkischen Kampf fehlt es
mir also nicht. n
Wat die Einblicken waard zijn zullen een
paar voorbeelden bewijzen.
In zijn eerst artikel schrijft de heer von Pfister
het volgende : « Wie alle Abtrunnige in Glau(I) In hetzelfde nummer van Frei-Deutschland wordt er
van wijlen Keizer Wilhelm I met geringen eerbied gesproken.
Hem en zijne omgeving — onder anderen den grooten krijgsminister von Roon -- verwijt men hunne « lauwheid » omdat
zij de herstelling der Keizerlijke waardigheid niet luidkeels toejuichten en de groote verantwoordelijkheid, welke die onvermijdelijke stap na zich sleepte, met rechtmatige bezorgdheid
aanzagen. Het artik.1 is getiteld « Reiclzsgriindung wider Willen. »

-
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bens-Sachen am hitTigsten werden (I), so stellen
sich hochverriiterische Genossen des eigenen Blutes
auch immer und uberall am feindseligsten Tur
Stammes-Treue..., in Belgien der vlcimische Fran-

^^sling -- denen man noch 700,000 (sic) annehmen darf ».
Hoe heeft de lieer von Pfister het aan boord
gelegd om het getal der Franskiljonsche land- en
stamverraders in België zoo bepaald vast te stellen?
't Is dood eenvoudig.
De Alduitsche ijveraar heeft ergens gelezen
dat, luidens de laatste volksoptelling, er ongeveer
7oo,000 Vlamingen zijn, die, benevens hunne moedertaal, eene min of meer grondige kennis van
het Fransch hebben opgedaan -- bij de meesten, zoo
men weet, blijft zij uiterst oppervlakkig en bepaalt

zich bij eenige woorden der meest alledaagsche
omgangstaal. Welnu, die tweetalige, of zoogezegd
tweetalige Vlamingen worden door den heer von
Pfister in globo als FranTbslinge gebrandmerkt.
Wellicht zal Z Ed. met verwondering vernemen
onder
die Franschelaars te vinden zijn : al de
dat
Vlaamschgezinde volksvertegenwoordigers en senators, al de leden der Koninklijke Vlaamsche Acade-

(1) De heer Graevell, die van het protestantisme tot de
Roomsch-Katholieke kerk is overgegaan, zal die aanmerking
minder vriendelijk vinden, te meer daar de Alduitschers het
katholicisme, dat zij voor eenen Romaanschen, onduitschen en
zelfs onarischen godsdienst uitmaken, uiterst vijandig zijn.
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propaganda-genootschap is, maar wet een officieel
staatslichaam, op denzelfden leest geschoeid als de
Acadérie francaise te Parijs en welks leden, ten
getale van 25, mitsgaders io briefwisselende leden
en 25 buitenlandsche eereleden, op voordracht der
Academie zelve door den Koning worden benoemd.
En om hem verder te overtuigen dat zij, die
de eer hebben in die Academie te zetelen niet
precies de eerste de beste zijn, zal ik hem eenvoudig de namen der vier Duitsche geleerden
mededeelen, die er, als buitenlandsche eereleden,
deel van uitmaken, te weten de hoogleeraren
Klaus Groth, van Kiel; J. Franck, van Bonn ;
M. Heyne, van Gottingen, en G. Wenker, van
Marburg.

Indien de heer von Pfister, alhoewel hij Vlaamsche bladen ontvangt, zulke verrukkelijke kemeltjes
schiet, hoe is het, ik vraag het, met de Alduitschers gesteld, die nooit een onzer organen in
handen krijgen ?
Ter verdediging van zijne stelling beroept zich
de heer von Pfister op ethnographische en vooral
op geschiedkundige gronden.
De eerste kunnen als volgt samengevat worden :
de Vlaamsche Belgen zijn meestal Franken ; de
Franken stammen van de Chatten af, die de Main-.
streek bewoonden en dus Hoogduitschers waren ;
bijgevolg zijn de Franken en hunne afstammelingen, de Vlamingen en Hollanders, geene Ne-.
derduitschers, maar wel Hoogduitschers (sic).

—
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De heer von Pfister verliest uit het oog :
I° Dat de Franken geen volk waren, maar
een bondgenootschap uit een aantal stammen samengesteld ;
2° Dat de Chattische afstamming der NoordFranken en bepaaldelijk der Batavieren op niets
anders dan op onbewezen sprookjes berust (i) ;
3° Dat het feit overigens niets beteekent, dewijl
op het oogenblik dat de Batavieren en anderen uit
het Chattenland (Hessen-Nassau) weken, er nog geene
Hoogduitsche taal bestond. Aan deze, zooals ik
het gezeid heb gaf eerst later de « Lautverschiebung»
het aanzijn en bij onze voorouders, de Nederfranken, greep er geene klankverschuiving plaats.
Waaruit blijkt dat wij wel degelijk Nederduitschers
en geenszins Hoogduitschers zijn (2).

(i) Zooals b. v. de denkbeeldige verdeeling der Westgermanen

in Istaevonen en Ingaevonen aan Tacitus' roman ontleend, wan t
het werk van den Romeinschen schrijver is toch niets anders dan
een roman en mist alle wetenschappelijke waarde. Hetzelfde geldt
het zonderling argument dat Siegfried « der Held aus Niederland »
werd geheeten. Siegfried, Lohengrin en C 10 zijn op dichterlijk en
toonkundig gebied zeer belangwekkende figuren, maar hunne geschiedkundige waarde staat omtrent gelijk met die van het vliegend
ros van Brunehilde of van den draak Fafner op het terrein der
voorhistorische dierkunde.
(2) De heer von Pfister, die ons als Hoogduitschers aanziet
omdat het voormalig land der Chatten tegenwoordig Hoogduitsch
is, zou ons met evenveel recht voor Russen of zelfs voor Turken
mogen houden, onder voorwendsel dat onze voorzaten twee of drie
duizend jaar geleden in de vlakten van Zuid-Rusland of van
Turkestan gewoond hebben.

--
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Niet veel ernstiger zijn de geschiedkundige
argumenten waar de heer von Pfister op steunt.
Zijn stelsel is de gekende theorie van het
historisch recht, welks slotsom luidt : wat vroeger
aan het Duitsche Rijk toebehoorde moet aan het
Rijk worden teruggeschonken.
Die theorie is ongelukkig gegrond op een in
rechte onaannemelijk postulatum, namelijk dat het
tegenwoordig Duitsche Rijk het in i8o6 afgeschafte
Heilige Roomsche Rijk voortzet en als diens erfgenaam dient te worden beschouwd.
Eene korte uiteenzetting van het vraagstuk zal
zulks verstaanbaar maken.
Het Frankisch koninkrijk bevatte, na de onderwerping der Saksers, Frankrijk en Duitschland
tot aan de Elbe en Saale. Karel de Groote veroverde Italië en liet zich dan tot Romeinschen
keizer kronen, dat is tot opperheer van geheel
West-Europa. Maar tusschen die keizerlijke waardigheid, welke een half godsdienstig karakter had
en daarbij op onbeperkt gezag aanspraak maakte,
en de wereldlijke en beperkte macht van den Koning
der Franken bestond er een groot staatsrechtelijk
verfschil, als b. v. in Rusland waar de autocratische
tsaar tevens grondwettelijke grootvorst van Finland
is (vroeger eveneens grondwettelijke koning van
Polen); in Oostenrijk, welks keizer koning van Hongarije en Bohemen is; in Duitschland zelf, waar de
hoedanigheid van Duitschen keizer en die van
Koning van Pruisen, al behooren zij denzelfden
persoon, met elkander niet te verwarren zijn.

-- 3 17 Dit bleek nog duidelijker na de verdeeling
van het Karolingersrijk te Verdun (843), waarbij
een koninkrijk Germanië werd gesticht, terwijl de
keizerlijke waardigheid aan den koning van Italië
(Lotharius) werd toegewezen en na allerlei wisselvalligheden een zestigtal jaren later verdween. Overigens was zij sedert lang een ijdele titel geworden.
Intusschen hadden verscheidene koningen in
Germanië geregeerd en Otto I, die zijn rijk tot
het machtigste van Europa had gemaakt, achtte
het raadzaam, evenals Karel de Groote, naar de
wereldheerschappij te dingen en als zinnebeeld ervan
ontving hij in 962 te Rome van de handen van Paus
Johan XIl de Westromeinsche keizerkroon. Sindsdien bleef de keizerlijke titel met dien van Duitschen koning verbonden. Maar, ik herhaal het, meer
dan ooit waren beide waardigheden staatsrechtelijk gescheiden. De keizer was het wereldlijk hoofd
van het Christendom en de beschermheer der Kerk;
de koning, de heerscher over Duitschland. In het
Heilige Roomsche Rijk waren er overigens verscheidene andere koninkrijken begrepen, als bij
voorbeeld Italië, Arles, enz., waarvan de vorst
niet altijd de keizer zelf was.
De macht van keizer en koning ging in den
strijd met het Pausdom en later met de Hervorming te loor. Na 1648 wordt beider gezag louter

nominaal en de ontbinding van het Rijk in i8o6
stelde een einde aan eenen toestand, die weinig
meer was dan eene holle staatkundige fictie.

—
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Het in 1871 gestichte Duitsche Rijk is gansch
iets anders. Het is eenvoudig de voortzetting van
den voormaligen Duitschen Bond of, beter nog,
van den in 1866 gestichten Noordduitschen Bond.
Het hoofd van den Bond, de « Bondsveldheer »,
draagt, wel is waar, den titel van Keizer (1), maar de
zin van het woord is dezelfde niet meer als in
vroegere eeuwen : het beteekent niet langer wereldbeheerscher, doch eenvoudig vorst van I e klas,
vorst betrekkelijk machtiger dan anderen, die niettemin van hem volkomen onafhankelijk zijn. Daarom
ook zijn er heden verscheidene keizers : in Duitschland, in Rusland, in Oostenrijk, in Britsch-Indië,
in Turkije en zelfs in China en in Japan. En
onlangs nog waren er andere : in Frankrijk, in
Brazilië en in Mexico, zonder zelfs Soulouque, keizer
van Haïti, mede te rekenen.
Dat de tegenwoordige Duitsche Keizers zich
geenszins als de voortzetters en erfgenamen van het
Heilige Roomsche Rijk beschouwen, blijkt, ten
eerste, uit het veelbeteekenend feit dat zij zich door
hun volgnummer bij de vroegere keizers niet zoeken
aan te sluiten, anders had de betreurde Frederik III
zich Frederik IV moeten noemen, vermits er reeds
in de XVe eeuw een Keizer Frederik III was

(t) Van belang is het feit dat de titel des vorsten luidt
Duitsche Keizer en noch Keizer van Duitschland, noch Keizer
der Duitschers. Het verschil in den zin is tastbaar.
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geweest; ten tweede, uit het aannemen van nieuwe
Rijkskleuren (zwart-wit-rood) in vervanging van
het aloude zwart-rood-goud ; ten derde, uit de
niet minder afdoende omstandigheid dat terwijl de
« ijzeren kroon » aan den koning van Italië als
opvolger der Lombardische koningen door Oostenrijk bereidwillig werd afgestaan, de kleinoodiën van
het voormalige Duitsch-Romeinsche Rijk (de kroon
van Karel den Groote, enz.) te Weenen blijven
en de Duitsche Keizer er niet aan denkt de teruggave ervan te eischen.
Wat nu het machtgebied van het nieuwe Duitsche Rijk aangaat, het moet of wel met inachtneming
der bestaande internationale verdragen worden bepaald, in welk geval de aanspraken der Alduitschers
natuurlijk vervallen, of wel, gesteld men zich boven
die plechtig bezworen overeenkomsten willekeurig
plaatst, tot zulke landen worden uitgebreid, waarvan het bewezen is dat zij vroeger van het koninkrijk
Germanië deel uitmaakten. Ik zeg van het Koninkrijk Germanië en niet van het Heilige Roomsche
KeiTerrijk, want, zooals ik het daareven aanstipte,
beiden zijn met elkaar staatsrechtelijk niet te verwarren en het laatste heeft met het tegenwoordige
Duitschland niets gemeens.
Dit laatste standpunt heeft de heer von Pfister
verkozen en vraagt mij tartend of ik ooit eene

kaart van Duitschland in het jaar 155o heb gezien. Hij besluit dus dat de toestand van 1 5 5o
als grondslag moet worden aangenomen om de
grenzen van het Rijk af te teekenen.

3 20 Welnu, ik stel vast dat, in r 55o, het hertogdom Schleswig en de provinciën Posen, Oost- en
West-Pruisen buiten het Rijk vielen, alsook Zwitserland, welks onafhankelijkheid Keizer Maximiliaan I door den vrede van Basel (1499) feitelijk
had moeten erkennen. Ik stel nog vast dat Silezié
en de Lausitz tot Bohemen behoorden en dat
Bohemen van het eigenlijke Duitschland geen deel
uitmaakte, daar het in geenen der tien Rijkskreitsen werd begrepen en aan het gezag van het
Rijkskamergerecht niet was onderworpen. Bohemen
immers was een zelfstandige staat, wiens koning
den keizer enkel als opperleenheer huldigde en
mettertijd waren zulke banden volstrekt denkbeeldig geworden (1). Hieruit volgt dat het terugkeeren
tot den toestand van 155o om te beginnen de
opoffering na zich zou sleepen van vier Pruisische
provinciën, van de helft eener vijfde en van brokken eener zesde, alsmede van een gedeelte van
Saksen.
En zou het Rijk in ruiling aanspraak mogen
maken op het bezit der landen, die den Burgondischen Kreits vormden, namelijk de Nederlanden
Franche-Comté, enz.? Neen, want twee jaren te
voren, in 1548, bij het verdrag van Augsburg had
Keizer Karel V dien Burgondischen Kreits aan

(I) Als heden bij voorbeeld de banden tusschen Turkije en
Bulgarije of tusschen Engeland en Transvaal.
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het oppergezag des Rijks uitdrukkelijk en voor goed
onttrokken en dit, nota bene, om reden dat de
bevolking van die landen « grossenteils de in Deutschen Reich entfremdet war. » De eenige band,
die tusschen onze gewesten en Duitschland bleef
bestaan, was een soort van verdedigend verbond.
Het Rijk beloofde de Nederlanden tegen vreemde
invallen te zullen beschutten, op voorwaarde dat
er van onzen kant in de Rijkskas tweemaal zooveel als door eenen keurvorst (en driemaal zooveel
met het oog op den oorlog tegen de Turken) zou
worden gestort ter bestrijding der uitgaven door
's Rijks verdediging veroorzaakt (t). Van weerskanten werden de aangegane verbintenissen miskend :
het bouwvallig Rijk beschermde ons in geenerwijze
tegen de Fransche rooftochten en wij zonden geenen
stuiver aan de keizerlijke kas.
Waarom overigens i 5 5o als grondslag aangenomen? Waarom niet eerder 843, 1648 of 18°6?
Immers, recht en logiek verplichten u het Rijk
te nemen, zooals het bij zijne stichting bestond,
of wel zooals het zich vervormd heeft ten gevolge
der verdragen, die in den loop van een duizendtal
jaren zijn gebied hebben uitgebreid of ingekrompen.
Kortom, gij moet kiezen tusschen het Rijk van
Lodewijk den Duitscher en dat van Wilhelm II (2).
(t) Vgl. MEYERS Iionversations-Lexzkon, 5e uitgave, 3d' deel
bl. 719.
(2) Volgens het verdrag van Verdun (843) waren de grenzen
van het Koninkrijk Gerinanië grossornodo de Noordzee, de
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beheerschen, namelijk dat alle macht uit het volk
spruit en dat ieder volk het recht heeft zijne eigene
aangelegenheden zelf te regelen. Het historisch recht
is inderdaad niets anders dan het verouderd princiep der legitimiteit. Heden, in de beschaafde staten,
is de vorst een ambtenaar, een lasthebber van de
soevereine natie; zijne macht oefent hij uit krachtens een mandaat, dat gelijk alle mandaten, in
zekere gevallen en met inachtneming van zekere
vormen door den lastgever kan worden beperkt
of zelfs ingetrokken. Vroeger was de vorst de gezalfde des Heeren, door God zelven met een gezag
bekleed waarvan niemand hem berooven mocht en
dat hij, als een persoonlijk eigendom, aan zijne
erfgenamen naliet. Wat men destijds voor den godsgenadigen vorst bedong wordt thans in naam van
het collectief wezen, dat men den Staat noemt,
geëischt. Maar er zijn grootere bezwaren. Wie op
eenen troon aanspraak maakte, hoefde slechts te
bewijzen dat hij de wettige erfgenaam was; de geheele
zaak kwam dus op een louter genealogisch onderzoek neer. Niet zóó is het met eenen Staat gelegen. Zelfs de voorstanders van het historisch recht
hebben het nog niet gewaagd te beweren dat enkele
volken door de Voorzienigheid werden aangesteld
om over anderen den staf te zwaaien (i). De Staat
dus, die het historisch recht inroept om de « Eïnbe-

(t) Dat beginnen ze thans te doen. Men zie het Naschrift.
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en Moezel en Frankrijk het overige. Niettemin bleef
Lotharingen, en bepaaldelijk Neder-Lotharingen,
een bestendige twistappel tusschen beide rijken,
met het gevolg dat geen van beiden er zelfs eene
schaduw van macht uitoefende. Het oppergezag
behoorde er aan de plaatselijke hertogen, die zich
als onafhankelijk beschouwden en het feitelijk waren.
De laatste dier onafhankelijke hertogen van NederLotharingen was Gijselbrecht, die, in 925 door
Hendrik I, koning van Germanie, aangevallen,
voor de overmacht moest zwichten en hem als
zijnen leenheer huldigen (r).
Waaruit blijkt dat de eenige titel, die Duitschland kan doen gelden om zijne aanspraken op
België (behalve misschien op de smalle streep beoosten Maas en Ourthe) te steunen, is het brutaalste
veroveringsrecht.
Welnu, tusschen Koning Hendrik den Vogelaar die met geweld Hertog Gijselbrecht dwingt
zich zijnen onderdaan te erkennen en Schinderhannes, die ook met geweld de reizigers verplicht
hem hunne beurs af te staan, is er zedelijk geen
verschil. In beide gevallen heeft het aanwenden
van geweld eenen feitelijken bezittoestand het aanzijn geschonken, maar die toestand, uit eene wederrechtelijke oorzaak gesproten, kan nooit eene bron

(z) Een kort en duidelijk begrip van die verwikkelingen
geeft P. A. F. GERARD in het 2 e deel van Patria B3elgica, bl.
211 en volg.
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van recht worden : quod initio vitiosum est tractu
temporis convalescere nequit.
Daarom ook -- ik heb het in mijne vorige
verhandeling doen opmerken -- houden zich de
Alduitschers aan geene vaste regelen gebonden en
beroepen zich, naar gelang de omstandigheden,
op grondbeginselen, die elkander uitsluiten. Nu
steunen zij op het zoogezegd historisch recht om
landen weder te eischen, die eens aan het Duitsche Rijk hebben behoord en wier inwoners geene
Duitschers zijn en geen Duitsch kennen ; dan willen
zij slechts op de taal letten en beschouwen als
hun eigendom alle Duitschsprekende streken, « so
weit die deutsche Zunge klingt »; elders laten zij de
taal varen en wijzen op het bloed, zelfs wanneer
het Germanen geldt, die sedert lang eene Romaansche of Slavische spraak hebben aangenomen ; elders
nog wordt het belang der cultuur vooruitgezet en
de noodzakelijkheid verkondigd om, bij middel der
verduitsching, de Romaansche of de Slavische beschaving door de Germaansche te vervangen. Op
die manier is het mogelijk alle gewelddaden, alle
wederrechtelijke veroveringen te billijken. Juist gelijk
de Engelsche kermisdief, die de gapende boeren tot
spelen aanzette en hun schetterend toevoegde
Heads I win, tails you lose. En de brave dorpelingen vonden het vreemd dat zij altijd verloren.
Het ethisch begrip van den Staat is geheel
iets anders. Het gaat uit van drie beginselen :
I° Alle macht komt uit het volk ; bijgevolg

— 3 27 -heeft ieder volk het onbeperkt recht zelf zijn eigen
lot te regelen.
2° De taal is gansch het volk, want de taal
is niet alleen het eenig zeker kenmerk der nationaliteit, maar tevens het voertuig der gedachten
en de uitdrukking der cultuur aan die nationaliteit
eigen.
3° Daar iedere natie eene onafscheidbare ethnische eenheid vormt, heeft een gedeelte van dat
volk het recht niet, willekeurig uit het nationaal
verband te treden en kan dus, als 't moet, gedwongen
worden er in te blijven. Zoo is het bij voorbeeld
dat Duitschland met volle recht den Elzas (3 )
heeft teruggenomen, al hebben de meeste Elzassers
zich daartegen verzet.
Die laatste regel nochtans is voor uitzonderingen
vatbaar. In gegevene omstandigheden kan het nuttig
en noodig zijn dat eene ethnische eenheid in verscheidene van elkander volkomen onafhankelijke
staten gesplitst worde bij voorbeeld Engeland
en Noord-Amerika -- of wel dat er nit verschillende ethnische bestanddeelen staten worden gevormd, als daar zijn : België, Zwitserland, Oostenrijk.
Wie bovenstaande beginselen miskent, onverschillig op welke schoonschijnende drogredenen

(t) Ik bedoel hier het Duitschsprekend gedeelte van ElzasLotharingen.
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hij zich ook beroepe, handelt dus in strijd met
de voorschriften van wetenschap en zedenleer. In
stede van de vraag, zooals het behoort, objectief
te beschouwen, bekijkt hij haar door den bril van
zijn eigen persoonlijk of nationaal belang ; zijne
besluiten zijn dus noodzakelijk eenzijdig en met de
voorschriften der ethiek onvereenigbaar.
Wat er onder al die drogredenen schuilt leere
ons het volgende. Bij ons betreurt ieder vaderlander
de zware fout, welke onze vaderen in 183o begingen
als zij het schoone koninkrijk der Nederlanden
vaneenscheurden en al is het niet mogelijk op het
gebeurde terug te komen en, in de tegenwoordige
omstandigheden althans, aan hereeniging te denken,
toch is het aller vurige wensch dat de banden tusschen
Noord- en Zuid-Nederland nauwer mogen toegehaald worden en beide staten zich zoo eng mogelijk
aan malkaar sluiten. Welnu, daarvan willen de
Alduitschers niet hooren. De heer von Pfister,
die zoo geestdriftig de vereeniging van alle Germaansche landen predikt, verzet zich met zonderlinge hardnekkigheid tegen de vriendelijke toenadering
van Holland en België. « Das Uebelste, verzekert hij,

ware eine Vermiihlung des belgischen KronprinTen
mit der holliindischen Erbtochter ; was die EinbeTiehung getrennter Kiinigreiche Holland und
Belgien in unseren Reichs- Verband nur erschweren sollte. » En waarom, als 't u belieft ? Omdat
« vereinigte Niederlande als neues staatliches
Gebilde sich in Selbstgenugsamkeit und Ueberhe-
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bung von uns (Deutschen) vollig abwenden soilten » (t).
Experto trede Roberto! Zóó is het inderdaad
united we stand, divided we fall. Vereenigd,
zouden de Nederlanden sterk genoeg zijn om alle
opslorpingsplannen te verijdelen. Gescheiden, zullen
zij misschien te zwak blijken om elkeen van zijnen
kant weerstand te bieden. Dus moet Divide et
impera de leus wezen van het Alduitschdom (2).
Het beoogde doel wordt overigens met verfrisschende naiefheid bekend gemaakt. Men is er
op uit, niet om de ontwikkeling van het Germaansche ras te bevorderen : dat is bijzaak, zoo
niet een louter voorwendsel. De hoofdzaak is het

t) De heer von Pfister voegt er bij : « Belgien und Holland haben keine gerneinsame Geschichte. » `Vat beteekenen dan
de strijd tusschen de Dampierre's en de d'Avesnes, het Burgondisch tijdvak, de groote worsteling der XVIe eeuw ? \Varen
niet reeds onder de regeering van Philip den Goede bijna alle
Nederlandsche gewesten onder éénen vorst vet eenigd ? En de
Groote Raad van Mechelen en de Algemeene Staten ? En de
« Pragmatische Sanctie » van 1549 waarbij al de Nederlanden
tot eenen vereenden en onverdeelbaren staat werden uitgeroepen ? En het Verbond der Edelen, de Unie van Brussel, de
Gentsche Pacificatie, de Unie van Utrecht ? Komt dat allemaal
in geenen tel ? En dit, let wel op, vanwege eenen man, die

het grootste gewicht hecht aan de papieren banden, welke ons
land pro forma aan het Duitsche Rijk vasthielden, aan welks
lotgevallen wij sedert eeuwen feitelijk absoluut vreemd zijn gebleven.
(2) Elders schrijft de heer von Pfister : « Wir « Reichische »
diirfen uns der Trennung von 1831 freuen. » Ik geloof het

gaarne.
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Duitsche Rijk te vergrooten en dezes krijgsmacht
te vermeerderen.
beDaarom wordt de « EinbeTiehung »
Nederlandsche
beide
minnelijk woord ! -- van
staten als een noodzakelijk en onvermijdelijk iets
voorgesteld. Daarom wordt ons op het hart gedrukt
dat België en Holland zich in het Rijk met de
stelling van .. Beieren zullen moeten vergenoegen — en dan nog wel zonder vertegenwoordigers
in den Rijksdag, daar de aankomst van meer
lan honderd Nederlandsche « Protestler » de meerderheid aan de Rijksvijandige partijen zou kunnen
schenken (t). Daarom eindelijk durft de heer von
Pfister, van ons Vaderland sprekende, ons trotsmoe3iglijk toesnauwen : « Zu uns gehoren jene
-

c

Gaue !

D

Niet zonder tegenzin moet ik nu eenige aanmerkingen maken op een nieuw en zeer onhebbelijk -- opstel van den heer Graevell (2) in
het Aprilnummer van Alldeutschland. Het ding

(t) « Rijksvijandige
partijen zijn in den tegenwoordigen
Rijksdag : de Polen (19), de Socialisten (49). de -Welfen (7),
de Elzassers (7) en de Denen (t). Niet veel beter zijn : de Beiersche
Boerenpartij (4), de Zuidduitsche Volkspartij (12) en zelfs de
Progressisten of Deutsche freisinnike Volkspartes (23) en vele
leden van het katholieke centrum, dat 98 zetels bezit. De Rijksdag telt 397 leden ; met ons zouden er omtrent 500 zijn.
(2) Ditmaal teerent hij Harold Arjuna Graevell van Jos_

tenoode.
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— 332 -dat het zijne eigenliefde kwetst zoo misprijzend door
het meest gelezen blad van Duitschjand te worden
behandeld. Daarom ook gebaart de doctor dat het
artikel van de redactie niet uitgaat en is zoo goed
te veronderstellen dat het, gezien den onzin die
er in krielt, door niemand anders kan geschreven
worden dan door een lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie (t).
Waarop Dr. Graevell om zijne woede te koelen
mij eene karrevracht scheldwoorden naar het hoofd
slingert. Dat herinnert mij het geval van zekeren
onderofficier, die telkens zijn kapitein hem berispte
zich op den eersten burger den beste, dien hij op
straat ontmoette, heldhaftig wreekte.
Ook de Vlaamsche Academie krijgt haar pak.
Dr. Graevell neemt het de Academie zeer kwalijk dat zij mijne « ungluckselige Schiulerleistung » zonder protest heeft aanhoord en « op kosten van de Belgische belastingschuldigen » laten
drukken.
Zoo iets toch is niet van aard om het aanzien
van dat « geleerd » korps — vat ge de fijne ironie?
,.

1 I) Het lid der Academie, welken Dr Graevell in het oog
heeft, is zeker de heer H. Haerynck, zooals blijkt uit de geestvolle
en hoogst betamelijke zinspeling op «haiingzielen ». De schepper
van dien Alduitschen calembour heeft echter, eens te meer, den
bal misgeslagen. Met de zaak heeft de heer Haerynck niets te
maken : het artikel der Kólnische Zeitung, is, zooals ik het gezeid
heb, van den heer Miillendorff, die te goed op de hoogte is van onze
toestanden om iemands medewerking noodig te hebben.
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bij « werkelijke » geleerden te doen stijgen (I).
Er ware nochtans een middel om die schande
uit te wisschen. Dr. Graevell stelt voor dat de
Academie eenen prijskamp zou uitschrijven over
de volgende vraag : Tot melk ras behooren de Vla-

mingen en vormen Tij eene Telfstandige nationaliteit
(eine eigene Volkheit) ? Maar geen misverstand,
hoor ! Noch « onbevoegden », noch « spotvogels »
zullen mogen mededingen : slechts ware kenners
en -echte geleerden zullen worden toegelaten. Met
andere woorden, de Academie zal den prijs uitloven en Dr. Graevell zal hem opstrijken.
Niemand verwacht zeker dat ik Dr. Graevell's
lieftalligheden zou opvangen en bespreken. Smaadwoorden zijn geene bewijzen en over andere argumenten beschikt mijn tegenstander niet, want
wederom tracht hij zich uit den slag te trekken
door te verklaren dat het eene « papierverkwisting »
ware een enkel woord, aan hetgeen ik in mijne
verhandeling zegde te besteden.

( i) Sindsdien haeft Dr. Graevell in het Brusselsch kunstgenootschap de Distel lezi.,g gegeven van een opstel dat hij naar een ander
Duitsch tijdschrift ging zenden. In dat stuk spreekt hij niet koddige
minachting van do Vlaainsche Academie en van hare uitgaven,
welke hij « in het ii etenschappelijk opzicht hoogst onbeduidend »
noemt. Bij de warme discussie door dien onhekookten uitval
uitgelokt, bleek dat Dr. Graevell noch de namen der Academieleden, noch de titels van hunne werken kende! Ik vraag mij af wat
wij meest moeten bewonderen : 's mans verbazende onwetendheid
of zijne weergalooze verwaandheid.

r.
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Ik vraag mij in gemoede af wie of wat de
heer Graevell is om dien onuitstaanbaren toon aan
te slaan tegenover personen, die hier te lande
door iedereen gekend zijn en de algemeene achting
genieten ? In elk geval, indien Dr. Graevell, zooals
hij het voorgeeft, de Duitsche « Bildung » vertegenwoordigt, dan hoeven wij niet naar Berlijn te
reizen om deze te leeren kennen : eene wandelin g
door de Vischmarkt zal volstaan.
Op een enkel punt nochtans gewaardigt zich
Dr. Graevell mij te antwoorden.
In zijne vorige schriften had hij herhaaldelijk
en uitdrukkelijk beweerd dat alle Belgen -- zoo
Walen als Vlamingen — Hoogduitsch moesten leeren
en van mijnen kant was ik zoo vrij geweest hem
te vragen hoe hij dat plan zou verwezenlijken, te
meer daar onze Grondwet het invoeren van een
dwangregiem in zake van taal niet toelaat.
Het antwoord is goud waard : « Von einer
Verhochdeutschung der Belgier kann naturlich
keine Rede sein. » En wat verder : « Dass jeder
vlamische oder gar wallonische Bauer Hochdeutsch
lernt, ist naturlich nicht natig. » Men knoope dat
aaneen, als men kan, met de aangehaalde stellin g
dat alle Belgen Hoogduitsch moeten leeren.
Op die eerste pirouette volgt eene tweede.
Men herinnert zich hoe Dr. Graevell de door
de Vlamingen zoo vurig gewenschte gelijkstelling
der landtalen beslissend veroordeelde, het tot stand
brengen van een tweetalig bestuur « een groot

.

.
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ongeluk voor den Belgischen staat » noemde en
ons aanspoorde om die onbereikbare utopie niet
langer na te jagen. In het Maartnummer van
Alldeutschland komt hij op dat punt terug en,
om zijn betoog te staven, verklaart geen enkel
land te kennen waar volstrekte taalgelijkheid
heerscht. Nu in de Aprilaflevering schrijft hij het
volgende : « Es sollen Vldmisch, FranTosisch und

Hochdeutsch die drei amtlichen Sprachen des Landes werden, die in der Art anTuwenden sind,
dass jedem Bewohner des Landes dasRecht auf
seine Muttersprache gewahrt bleibt. Also, wenn
T. B. ein vliimischer Bauer an eine Behbrde
schreibt, so soil ihm in vlamischer Sprache geantwortet werden, worm ein wallonischer Bauer
mit der Behorde thun hat, soil seine Muttersprache angewendet werden, wenn ein luxemburger
Bauer sich an eine Behvrde wendet, soli er Hochdeutsch Tu horen bekommen. » En zegevierend
vraagt Dr. Graevell of het mogelijk ware « in der
Gerechtigkeit weiten Tu gehen ? » Zekerlijk niet,
op voorwaarde dat het daarbij blijve en dat het
aan de boeren toegekende recht ook aan alle overige
standen worde verleend. Wat ik echter niet goed
begrijp is dit : gesteld eene tweetalige regeering
onmogelijk en gevaarlijk zij, hoe komt dat Dr.
Graevell thans in allen ernst voorstelt dat het bestuur drietalig worde ? Volgens hem zou het voor
den Belgischen staat een ongeluk zijn twee ambtelijke talen te hebben. Gewone menschen zullen
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misschien daaruit besluiten dat drie officieele talen
een nog grooter ongeluk zouden wezen. Zóó ten
minste wil het de lieve logiek. Maar met het
Graevellsche Alduitschdom ligt zij overhoop. (i)

(1) Om het uitroepen van het Hoogduitsch als ambtelijke
taal te wettigen, wijzen de Alduitschers op onze Grondwet,
die het vrij gebruik der in België bestaande talen waarborgt.
Men vergeet dat die bepaling gestemd werd met het oog op het
groot-hertogdom Luxemburg, dat in 1831 van België deel uitmaakte en tevens tot den Duitschen Bond behoorde. Na den
afstand van Duitsch-Luxemburg in 1839 was er geere reden
meer om het Hoogduitsch als eene der landtalen te beschouwen.
Wel is waar komt de nieuwe staatsgrens met de taalgrens niet
gansch overeen : een brokje Hoogduitsch gebied (Arlon en omstreken) bleef bij België, maar in 1890 waren er daar slechts
(met inbegrip der buitenlanders) 15704 uitsluitend Duitschsprekenden, benevens r 7654 personen, die Duitsch en Fransch kenden.
Hierbij zou men nog een zestal gemeenten in den noordoostelijken hoek der provincie Luik kunnen voegen, alhoewel die
gemeenten, waar het Hoogduitsch eerst sedert een vijftigtal
jaren als schooltaal werd ingevoerd, eigenlijk denzelfden Nederfrankischen tongval spreken als de naburige plaatsen, welker
ambtelijke taal het Nederlandsch is gebleven (Vgl. MEYERS
Konversatzous-Lexikon, 5e uitgave, 4e deel, bl. 839). In elk
geval is het Hoogduitsch bestanddeel in België eene niet mede
te tellen hoeveelheid geworden en daarom ook is, wat die
taal betreft, art. 23 der Grondwet sedert 1839 feitelijk in onbruik
geraakt. Wij hebben er natuurlijk niets tegen dat men b. v.
in het arrondissement Arlon magistraten en beambten aanstelle,
die Hoogduitsch vei staan, maar het ware bespottelijk in geheel
het land de spraak van die eenige duizenden Luxemburgers op
gelijken voet te behandelen als Nederlandsch en Fransch, ja haar
den voorrang te gunr:en.Met ex enveel recht zou men kunnen eischen
dat in de Pruisische Rijnprovincie het Fransch met het Duitsch
worde gelijk gesteld, onder voorwendsel dat Malmédy en de
,omliggende dorpen \Vaalsch zijn. De Pangermanen antwoorden
dat er reeds 130.000 (?) Duitschers in België zijn. 130.000 op
.

---
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Intusschen, opgelet : er is een post-scriptum.
Dr. Graevell verwerpt allen dwang, doch voegt er
bij : « dch habe allcrdings auch noch vorgeschtagen,
dass fiir einige Fdlle (namelijk het middenbestuur,
het leger en het hooger onderwijs!) das Hochdeut-

sche allein Tur Geltung kommen solle. A ber
dadurch wird das belgische Volk in reiner
Weise irgendwie beeintrachtigt. Wenn T. B. in
den Ministerien im inneren Dienst Hochdeutsch
geschrieben wird, so merkt doch kein Belgier
etuas davon, wenn er nicht dem Ministerium
angehort, wird also dadurch gar- nicht beriihrt. »
Die regelen gelieve men aandachtig te lezen.
Wat Dr. Graevell voor België wil is dus een
Duitsch middenbestuur, met het Hoogduitsch als
inwendige taal. De beambten van dat bestuur zullen
natuurlijk Duitschers zijn, want noch Vlamingen,

noch Walen, op eenige uitzonderingen na, zijn
met de Hoogduitsche taal genoeg vertrouwd en
lange jaren zullen verloopen vooraleer het mogelijk
zal blijken een voldoend getal Duitschsprekende

meer dan 6.000.oco dat is bitter weinig. Maar wacht eventjes !
Van die 130.000 Duitschsprekenden dient m , n af te rekenen
10 47.338 Rijksduitscheis en eenige duizenden Luxemburgers
{uit het Groot-hertogdom), die als vreemdelingen in ons inwendig bestuur niets te zien hebben ; 2 0 duizenden Vlamingen en
Walen, die benevens hunne moedertaal ook nog het Hoogduitsch hebben aangeleeid, doch daarom geene Duitschers zijn
geworden. De Belgen, wier huistaal het Hoogduitsch is, zijn.
stellig geene 30.000.

-
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Hoogduitsch worden gehouden. Zijns inziens moet
op de Universiteit het Hoogduitsch de eenige voertaal zijn van het onderricht, want in dit geval zou
de verduitsching van het middelbaar onderwijs en
aldus van de geheele burgerij noodzakelijk volgen.
Het eigenlijke volk komt niet in aanmerking : « dem

mag seine Muttersprache vollkommen Menugen. a
Die echt democratische oplossing van het vraagstuk bewijst hoezeer onze gedachten met die van
den « Vlaamschen voorvechter a Graevell strooken.
Het Vlaamsche volk wenscht in zijne taal bestuurd,
gevonnist, onderwezen en aangevoerd te worden.
Die eischen worden gesteld, veel minder uit zuiveren
taalijver dan wel om de kloof te dempen die de
verfranschte hoogere standen van de volksklassen
scheidt en de algemeene ontwikkeling zoo noodlottig belemmert. De kloof wil Dr. Graevell behouden, het gezag der taalaristocraten wil hij handhaven, maar in stede van Fransch zullen zij Hoogduitsch spreken. Dat boer en werkman hierbij
niets zullen winnen, ja mogelijk veel verliezen, is
klaar; maar de minimis non curat Graevell.
Men ziet het, Dr. Graevell's standpunt is hetzelfde als dat van Cyriel Buysse, met dit verschil
dat Buysse voor het Fransch en Graevell voor
het Hoogduitsch ijveren. Beiden toch verachten
het eigenlijke volk en willen slechts op de « Gebildeten » letten; beiden aanzien de Nederlandsche
taal als ontoereikend om tot voertuig der beschaving te dienen; beiden besluiten dat de Vlamingen,
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willen zij ophouden als halve barbaren voort te
sukkelen, eene der groote wereldtalen moeten aannemen. Wel is waar stelt zich Buysse meer op
het terrein der kunst, terwijl Graevell vooral de
zaak met het oog op de staatkunde beschouwt,
maar niettemin is beider stelling, ja beider redeneering, volkomen identisch. Om zich daarvan te
te overtuigen is het genoeg Buysse's brieven in
de Amsterdammer en in l'Etoile beige met Dr. Graevell's opstellen te vergelijken.
Ik geef dit in bedenking aan hen, die zich
door Alduitsche zoogezegde vriendschapsverzekeringen hebben laten beet nemen en die verdachte
betuigingen met echt Vlaamsche goedzakkigheid
als ernstig en gemeend opvatten.
Nog op een ander punt roep ik hunne aandacht.
In mijnen brief aan Alldeutschland had ik,
zooals 't behoort, verzet aangeteekend tegen 's heiren
von Pfister woorden (Zu uns gehoren jene Gaue!)
en doen opmerken dat het beste middel om ons
van Duitschland af te wenden ware ons te overtuigen dat dergelijke roofzucht bij het Duitsche
volk wezenlijk bestaat, — wat ik ten stelligste
loochende.
Het uiten van dit zonneklaar truism heeft
Dr. Graevell letterlijk buiten zich zelven gebracht
en in zijne verbolgenheid laat hij zijn masker
vallen en vergast ons op een onverwacht, maar
stichtend optreden van den wolf, die in een schapenvel gestoken de rol van een onschuldig lam-
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meken trachtte te spelen : « Das sicherste Mittel,
dondert hij, die Einverleibung vortubereiten, ist,

sick dem Deutschtusn und seineen Einfluss entgegenTustemmen. Die « Grossniederliinder » sollten
das ivohl beachten und nicht versuchen, aus den
Niederlanden ein neues Diinemark machen.
Das kiinnte sich eines Tages schwer riichen »
Wij zijn dus gewaarschuwd. Indien wij het
voorbeeld niet volgen van « le guillotiné par persuasion, » indien wij ons niet vrijwillig en uit
eigen beweging laten verduitschen, men zal ons
eenvoudig inpalmen. En wee ons indien wij, om
onze bedreigde nationaliteit te redden, eenen steun
zoeken bij onze Noorderbroeders of zij bij ons :
het lot van Denemarken is ons beschoren ! Want,
de heer von Pfister-Schwaighusen zegt het en door
Dr. Graevell wordt het bevestigd, de belangen van
het Alduitschdom eischen dat de Nederlanden
verdeeld en machteloos blijven!
Dat een man, die zulke gedachten durft
vooruitzetten, de rede in 't aangezicht slaat en
al wat ons heilig is bekladt, zoo iets heeft mogen
wagen zonder onmiddellijk door alle vrienden des
vaderlands te worden geboycott, is enkel aan de
omstandigheid te wijten dat niet één Vlaming op
i 0000 van Dr. Graevell's bestaan bewust was, terwijl zij, die zijne opstellen hadden gelezen, met
gemak op mijne tien vingers kunnen geteld worden.
Nu echter begint ZEd. een weinig bekend te
worden, de kat werd de bel aangebonden en het
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verheugt mijne « haringziel a dat Rominagrobis
voortaan onschadelijk is gemaakt : men hoort hem
komen.
Intusschen houdt Dr. Graevell zich goed en
poseert bij voortduring te Hamburg als
u Vlaamsche voorkamper. » Veel meer! met kenmerkende zedigheid wijst hii op Byron, die alhoewel geen Griek, toch een Grieksche voorvechter
wordt genoemd. De vergelijking is niet alleen
potsierlijk, zij is volstrekt onjuist. Byron nam een
werkzaam aandeel in den strijd, dien hij nooit
ten voordeele van zijn eigen geboorteland zocht
uit te buiten; hij was een der voornaamste aanvoerders der Grieken en offerde voor hunne zaak
zijn vermogen en zijn leven. Wat heeft Dr. Graevell
voor Vlaanderen gedaan en waar zijn zijne volgelingen ?
Indien men hem op zijn woord mag gelooven,
dan zijn hier al degene die Duitschland kennen
het met hem eens en hij noemt bij name drie
achtbare Vlamingen, welke, naar hij verzekert,
hem plechtig beloofd hebben verklaringen in dien
zin openbaarlijk te zullen afleggen. Doch, zonderling genoeg, tot nog toe heeft niemand den mond
geopend. En dat laat zich begrijpen : geen Vlaming
waardig van dien naam kan Dr. Graevell's thesis
beamen en geen zal het (1).
(I) Dat hebben persoonlijke vrienden aan Dr. Graevell bij
zijne aankomst alhier voorspeld. Zij hebben hem verwittigd dat
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Hetgeen niet belet dat ik, volgens Alldeutschland, de stemming mijner landgenooten minder
goed ken dan de heeres Graevell en von Pfister.
Nochtans gunt Dr. Graevell dat de meerderheid der Belgen, treurig gevolg hunner barbaarsche
onwetendheid, mijne zienswijze deelen. Maar dat
zal niet duren en pochend biedt hij mij de
wedding aan te gaan dat, eer tien jaar verloopen
zijn, de Vlamingen zoo Duitschgezind zullen blijken als heden de Saksers of de Tirolers.
Dat ijdel zwetsen brengt mij eene andere van
La Fontaine's fabelen in 't geheugen. Een kwakzalver had zich verbonden binnen tien jaar aan
's konings ezel te leeren spreken, bij gebrek waaraan
hij er in toestemde opgeknoopt te worden. En
aan hen, die hem zijne onvoorzichtigheid verweten,
antwoordde hij zeer bedaard :

Avant l'affaire,
Le roi, reine ou moi, nous mourrons.

hij de Vlamingen niet kende en zich deerlijk bedroog indien
hij hoopte hen voor zijn Alduitschdom te zullen winnen, dat
hij mogelijk hier en daar bij dezen .of genen edeldenkenden
dichter, door onze rechtmatige ingenomenheid met de Duitsche
cultuur vervoerd, eenig gehoor zou vinden, doch dat zelfs deze
hem oogenblikkelijk zouden laten schieten, zoodra zij bemerkten
waar hij ze heen wilde leiden. Naar dien wijzen raad weigerde
Dr. Graevell te luisteren. Hij wist dat allemaal beter. En zoo
komt het dat hij, door iedereen feestelijk losgelaten, thans, in
de intiemiteit, met verwenschingen de mannen overlaadt, die
hij in Alldeutschland als gewaande voorstanders van de verduitsching der Nederlanden en van onze « Ri nbeziehung » in
het Duitsche Rijk bij voortduring prijst.

344 -Zooveel voor Dr. Graevell's wedding!
Overigens, de voorspelde omkeer zal niet in
eens en als 't ware bij tooverslag geschieden.
Zoo iets kan slechts het gevolg zijn van eene
lange en rustelooze propaganda. Wanneer zal
Dr. Graevell het werk aanvangen ? Wanneer bijvoorbeeld zal hij op eenen Vlaamschen Landdag verschijnen en daar zijne eischen uiteenzetten ? Hij
mag er op rekenen, ik zal komen luisteren, maar
ik beloof hem niet dat hij heelshuids naar huis
zal keeren. Zelfs « haringzielen a kunnen zich
boos maken en de « deutsche Hiebe, » welke de
nieuwe Lohengrin ons — gespatieerd — aankondigt, zouden, naar alle waarschijnlijkheid, gevolgd
worden door Vlaamsche opstoppers.
Ik besluit.
Eenige jaren geleden werd België in rep en
roer gebracht door de kwade practijken van
Fransche annexatie-makelaars.
Door den Franschen gezant openlijk en door
de Fransche regeering bedektelijk ondersteund, zetten zij alles in het werk om alhier eene Franschen Frankrijksgezinde partij in het leven te roepen
en alzoo de eindelijke opslorping van ons Vaderland door « la mére-patrie » stilletjes aan voor
te bereiden. Met lintjes en kruisjes en in menig
geval misschien ook wel met klinkende munt werden
dagbladschrijvers en andere personen behendig gewonnen ; onder den dekmantel der liefdadigheid
werden verbroederingsfeesten ingericht, waar Fran-
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waar men het volk tegen Duitschland en tegen de
als Duitschland's vrienden uitgekreten Flaminga nten zocht op te ruien ; de door Frankrijk geldelijk
ondersteunde propaganda-maatschappij l'Alliance
francaise kreeg in België eene stevige strijdinrichting ; eindelijk werd door de vreemde onruststokers
eenen beleedigenden veldtocht ondernomen tegen
de Vlaamsche Beweging en hare leiders, terwijl
de Fransche gezant niet aarzelde het Waalscli Congres officieel onder , zijne bescherming te nemen
en den voorzitter ervan, als zoodanige, door de
Fransche regeering te doen decoreeren.
De poging mislukte. Hoe behendig ook Frankrijk's agenten hunne ware inzichten wisten te verbloemen en slechts van broederlijke liefde en van
belangelooze toegenegenheid gewaagden, toch werd
hun door de Vlaamshe pers het masker van het
aangezicht gerukt en van dit oogenblik af aan,
waren zij niet meer te vreezen. Het volk zag klaar in
hun spel en dat volstond. Van feesten en betoogingen was er geene spraak meer en de al te ijverige
Fransche gezant werd door zijne eigene regeering
teruggeroepen.
Dezelfde tactiek wordt heden door de apostels van het Pangermanisme gevold (1) en gerust
(t ► Zoo leest men b. v. in de handelingen van den Bond
Alideutschland » (April 1897) : « Vertrauensmánner sind neu
gewonnen fiir lien... and Brabant. » Ik wou graag die
« vertrouwde mannen » -- i, ► 't Fransch agents secrets — aan
het werk zien.

346 mag men voorspellen dat hunne pogingen omalhier eene Rijksgezinde partij tot stand te brengen en onze nationale beweging op het dwaalspoor te brengen en ten voordeele van het Alduitschdom uit te buiten, met denzelfden treurigen uitslag
zullen worden bekroond.
Het is zelf in hooge mate onwaarschijnlijk
dat zij hizt ooit zoo ver zullen weten te brengen als
de raddrijvers der partij van Frankrijk.
Om menigvuldige redenen, die te goed gekend
zijn om ze hier te herhalen, voelt zich ons volk
als 't ware instinctmatig door Frankrijk aangetrokken, niet dat er de minste neiging bestaat tot politieke vereeniging, doch een slag onberedeneerde
sympathie is er stellig. Duitschland integendeel
boezemt aan de massa van onze bevolking slechts
onverschilligheid of zelfs afkeer in (i) en daarom
ook wordt er door de Vlaamschgezinden, die het

(t) Als werkende oorzaken van die betreurenswaardige stemming zijn in de eerste plaats het onbekend maakt onbemind te
noemen, maar niet minder de diep ingewortelde haat welken
vorstelijke dwang en zelfs vorstelijk gezag sedert duizend jaar
aan de Nederlanders inboezemen. Vlamingen, Hollanders en
Friezen hebben de heerschappij van den feodalen adel of nooit
gekend of zeer vroeg afgeschud, terwijl onze vorsten sedert eeuwen
hun gezag, doorgaans met goed gevolg, door het volk zagen
betwisten. Vandaar de zedelijke afgrond, die de aan alleszins
republik insche vrijheid gewende Nederlanders van de in verdrukliin4 berustende Dnitschers scheidt. Voluntas reis suprema
lex, klinkt liet in Duitschland; wij zeggen, , wij : 's volks wil is de
opperste wet.

— 34 7 -verkeerde van die ongunstige stemming ten volle
beseffen, voortdurend gewerkt om Duitschland en
de Duitsche cultuur ten onzent beter te doen kennen
en naar waarde te leeren schatten. Maar dat men
zich daaraan niet bedriege ! l)e meest Duitschgenegen Flamingant zou zich oogenblikkelijk in eenen
onverzoenlijken vijand veranderen, moest hij ooit
vermoeden dat ons zelfstandig en onafhankelijk
bestaan van Duitsche zijde wordt bedreigd.
Dit, ik kan het niet genoeg herhalen, is gelukkiglijk geenszins het geval. Noch bij het Duitsche
volk, noch bij de Rijksregeering, wier vertegenwoordigers zich altijd door hunne onberispelijke
houding alhier hebben onderscheiden, zullen de
kuiperijen der Pangermanen ondersteuning genieten.
Dr. Graevell moge zoo veel het hem lust schetterend
schreeuwen dat het Duitsche volk achter hem staat,
een punt blijft buiten kijf, namelijk dat alle eerlijke en verstandige Duitschers voor zijn waanzinnig
streven geheel iets anders over hebben dan toejuichingen.
In Duitschland immers heeft men het jaar
1848 nog niet vergeten en herinnert men zich hoe
de Alduitschers van dien tijd, de voorstanders
van het « SiebTigmillionenreich, » het onder zulke
hoopvolle voorteekens begonnen werk van nationale herleving door hun gebrek aan practischen
geest en aan redelijk besef der toestanden deden
mislukken. En indien later de Duitsche eenheid
toch tot stand kwam, zekerlijk was het der Gross-

- 348
deutschen » schuld niet, want tot op het laatste
oogenblik werd de wijze politiek van Wilhelm I en
en van zijnen trouwen Bismarck door dien troep
verblinden met zonderlinge vinnigheid bestreden.
Al wie, zooals ik, Duitschland een goed harte
toedraagt, wenscht vurig dat het Rijk meer en
meer optrede als de vertegenwoordiger van gerechtigheid en vrede, als de beschermer, niet als de
verdrukker van kleinen en zwakken. Dat is de
rol van den « Duitschen Michel. n Dr. Graevell
zelf erkent het : « der Hass verTehrt, die Liebe
aber macht stark. n Waarom dan eene houding
aangenomen, die van aard is cm Duitschland den
haat van alle zijne naburen op den hals te halen?
De Duitschers, eenige verdwaalde dwepers en
demagogische opruiers uitgezonderd, zijn daarvan
even innig als wij, Vlamingen, bewust. Dwaasheid
echter is besmettelijk en het wordt tijd een met
opzet gezocht misverstand op te helderen, dat op
den duur bedenkelijke gevolgen zou kunnen hebben. De Pangermanen zoeken ons om den tuin
te leiden als zij hier als tolken en woordvoerders
van hunne Duitsche landgenooten optreden en zij
bedriegen het Duitsche volk als zij het trachten
wijs te maken dat de Vlaamsche beweging, wier
doel en strekking met de Alduitsche leer onvereenigbaar zijn, even onvereenigbaar bij voorbeeld
als het streven der Polen naar zelfstandigheid met
het Russisch Panslavisme, hen als leiders en voorlichters erkent.
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Tijd en ruimte ontbreken mij om die in meesleepende, schoon ietwat hoogdravende bewoordingen opgestelde bijdrage te ontleden en te bespreken.
Overigens worden er ter staving der Alduitsche
leer geene nieuwe bewijsgronden aangevoerd.
ik zal mij dus enkel een paar aanmerkingen
veroorloven.
De lezers van het boekje des heeren Bley zullen
met verbazing vernemen dat de Alduitschers den
strijd tegen Romanen en Slaven als een soort van
bijzaak beschouwen. De hoofdzaak, het doel dat
kost wat kost moet bereikt worden is de ondergang van Engeland. Delenda Carthago, ziedaar
de leus van het Pangermanisme.
En nochtans zijn de Engelschen ook Germanen,
ja, betere Germanen dan de Duitschers zelven. De
heer Bley aarzelt niet om zulks openhartig te bekennen : « ,Keip Volk, zegt hij, --- mit der einTigen
Ausnahme vielleicht der Niederldnder — hat so
sehr wie das englische die mdnnlichen Tugenden
gepfleet : Selbstbeherrschung, Mut, neidlose Wurd igung des Gegners, A ch tung vor dem GesetTe,
Treue im Familieleben, starkes Gefuhl der Zusammengehorigkeit, Heimatliebe, Erwerbssinn und vólkischen Stof . »
En waarom moet dat voorbeeldig volk verdwijnen ?
Ziehier :
De Engelschen bezitten het grootste rijk der
aarde; de Engelsche taal wordt de wereldtaal; op
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economisch gebied heeft het Angelsaksische ras alle
anderen verre achter zich gelaten
Dat is een doorn in den voet der Alduitschers.
Zij benijden Engeland's macht, Engeland's grootheid, Engeland's rijkdom. Het is hun niet genoeg
dat Germanen aan de spits staan der beschaving :
neen! den staf willen zij Telven zwaaien.
Winkelpolitiek!
Hoe ver de heer Bley zich door dien verheven geest van afgunstige mededinging laat drijven,
getuigen deze stichtende woorden : « Wenn die
Volker Mitteleuropa's einig waren, so mussten sie,
Twisthen die russische und britische Weltwirtschaft
gestellt, die Staatskunst au, f nehmen, die Napoleon 1.
in der Festlandsperre anstrebte : Zuruckdrdngung
Englands vom gemeinsamen mitteleuropdischen
Wirtschaftsgebiete. »
Had ik ongelijk te beweren dat de Pangermanen

den eersten Bonaparte eenvoudig naapen?
Napoleon wilde een wereldrijk stichten waarvan Frankrijk het middenpunt en de Fransche
keizer het hoofd zouden wezen. Engeland stond
in zijnen weg en daarom was het. dat hij -- gelukkig
te vergeefs — alles opofferde om « la perfide Albion »
te val te brengen.
Vervang Frankrijk door Duitschland en den
Franschen Keizer door den Duitsche en het streven
der Pangermanen is absoluut hetzelfde. En daar
Engeland weeral het bolwerk van Europa's vrijheid
dreigt te zullen zijn, dient om welken prijs ook
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die struikelblok uit het pad der Alduitsche heerschzucht te worden geruimd.
Dat het Pangermanisme naar de wereldheerschappij dingt wordt overigens niet verdoken. Het
zal volstaan op de verzen te wijzen, die de heer
Bley met geestdrift aanhaalt :
Wir sind von des Donnerers Heldengeschlecht,
Wir wollen das Weltall erben ;
Das ist altes Germanenrecht,
Mit dein Hammer Land zu erwerben.

Eigenaardig is de manier waarop de heer
Bley dat « altes Germanenrecht » ethisch zoekt
te billijken : « Staatskunst, zegt hij, ist ein Ding
and Sittenlehre ein anderes. Staatskunst ist Kampf,
and dabei schiesst man nicht mil Rosenivasser,
am allernienigsten auf mindernertige Gener . Die
Sittenlehre als Geset{ der Staatskunst erklliren,
mag ja von einer staunensnierten Hohe des Geistesfluges teugen. Verstandige Manner aber bleiben
hiibsch auf dem Boden der Wirklichkeit.... » En
verder : « Gott, der dem Menschen seinen lebendigen Odem eingeblasen hat, denkt in uns.... Er
will den Kampf Aller gegen Alle, damit die
Besten, Tachtigsten als Sieger daraus hervorgehn.
Der Starke soli herrschen f
Der weltgeschichtliche Kamp' der Volker ist die Auslese Gottes
unter den Volkheiten. Dem Sieger die Beute, denn
nur er verdient sie ! »
Dat walgelijk mengelmoes van brutaal cynisme en godslasterlijk femelen kenschetst de Al-
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duitsche strekking. Men ergert zich als de Italiaansche bandiet, vooraleer eenen moord te begaan,
de Madonna bidt hem in zijne onderneming bij
te staan. Hoe schijnheilig, niet waar ? Maar wat
gezegd van den vromen Pangermaan, die om zijne
wilde roofzucht te bemantelen durft beweren dat
het recht van. den sterkste, het vuistrecht, de uitdrukking is van den wil Gods? Van den Oosterschen Moloch misschien of van de goden der ruwe
Germaansche fabelleer, maar stellig niet van den
God der beschaafde rassen, van den God der
Christenen.
Neen, Mijnheer ! Christus heeft niet gezeid dat
wij onder malkaar als redelooze dieren zouden
vechten totdat de sterkere den zwakkere zou verpletteren. Christus heeft niet gezeid : « Homo hornini
lupus ». Christus heeft gezeid : « Gij zult uwen
naaste liefhebben als u zelven. » Christus heeft niet
gezeid : « Dem Sieger die Beute! » Christus heeft
gezeid : « Gij zult niet stelen. »
En als gij schrijft dat wat het zwaard gewonnen heeft nooit zal worden teruggegeven, dan
antwoord ik met de woorden van het Evangelie :
« Allen die het zwaard nemen, zullen door het
zwaard vergaan. »
Wat leert ons de wereldgeschiedenis
Zij leert ons dat louter geweld nooit iets
duurzaams, iets bestendigs heeft kunnen stichten.
Want hij, die heden de sterkste is, zal vroeg of
laat voor eenen nog sterkere moeten zwichten.
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Denk aan Napoleon, Mijnheer !
En denk ook aan Schinderhannes.
Want de zedenleer, waar gij zoo lustig mee
spot, maakt weinig of geen onderscheid tusschen
den doorluchtigen veroveraar die ten koste van
duizenden menschenlevens het land zijner naburen
rooft, en den genieenen baanstrooper die op den
openbaren weg reizigers plundert en desnoods doodslaat : beiden zijn dieven en moordenaars.

Mei 1897.

Bijlagen.

I.
Uit « Neerlandia ».
(Orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond, vereeniging tot handhaving en verspreiding van
de Nederlandsche taal) (nummer van Februari 1897).
Die Vlkmische Bewegung
vom Alldeutschen Stand_punkt
dargestellt von Harold Arjuna.
Berlin 1897. Verlag von Hans
Liistenoder. (i)

Dat komt er van, als op Nederlandsche congressen die Wacht am Rhein wordt gespeeld en
(I) Dit is Dr. Graevell's oorspronkelijk schrift. Wat in
Vlaamsch en Vrij verscheen, was eene vertaling ervan, door

eenen Vlaming vervaardigd.

P. Z.
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Pol de Mont in Duitschland rondreist, om sympathie te wekken voor de Vlaamsche beweging.
De schrijver van bovengenoemd boekje wil in
de Nederlanden en Duitschland een beweging doen
ontstaan tot nauwer toenadering, zoowel zedelijk
als politiek. Hij schijnt te meenen, dat de Nederlanders Duitschland als hun vaderland beschouwen.
Dit blijkt uit vele zijner gezegden. Op de 2de bladzijde al verwondert hij er zich over, dat het
Duitsche lied Deutschland fiber alles in Brussel
onbekend is onder het lagere volk, terwijl Fransche
liederen allerwege gezongen worden!
Overal gebruikt hij het woord Duitsch, waar
hij bedoelt Vlaamsch of Hollandsch, terwijl toch
de Vlamingen en Hollanders evenmin Duitsch willen
zijn als Engelsch of Fransch.
Haag en Brussel noemt hij Duitsche steden.
Blz. 47 zegt hij : « De tijd is niet verre meer,
dat de koning van Pruisen ook in de Nederlanden populair zal zijn ! »
Zoo vindt hij het een politieke fout, dat bij
zekere gelegenheid Transvaal niet is gemaakt tot een
Duitsch protectoraat. Het staat te betwijfelen of
de Transvaalsche Boer daar trek zou in gevonden
hebben. Maar hij gaat nog verder. Hij veroorlooft
zich een blik in de toekomst en zegt dan, alsof
hij het voor 't zeggen had :
a De Nederlandsche Staten moeten een eeuwig
verbond met het Rijk aangaan onder waarborg
hunner zelfstandigheid. Na den eerstvolgenden Fran-
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Duitsche vloten ; Nederlandsch commando wordt.
ingevoerd. Daarna voert het Belgische leger Hoogduitsch (!) commando en reglement in. Tot den
Duitschen Bond zullen behooren Holland, België.
Zwitzerland, Oostenrijk, Congo en Zuid-Afrika.
Berlijn wordt hoofdstad. Op zee heerscht het Nederlandsch, op het land het Duitsch. Van den Bond
zal de Duitsche Keizer Beschermheer zijn. En onde r
het gejuich der bevolking (?) zal hij zijn intocht
houden in de Nederlandsche steden. » De schrijver
schijnt dus te meenen, dat het Nederlandsch karakter
en de taal zich zouden kunnen handhaven, als
Berlijn middelpunt en hoofdstad is. Neen : een
dergelijke Bond zou gelijk staan met het inlijven
van Nederland en het vernietigen van alles, wat
karakteristiek Nederlandsch is.
I)e hoofdstad der Nederlandsche Gewesten moet
het land zelf liggen, bij de zee, die het volksen landskarakter gevormd heeft. In die hoofdstar.
moet Nederlandsch eerste en eenige taal zijn; een
zuiver Nederlandsche stad, die het middelpunt van
het land is. Geen zuiver Duitsche stad als middelpunt. Geen vorstenhuis, dat in de Nederlanden
niet de minste traditie heeft.
Sedert honderden jaren heeft de geschiedenis
de volkskarakters der verschillende landen zoo veranderd, dat er van vereeniging geen spraak mee r
is, al is die nog zoo los.
.

.
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En waar baseert de schrijver zijn ideaal op ?
Alleen op het feit, dat er een overeenkomst is
tusschen de beide talen, die er toch ook is tusschen Engelsch en Nederlandsch. Want dat er in
Duitschland veel millioenen zijn, die Nederduitsch
spreken, is geen reden. Die hebben hun taal verloren en het Hoogduitsch aangenomen. Wel behooren
de Hollanders en Vlamingen, die hun taal behouden hebben, tot den Germaanschen stam, maar zijn
daarom nog geen Duitschers. Zelf zegt de schrijver
bovendien, dat het Nederlandsch geen dialect is,
maar een der mooiste talen. En toch wil hij op
de Vlaamsche universiteiten het Hoogduitsch (!) als
taal invoeren. Alsof de Vlamingen al die jaren voor
hun taal hadden gestreden tegen de Fransche, om
er een ander voor in de plaats te stellen !
Aan het einde van het boekje richt hij zich
nog eens tot de Hollanders, Vlamingen, Zwitzers,
om hun er aan te herinneren, dat ze Duitschers
zijn. En hij sluit met den uitroep « Eén volk,
trouw aan den Keizer, één Rijk, één God. » Let
wel Holland en Vlaanderen, de oude republikeinsche landen, trouw aan den Keizer !!!
De schrijver van dit boekje is een droomer,
die slechts een oppervlakkige kennis heeft van de
taaltoestanden in België.
De schrijver geeft ergens in zijn boekje den
raad, de Belgische en Hollandsche legers op Duitschen
leest te hervormen. Dit zou werkelijk zeer wenschelijk zijn, maar misschien meer tegen Duitsche
idealen, dan die van andere volken.

-- 358 -De brochure is een goede waarschuwing aan
de Vlamingen, om op hun hoede te zijn voor
opslorpend Alldeutschtum. Zij willen in de eerste
plaats vasthouden aan eigen zelfstandigheid en verlangen niet van Charybdis in Scylla te vallen.
Dr. 0. P. J. T. K.
Een leTer van Neerlandia.
Freiburg, Breisgau.

II.
Uit de « Kólnische Zeitung. »
(nummer van

2

April 1897).

VLAMEN UND DEUTSCHE.
In letzter Zeit hat man in weitern Kreisen
Deutschlands der vlamischen Bewegung eine erhohte
Aufmerksamkeit zugewandt. Mitglieder des Alldeutschen Verbandes haben sich auf dem Niederlandischen Congress fur Sprache and Literatur
im vorigen Sommer zu Antwerpen liber die Fortschritte der sehr interessanten Bewegung unterrichtet,
andere haben nach einem fliichtigen Ferienaufenthalt
in Belgien die Feder zur Hand genommen and
Schriften losgelassen, die besser unterblieben waren.
Dr. Harold Graevell hat in einer Antwerpener
Zeitschrift die Vlamen zum Pangermanismus be-
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35 9 -und ein
ein anderer,
anderer, aber
aber sehr
sehr ahnlicher
ähnlicher
kehren wollen, and
Harold, Arjuna mit Pseudonym, hat
hat eine
eine Flugschrift
Flugschrift
Titel : «({ Die
herausgegeben,
unterdemselben
demselben Titel:
Die
herausgegeben, die unter
vlämische
vlamische Bewegul1g
Bewegung vom
vom alldeutschen
alldeutschen Standpuncte
Standpuncte »»
dasselbe Thema behandelt.
behandelt. Gegen
erstere VeroffentVeröffentGegen erstere
wandte sich
Vlame, Rechtslichung wandte
sich ein
ein aufgeklärter
aufgeklrter Vlame,
Rechts
anwalt Prayon-van Zuylen aus Brüssel,
einem-anwltPryo-vanZule s
Brussel, in einem
lesenswerten
den er vor
der Koniglichen
Königlichen
lesenswerten Vortrag,
Vortrag, den
vor der
Vlämischen Akademie
Akademie hielt (Charybdis
Vlamischen
(Charybdis en
en Scylla,
Verfransching
of Verduitsching,
Verduitsching, Gent,
A. Siffer).
Siffer).
Verfransching of
Gent, A.
Die Abfertigung
voll~tändig and
und gerecht. Dr.
Die
Abfertigung ist
ist vollstndig
Prayon, der
der out
aufdurchaus
durchaus
deutschfreundlichem
Prayon,
deutschfreundlichem
Bodem steht
und
in
seinem
grösseren
steht and in seinem grosseren Werke «« De
der deutschen
deutschen Cultur
CultUf volles
voIles
Taalwetten "» der
Belgische Taalwetten
Lob zollt,
zoUt, beruft
beruft sich
sich auf
auf den
den vlamischen
vlämischen WahlWahlLob
spruch
Sprache) is
gansch het
het volk.
(die Sprache)
spruch :: De taal (die
is gansch
volk.
fü!Jrt den
den Wunsch
Wunsch jenes
jenes Trau
Träumers
DeutschEr fiihrt
mers auf Deutschlands Ausbreitung
nach allen Himmelsrichtungen,
Ausbreitung nach
Südafrica, im
Congoland and
und Marokko and
und
im Congoland
ja, in Siidafrica,
die unterlaufenden
unterlaufenden BeruBeruSudamerica, wie auch
auch die
bis Südamerica,
fungen
auf das heilige
heilige romische
römische Reich
Reich ad absurdum,
fungen out
verspottet den Vorschlag,
Vorschlag, den Franzosen
Franzosen Dunkirchen
Dünkirchen
abzunehmen,
unterlässt
jedoch
dabei
als
massvoller
.abzunehmen, unterlasst jedoch dabei
Beobachter nicht, zu bemerken, dans
dass
und gebildeter
gebildeter Beobachter
and
man
in Flandern
Flandern keineswegs
keineswegs Deutschland
Deutschland fur
für AusAusman in
gerügten, verantwortlich
verantwortlich macht.
lassungen, wie die gerugten,
Um so
so unbefangener
unbefangener kunnen
können auch wir als Verfechter
internationalen Status
Status quo
quo Prayons
Ausfühdes
des internationalen
Prayons Ausfuhrungen folgen.
folgen. Wahrend
Währenddie
dieVlamen
Vlamen Gleichheit
Gleichheit der
der
Sprachen and
und eine
eine zweckm
zweckmässige
Centralssige Centralbeiden Sprachen
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verwaltung fordern, ist Graevell gut genug, den
Wallonen die franzosische Sprache noch vorlufig
zu lassen, spater erst sollen sie, fiirchterlich ist es
zu sagen, den Todesstoss erhalten, damit die Viamen
Herren im Lande bleiben. Es wurde also das
Umgekehrte von dem eintreffen, was nach 183o
der Fall war, wo die Wallonen eine Vernichtungspolitiek gegeniiber den Viamen ausubten ; wenn
alsdann eine wallonische Bewegung entstdnde, wren
wir, die jetzigen Freunde den Viamen, genotigt,
der Wallonen Recht zu geben. Einverleibung in
das deutsche Reich, kurzweg, scheint Herrn Graevell
gefhrlich; mit einer bei ihm iiberraschenden
sicht weisi er sie zuriick, weil die Viamen undWallonen im Reichstag die Opposition versterken
wurden, wohl aber will er in dem einmal gereinigten
Belgien das — Hochdeutsche als allgemeine Verwaltungsprache einfiihren, die Landessprachen indes
nur mehr fur die Localverwaltung beibehalten,
worauf Belgien zum deutschen Zoliverein geschlagen
and in ein Abhangigkeitverhltniss zu Deutschland
gebracht wurde. Dasselbe Samniter-Schicksal ware
iibrigens Holland, der Schweiz, Oesterreich, dem
Congoland and Stidafrica beschieden. Wir wurden
also, bemerkt Herr Prayon, Verhaltnisse erleben
wie zur Zeit, wo Napoleon sich zum « Beschutzer rr
der Nachbarstaaten aufwarf, mit dem Unterschied,
dass Deutschland an die Stelle Frankreichs trate.
Es ist zu hoffen, dass es geniigt, auf den Hohn
hinzuweisen, den Dr. Graevells Hirngespinste in
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Belgien gefunden ha ben, urn andern Ueberdeutschen die Lust zu benehmen, in seinen Bahnen

zu wandeln.

Brief aan « Al ideutschland »
(Nummer van April 1897)

Elsene-Brussel, 3o Mart 1897.
Verehrter Herr !
Indem ich Ihnen fur die freundliche Sendung
Ihrer interessanten Zeitschrift (5. Heft, 1896-97)
hoflichst Dank sage, beehre ich mich, Sie darauf
aufmerksam zu machen, dass kein Vlaming, wie
deutschfreundich er auch sei, das was Dr. H. Graeveil and Herr H. von Pfister-Schwaighusen von
unserer nationalen Bewegung schreiben, billigen
kann.
Was wir dariiber denken, babe ich in meiner
Flugschrift « Charybdis en Scylla; verfransching
of verd uitsching 2 » -- welche ich Ihnen ergebenst
zuschicke deutlich gemacht and da Herr Graevell
meine Bemerkungen, welche er sehr apodiktisch
« Advokatenkniffe » nennt, nicht widerlegt and was
ich behaupte, nicht einmal angiebt, wird es mir
hoffentlich gestattet sein, unsere Stellung hier kurz
zusammen zu fassen.
Wir, vlamische Belgier, ehren and lieben das
.
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stammverwandte Deutschland,
Deutschland, das uns
zweimal
stammverwandte
uns zweimal
gerettet,
aber unsere
unsere Nationalitat
Nationalität lieben
lieben wir
wir noch
gerettet, aber
mehr. Wir
Wir wollen
blei ben
ben was
was wir
wir sind
sind :: ein
ein
mehr.
wollen blei
selbständiges
und
unabhängiges
Volk.
Und
wenn
selbstandiges and unabhangiges Volk. Und wenn
ein
Deutsche uns
uns zuruft
zuruft: :« «Vereinigte
VereinigteNiederlande
Niederlande
ein Deutsche
als neues staatliches
staatliches Gebilde sollten
völlig sich
sich in
sollten vollig
Selbstgenügsamkeit
und Ueberhebung
Ueberhebung von
von DeutschDeutschSelbstgenugsamkeit and
land abwenden,
abwenden, » dann
dann antworten
antwortell wir,
wir, Bass
dass SelbstSelbstland
genügsamkeit
gerade dasjenige
dasjenige ist, was
was vvir
wir leidenleidellgenugsamkeit gerade
schaftlich
um jeden
jeden Preis
Preis behalten
behalten
schaftlich wünschen
wunschen und
and um
wollen. Und
Und es
es geht
geht nicht zu
erwiedern : : «« Zu
Zu
zu erwiedern
(Oeutschen) gehoren
gehören jeue Gaue
Gaue!! »
Nein, mein
mein
uns (Deutschen)
» Nein,
Herr 1 die vlandrischen
vlandrischen Gaue
Gaue gehoren
gehören zu
uns, sie
sie
Herr
zu uns,
sind das Erbteil
vlämischen Volkes
Volkes and
und das
Erbteil des
des vlamischen
sicherste
um uns
uns von
von Deutschland
Deutschland abzuabzusicherste Mittel,
Mittel, urn
wenden, ware
wäre uns
uns zu
zuiiberzeugen,
überzeugen, dass
dassderartige
derartige
wenden,
Raubgelüste
Deutschen wirklich
wirklich bestehen.
bestehen.
Raubgeliiste bei den
den Deutschen
Das wird aber
aber nicht geschehen :: das deutsche Volk
Volk
und dessin
dessen Fi
Führer
klug and
und zu
zu grossgrossand
hrer sind
sind zu
zu klug
mütig, urn
urn die
die Politik,
Politik, welche
welcheFrankreich
Frankreich hier
mutig,
nachzuäffen.
verhasst machte, nachzuaffen.
dass alle Belgier
Belgier
Dr. Graevells
Graevells Vorschiag,
Vorschlag, «« dass
Dr.
lemen sollen and
und das Deutsch die
Hochdeutsch
Hochdeutsch lernen
offizielle Landessprache
Landessprache Belgiens
Belgiens werden, »)) ist nicht
und gefhrlich,
gefährlicb, sondern
sondern auch
auch
allein unverstndig
unverständig and
praktisch unausfiihrbar.
unausführbar. Ich
Ich möchte
gern
wissen,
machte
welche Mittel
Mittel Dr.
Dr. Graevell
Graevell anwenden
anwenden wiirde,
würde, um
um
welche
hunPla n zu
zu verwirklichen.
verwirklichen. Nacli
N ach mehr
mehr als
als hun
seinen Plan
dert J ahren ist es der preussischen Regierung noch-dertJahnis pucheRgirn
nicht gelungen,
gelungen, die
die Polen in
in Posen
Posen and
und West-
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entpolacken, wie sol1
man die
die Belgier
Belgier
preussen zu entpolacken,
soil man
verhochdeutschen
~ Hat Dr.
Dr. Graevell
Graeve11 vergessen,
vergessen, dass
dass
verhochdeutschen?
unsere Staatsvertassung
Staatsvertassung das Einfiihren
Einführen eines Zwang
Zwangregiments nicht erlaubt 1? Oder
Oder mussen
müssen wir,
dem-regiments
wir, dem
«
reichischen and
und alldeutschen
alldeutschen Frommen
Frommen »» zu Liebe,
Liebe,
« reichischen
ausserdem unsere freisinnige
freisinnige Verfassung
Verfassungaufopfern
aufopfern!
?
Das ist alles so
klar, dass
dass er wahrlich
wahrlich der
der
so klar,
Mühe nicht wert
fortzufahren. Glauben
Glauben sie
sie mir
mir ::
went is, fortzufahren.
Miihe
Deutschlands
Freundschaft schätzen
wir sehr
sehr hoch
hoch
Deutschlands Freundschaft
schatzen wir
und blieken
blicken gen
gen Osten
mit treuer
treuerDankbarkeit,
Dankbarkeit,
Osten mit
and
aber,
bitte, hands ot!!
Kein Einschreiten
Einschreiten von
von
off ! Kein
aber, bitte,
deutscher Seite
in Belgiens
Belgiens Haushaltung
Haushaltung!
deutscher
Seite in
!
lch
möchte noch hinzufiigen,
hinzufügen, das ich hier
Ich mochte
Ihnen nicht bloss
meine persónliche
persönliche Meinung
Meinung mitmitbloss meine
teile;
vlämische Volk
darüber einig
einig
ganze vldmische
Volk ist dariiber
teile ; das ganze
und gewiss
gewiss werden meine
meine Freunde
Freunde Brans,
Brans, Pol de
and
Mont and
und Hansen
Hansen mir
mir nicht widersprechen. VielMont
Viel
leicht aber werden sie mit
mit begreiflichem
begreiflichem Erstaunen
Erstaunen-leichtaber
erfahren,
Dr. Graevell,
Graevell, der
der kein
kein Belgier,
Belgier , sonsonerfahren, dass
dass Dr.
dern
ein
Deutsche
und
damit
in
der
vlämischen
dern ein Deutsche and damit in der vlamischen
Bewegung so
gut wie unbekannt
unbekannt ist,
in Hamburg
Hamburg
Bewegung
so gut
ist, in
tür
fur einen
einen «« vlämischen
vldmischen Vorkämpfer
Vorkmpfer »» gehalten wird.
Mit diesem
diesem Brief
Brid machen
machen Sie was
was Sie
Sie wollen.
Mit
Mein Deutsch
Deutsch ist,
ist, ich
ich vveiss
weiss es,
es, nicht besonders,
Mein
aber
lhre Leser
Leser werden mich doch verstehen
und
aber Ihre
verstehen and
das ist die
die Hauptsache.
Hauptsache.
Hochachtungsvoll,
H
ochachtungsvoll,
Dr. jur. A.
A. PRAYON-VAN
Dr.
PRAYON-VAN ZUYLEN,
Mitglied der Kóniglichen
KOniglichen Vlámischen
Vl!\mischen Academie.
Mitglied
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Iv.
Manifest van den • Vlaamschen Volksraad. »
Brussel, den 16 Mei 1897.
Geachte Heeren,
Sedert eenigen tijd worden er, van Duitsche
zijde, pogingen aangewend om de Vlaamsche beweging ten dienste van het Pangermanisme te
stellen en haar eene richting te geven, welke noch
met haren aard zelven, noch met de belangen van ons
Vaderland, noch met den wil van ons volk strookt.
Met spijt hebben wij zelfs door Alduitsche ijveraars den eisch hooren vooruitzetten dat het
Hoogduitsch in België de taal van middenbestuur,
leger en hooger onderwijs dient te worden, dat
nauwere aansluiting met elkaar van de twee Nederlandsche staten moet tegengewerkt worden als
zijnde voor Duitschland nadeelig, dat wij goedof kwaadschiks in het Duitsche Rijksverband zouden treden en ons aldaar met dezelfde stelling als
Beieren, ja, met eene mindere stelling dan die van
Beieren vergenoegen.
Wij, die als Bestendige Afvaardiging van den
Vlaamschen Volksraad, het recht hebben uit naam
van de Vlaamsche bevolking het woord te voeren,
wij verklaren u uitdrukkelijk dat de Vlamingen
van alle partijen het eens zijn om tegen derge-

— 365 -lijke strekking krachtdadig verzet aan te zeekenen.
De Vlaamsche beweging heeft voor doel de
zedelijke en stoffelijke opbeuring van de Vlaamsche bevolking door middel van de moedertaal ;
zij eischt dus in België gelijke rechten voor Vlaming en Waal en volstrekte gelijkstelling van
beide landtalen, Nederlandsch en Fransch.
Zij verlangt tevens dat Noord- en Zuid-Nederland, zoo innig mogelijk verbonden, elkander
meer en meer zouden ondersteunen. Zijn de twee
rijken ten gevolge van gebeurtenissen, welke wij
.allen diep betreuren, staatkundig gescheiden, toch
mogen wij niet vergeten dat Hollanders en Vlamingen tot hetzelfde volk behooren, dezelfde taal
spreken, dezelfde vrijzinnige instellingen genieten,
door dezelfde gevaren bedreigd worden, kortom
dat zij door gemeenschappelijke belangen en overleveringen vereenigd, eene stevige en onuitroeibare
volkseenheid zijn.
Verder verklaren wij u dat de Vlamingen kost
wat kost de volle zelfstandigheid en onafhankelijkheid der Nederlanden willen vrijwaren ; dat zij
wel Germanen, maar geene Duitschers zijn ; dat zij
de Duitschers wel voor stamverwanten, doch geenszins voor landgenooten houden; dat hunne taal
het Nederlandsch, niet het Hoogduitsch is, en zij
het Duitsche Rijk als eene bevriende, maar toch
vreemde mogendheid moeten en zullen blijven beschouwen. De omstandigheid dat, vroeger, uitheemsche heerschers, zonder onze vaderen te raad-

-

366366

plegen
's land
plegen en
en onder
onder willekeurige
willekeurige miskenning van 's
voorrechten, onze gewesten met het sindsdien vorechtn,zgwsmhetind
ontbonden
Heilige Roomsche
Keizerrijk of
met het
het
ontbonden Heilige
Roomsche Keizerrijk
of met
op
voormalig
koninkrijk
Germanië
in
eene
enkel
voormalig koninkrijk Germanië in eene enkel op
het papier
papier bestaande
hestaande betrekking
betrekking hebben
hebben gebracht,
gebracht,
het
is voor
voor ons,
ons, vrije
vrije zonen
een land,
land, waar
waar alle
alle
is
zonen van
van een
macht uit
het volk
volk komt,
komt, nietig
nietig en
envan
vangeener
geener
macht
uit het
waarde.
Wij hebben
hebben het
het noodig
noodig geacht
geacht deze
deze verklaverklaWij
ring af
af te
te leggen
leggen ten einde
einde een
een mogelijk
mogelijk misverstand
misverstand
te voorkomen.
voorkomen. Wij
Wij hebben
hebben immers
immers vernomen
vernomen dat
dat
drie
of vier
vier Vlamingen
Vlamingen voornemens
voornemens zijn,
door uu
drie of
zijn, door
uitgenoodigd,
aan uwe
uwe vergadering
vergadering deel
deel te
te nemen.
nemen.
uitgenoodigd, aan
Spreken
heeren in
indenzelfden
a Is wij,
wij. zoozooSpreken die
die heeren
denzelfden zin
zin als
veel te beter.
beter. Spreken
Spreken zij
zij echter
echter in
ineenen
eenen anderen
anderen
veel
zin, dan
dan is
is het noodig
noodig uu bepaald
bepaald te
te verwittigen
verwittigen dat
dat
zin,
zij noch
noch als
als tolk,
tolk, noch
noch als
als lasthebbers
lasthebbers van
van de
de
zij
Vlaamsche
bevolking
in
uw
midden
verschijnen
en
Vlaamsche bevolking in
midden verschijnen en
bijgevolg de
door hen
hen geuite
geuitemeening
meening niemand
niemand
dat bijgevolg
de door
buiten hunnen
hunnen persoon
persoon kan
kan verbinden.
verbinden.
buiten
De Vlamingen
Vlamingen bewonderen
bewonderen de
de Duitsche
Duitsche bebeDe
schaving
wenschen oprecht
oprecht bij
bij voortduring
voortduring met
met
schaving en
en wenschen
hunne
Duitsche naburen
vrede en
en in
in vriendvriendhunne Duitsche
naburen in
in vrede
schap
leven. Daarom
Daarom ook
ook drukken
drukken wij
wij de
de hoop
hoop
schap te leven.
uit
dat het
hetDuitsche
Duitschevolk
volkzijne
zijneondersteuning
ondersteuningzal
zal
uit dat
ontzeggen
aan
pogingen,
welke
geen
ander
gevolg
ontzeggen aan pogingen, welke geen ander gevolg
kunnen
hebben dan
dan de
de goede
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uwe vergadering te willen mededeelen en zeekenen ons,
Hoogachtend,
Namens den Vlaamschen Volksraad.
De Bestendige Afvaardiging:
J. J. DE BEUCKER, oud-provincieraadslid, Antwerpen, voorTitter;
E. VAN DRIESSCHE, lid van den Provincieraad
van Brabant, Elsene-Brussel, voorTitter;
Mr. JULIUS OBRIE, hoogleeraar, lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie, Gent, ondervoorTitter;
ALFRED DE SMET, letterkundige, Brussel, ondervoorTitter ;
Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN, advocaat bij het
Hof van beroep, lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, Elsene-Brussel, schatmeester;
F. REINHARD d. d. griffier van den Volksraad,
Molenbeek-Brussel.
Aan de Heeren VoorTitter en Leden van het
Alduitsch Verband
te L eipT ig.
NOTA.
Geen enkele Vlaming is op de vergadering te
Leipzig verschenen, zelfs de vier niet, welke
het bestuur van het Alduitsch Verband persoonlijk had uitgenoodigd en wier reiskosten het beloofd had te zullen vergoeden.
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Ter zitting werd de brief van den Vlaamschen
Volksraad door den heer Fritz Bley (in het Duitsch
vertaald) voorgelezen en besproken. De heer Fritz
Bley beweerde dat het Alduitsch Verband de aangeklaagde inzichten en gedachten nooit heeft laten
blijken. Kan de heer Bley lezen en verstaan wat
hij leest? Zoo ja, dan zou hij moeten weten dat
het protest van den Volksraad gericht is, niet zoo
zeer tegen de handelingen van het Alduitsch Verband als maatschappij, dan wel tegen hetgeen
onder uitdrukkelijke of althans zwijgende goedkeuring der vereeniging geschreven werd door zekere
Alduitsche ijveraars, bepaaldelijk door de heeren
Graevell, von Pfister en... Fritz Bley zelven. Daarom ook drukte de Volksraad de hoop uit dat het
streven van die heeren bij het Duitsche volk geene
ondersteuning zal genieten. Overigens meende de
heer Bley ons dadelijk een staaltje te moeten geven
van hetgeen wij van zijnentwege mogen verwachten. a Het lijdt geenen twijfel, zei hij, dat de
Vlamingen er niet zullen in slagen zich als eene
afzonderlijke natie te doen aanzien : er is maar
ééne Duitsche natie en tot haar behooren de Vlamingen. » Nu, het is juist tegen die stelling dat de
Volksraad, welke zeer zeker hierin de tolk was
van alle Vlamingen, verzet aanteekende. Nochtans
zou, naar de heer Bley ons mededeelt, één Vlaming, dien hij niet noemt, doch natuurlijk als eenen
« voornamen aanvoerder der Vlaamsche beweging »
voorstelt, schriftelijk verklaard hebben « dat er in
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het streven van het Alduitsch Verband niets is
dat voor de Vlamingen onaannemelijk zou zijn. »
Hoe jammer dat die zonderlinge vaderlander, indien hij wezenlijk bestaat, zich zoo voorzichtig
schuil houdt, want heel spoedig zou hij vernemen
wat zijne landgenooten van hem denken (O.

(t) Sindsdien heeft het Mduitsch Verband eenen brief laten
drukken van mijnen geachten vriend, Dichter Pol de Mont, aan
den voorzitter van het Verband, Dr. Ernst Hasse. Maar in dat
opstel is er geen enkel woord te vinden, dat de bewering van
den heer Bley rechtvaardigt, namelijk « dat er in het streven
van het Alduitsch Verband niets is dat voor de Vlamingen
onaannemelijk zou zijn ». Verre van daar ! de door Pol de Mont
betreffende de Vlaamsche beweging uitgedrukte gedachten zijn
regelrecht in strijd met de stelsels der heeren Graevell, von
Pfister en Bley ; men mag zelfs zeggen dat zijn standpunt volstrekt
hetzelfde is als het onze. Immers, terw l hij, evenals wij, zijne
warme genegenheid tot Duitschland betuigt, spreekt hij herhaaldelijk van « onze kleine, doch in letteren, kunst, nijverheid, enz.
groote nationaliteit, die niet alleen leeft, maar zich op werkelijk wonderbare wijs ontwikkelt. » En die nationaliteit is
noch de VI iamsche, noch de Belgische, het is de Nederlandsche.
Want Pol de Mont — wij wisten het sedert lang -- is een
overtuigde voorstander van het Neerlandisme, van dat door de
Atduitschers verwenschte en door ons gedroomde « Groot-Nederland, » en hij vergeet niet uitdrukkelijk aan te stippen dat wij nu
Vlamingen zijn, doch later als Nederlanders hopen te zullen
optreden.
Nog leerrijker is wat Pol de Mont van onze taal zegt.
Hij denkt niet dat de gelijkstelling van Nederlandsch en
Fransch eene « ontno elijkheid en een ongeluk » zouden wezen.
Hij raadt ons niet aan het Hoogduitsch als taal van middenbestuur, leger en hooger onderwijs aan te nemen. Hij beschrijft
in gloeiende bewoordingen de volksbeweging door de verminking van het wetsontwerp De Vriend-Coremans ontstaan en
begroet geestdriftig als de bekroning van onze vaderlandsche
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Vervolgens opperde de heer Bley de meening
dat a ongetwijfeld Romlinge en Franschen weeral
de hand in het spel hadden gehad. » De gedachte
dat Franschen iets te maken hebben met eene
Vlaamschgezinde instelling, vier doel het bestrijden der verfransching is, schijnt ietwat gewaagd ;

pogingen de aanstaande vervlaamsching der hoogeschool van
Gent. Pol de Mont behoort niet tot degene, die verkonden dat
wij, op straf van R barbaren » te blijven, onze taal als Asschepoetster naar de keuken — of naar de Rijksvloot — moeten
verwijzen en elders door het Hoogduitsch vervangen.
Eindelijk — en dit is van belang — neemt Pol de Mont
geene notitie van de droomers, die ons in het Duitsche Rijksverband willen lokken en ons daar de stelling van Beieren
aanbieden. Hij loochent dat Duitschland ons zou willen inlijven
en houdt zich overtuigd dat het daarom veel te verstandig is.....
Is het niet letterlijk hetgeen ik in mijnen brief aan Alldeutschland heb staande gehouden ?
Hoe de Alduitsche ijveraars — de Graevell's, von. Pfister's,
Bley's en tutti quanti --- Pol de Mont's schrijven anders dan
als eene beslissende veroordeeling van hunne aanspraken kunnen
aanzien, blijft mij een raadsel. Ieder Vlaming toch kan zich
met 's schrijvers beschouwingen van ganscher harte vereenigen,
ter uitzondering misschien van eene ietwat onverklaarbare zinspeling op den taalstrijd in Bohemen. Want wij hebben niet vergeten
hoe, nog geene vier maanden geleden, Pol de Mont in de
Vlaamsche Brouwerij te Brussel eene puike voordracht hield,
waarbij hij met uitbundigen lof van de Tschechische beweging
sprak die eindelijk haar doel — de volkomen gelijkstellingvan beide landtalen — ging bereiken, en zijne honderden toehoorders aanspoorde het voorbeeld der Tschechen te volgen.
Wat er van zij, de brief van Pol de Mont bewijst eens
te meer dat er geen enkele Vlaming is, die, hoe Duitsch genegen ook, met de heeren Graevell, von Pfister, Bley en andere
Pangermanen ejusdem farince instemt.

Quod erat demonstrandum.
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maar het wijzen op de Re mlinge is nog potsierlijker
en verraadt den bekrompen Protestantschen piëtist.
De heer Bley verneme dat de Vlaamsche zaak meer
en meer boven alle partijtwisten en godsdienstige
geschillen verheven staat en bij alle gezindheden
trouwe aanhangers telt, zooals het op de grootsche vaderlandsche volksvergadering van 23 Februari 1. 1. nogmaals zoo schitterend werd bewezen.
Overigens, in de Bestendige Afvaardiging van den
Vlaamschen Volksraad zetelen naast elkander en
in hartelijke eensgezindheid twee vooruitstrevende
liberalen, een gematigde liberaal, een onzijdige flamingant en twee Vlaamsche katholieken.
Intusschen is het de heer von Pfister die den
oppergaai heeft afgeschoten : zeer ernstig drukte hij
de meening uit dat de werkelijke opsteller van den
brief des Volksraads niemand anders is dan... een
Waal. Of men te Leipzig bij die onverwachte
ontdekking gelachen of gesidderd heeft wordt niet
gezed; maar wat men in Vlaanderen doen zal is
niet moeilijk te raden.
Die vermakelijke ontdekkingen zijn overigens
Bene specialiteit van den heer von Pfister. In een
artikel (Eisleber Zeitung, nummer van 17 Juni
1897) waarin hij, met de natuurlijke woede van
den Isegrim wien men zooeven het schapenvlees van
het lijf heeft gerukt, de leiders der Vlaamsche beweging de gemeenste scheldwoorden naar den kop
gooit, noemt ons de heer von Pfister huichelaars
omdat wij van geene Duitsche annexatie willen
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Inhoud:
De Nationale dcilling, door Jen heer GUSTAAF SEOERS
• 1 j3
De Vlaamsche dichteres Catharina Boudewijlls, door den heer
EDW. VAN EVEN

.......... ' ...

Yerslagen Ol'er de Wedstrijden ( 1897)
Over Pam,crJllQllisme, door Mr. PRAYO:;

V .• N lUYLEX

DERDE VERSLAG
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie ingediend
door KAREL DE FLOU en EDW. GAILLIARD,
werkende leden der Academie, houdende
opgave en beschrijving der handschriften
en boeken door hen, op last van het
Belgisch Staatsbestuur en op aanzoek van
gezegde Academie, in Engeland onderzocht, ten jare 1886.

MIJNE HEEREN,

Door eene beslissing van de Koninklijke Vlaamsche Academie, bekrachtigd door den Heer Minister
van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
werd aan de Ondergeteekenden, voor de derde
maal, de vereerende last opgedragen, in Londen,
hunne nasporingen omtrent middelnederlandsche
en andere handschriften van belang voor de geschiedenis onzer letteren voort te zetten en de

374 --beschrijving der onderzochte stukken, volgens het
aangenomen plan, bij de Academie in te leveren.
Hun verblijf in de hoofdstad van Engeland viel,
in 1896, tusschen den 22 n Mei en den 5 0 Juni.
In het British Museum werd het werk van
vroeger met verjongden iever hervat, en, intusschen,
dank zij de bereidwilligheid der Heeren Bewaarders,
kennis genomen van verschillende handschriften en
oorkonden, die nog niet op den voor het publiek
bestemden catalogus ingeschreven staan. Zoo kan
dus hier worden aangestipt, dat het Beheer van
het Museum, in den laatsten tijd, in België zelf,
drie manuscripten aangekocht heeft, waarvan het
verdwijnen uit ons land oprecht te betreuren is ;
het zijn namelijk de drie volgende :
1° Vitte antiquorum Sanctorum Hannonie ;
een octavo- handschrift van 129 folios, uit de XIIe
eeuw;
2° Martyrologium S. Bavonis. Klein folioformaat, 52 bladen, ook uit de XIIe eeuw ;
en 3° Rekeningen van St.-Baafskerk te Gent,
van 1551 tot en met 16r6.
Met het Cartularium, dat in het tweede Verslag
(1895, blz. 248-257) beschreven staat, is het getal
handschriften, afkomstig uit de aloude Gentsche
abdij, die thans te Londen kunnen geraadpleegd
worden, tot op vier vermeerderd...

-- 375 Wat nu in het bijzonder de stukken betreft,
waarvan de beschrijving of de uitgave in de volgende bladzijden plaats vindt, kan de onderstaande
lijst van indeeling laten zien dat de werkzaamheden der Ondergeteekenden in het British Museum
-- wat het onderzoeken en beschrijven van hss.
betreft -- zoo goed als voltrokken zijn :
i°

4

Getijden boeken

2° Gebedenboeken . .
3° Levens van Heiligen

2
2

40 Reisverhalen . .
5° Bibliographie.
5

6° Literatuur (Poëzij) .
Genees- en heelkunde

3

8° Werken van historischen aard .
9° Chartres, enz.

7
5

Samen : 3o
Van twee letterkundige werken is er een gecollationneerd afschrift genomen, te weten van
die Peregrinatie van Iherusalem, waarvan de geheele tekst verder te lezen staat, en gedeeltelijk
van den Spieghel smenschen behoudenesse, waaruit
hier ook enkele brokken als specimens worden
overgedrukt, in afwachting dat het geheele dichtwerk afzonderlijk kunne worden uitgegeven, wat
naar allen schijn reeds toekomend jaar zal worden
aangevangen.
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Verschillende aanteekeningen, die hier redelijkerwijze geene plaats kunnen vinden, daar zij
eerst later, bij de uitgave van zekere werken,
kunnen van dienst zijn, werden door de Ondergeteekenden bijeenverzameld, als bijv. de uittrekselen
van eenen latijnschen tekst van den Speculum
humance salvationis, in den catalogus van het
British Museum volgenderwijze beschreven :
Nr 16578. « Speculum humane salvationis. »
Perkament. Groot kwarto-formaat, XIVe eeuw.
Met penteekeningen.
Dit latijnsch dichtwerk draagt, op het einde,
de volgende nota :

« Anno Domini millesimo ccc° lxx viiij°, xvij

Kal. mensis Decembris, finitus est liber iste, per
Ulricum, sacerdotem de Osterhoven (1), filius quendam (sic) Chunradi, scriptoris publicus (sic) auctoriate Imperiali notarius (sic). »
Op den band komen de wapens voor van
Christoffel, Baron von Wolckhenstain ; langs binnen
leest men het jaartal 1594.
Mindere waarde als handschrift, maar beter
als tekst, is nr 878 Egerton, dat ook bij de uitgave
van den Spiegel niet voorbij mag gezien worden
« Speculum humanae salvationis, plurimis figuris
rudi penicillo depictis instructum. Codex chartaceus annis 1436-1438 exaratus. Folio. »
(I) In Neder-Beieren.

3 77
Buiten de eigenlijke taal- en letterkunde is er,
met het oog op de geschiedenis van ons land, in
het British Museum, nog al een en ander te halen
uit de rijke verzameling der Stowe-manuscripts, die
pas sedert een jaar voor het publiek gecatalogueerd
is. Daaruit zijn de vier volgende nummers voor
de politieke geschiedenis van Brugge te raadplegen
a) Complaint of the Burgomasters, etc., of
Bruges, to the Privy Council of England. 1402.
Latin, 142, f. 3 ;
b) Letter from the Hanse merchants of Bruges,
to Henry IV, 1404. Latin, 142, f. 6;
c) Louis de Bruges, Lord of Gruthuyse, Ambassador from the Duke of Burgundy, creation as
Earl of Winchester, 1472; 1047, f. 222;
d)

Entertainment of Bruges, 1472 ; 1047,

f. 223.
Ook de Free library of the Corporation of
the City of London (Guildhall) ; het Museum van
South-Kensington en de Middle Temple library
zijn door de verslaggevers, buiten de gewone
Werkuren in het British Museum, bezocht geweest.
In de Guildhall konden zij slechts van gedrukte werken inzage krijgen : de vaak vermelde
« Dutch Bible, i 36o » wordt thans elders bewaard. Voor memorie worde hier, uit eene ver-
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zameling van 15 nederlandsche Bijbels, titel en
slot der volgende oudste uitgave overgeschreven

« Hier beghit dat prologus vader
Incipit
bible des ouer-setters te duytsche vte latine.....»
Explicit : « Deese ieghenvvoerdighe bible mit
horen boecken, ende elc boeck mit alle sijne capitelen,
bi ene notabelen meester wel ouergheset wt den
latine in duytsche ende wel naerstelic gecorrigeert
ende wel ghespelt : was gemaect te delf in hollant
mitter hulpen gods ende bi ons iacoh iacobs soen
en mauricius yemants zoen van middelborch ter
eenen gods, ende tot stichticheit ende lerijnghe der
kersten ghelovighe mensche. Ende wort voleynd
int iaer der incarnacien ons here duysent vier
hondert zeue en tseuentich, den thienden dach der
maent ianuario » (I).
In de boekerij van den Middle-Temple, die
alleen op vertoon van eene schriftelijke toelating
te bezoeken is, werd niets aangetroffen, dat de
gedane, opzoekingen in het minst vruchtrijker maken
kon.

(1) Catalogue of the Library of the Corporation of the City
Deze bijbel komt voort van de oude
of London, 1887, I, blz. 77.
Nederduitsche hervormde kerk van Londen. Er zijn er nog 15 andere ; de oudste daarvan is van 1571, de jongste van 1869.
Ook Psalmboeken in het Nederlandsch zijn hier in vrij groot
getal voorhanden.

--
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Wat het Museum van South-Kensington betreft,
daar zijn, sedert een vorig bezoek, geene nieuwe
handschriften in onze taal den bestaanden voorraad
komen vermeerderen.
Ofschoon de eigenlijke Geschiedenis buiten
hunnen werkkring ligt, zouden de Ondergeteekenden
het als een waar plichtverzuim beschouwen, indien
zij niet nog even melding maakten van het bestaan
der volgende oorkonde, die onder de handvesten
van Lambeth Palace bewaard ligt en betrekking
heeft op het Sint-Janshospitaal van Brugge :
Nr 643. Bul van Paus Gregorius den IXe,
waardoor de magister en de broeders van SintJanshospitaal (te Brugge) in hunne bezittingen
bevestigd worden. Zonder datum (rond 125o). Cop.
fol. Perkament.

Bij verkoopers van oude boeken, die ten getalle
van acht of negen bezocht werden, liggen alleen
zulke Vlaamsche en Hollandsche oude boeken voor,
die de landgeschiedenis of de kunst in den Renaissance-tijd behandelen ; soms ook een Pitiscus,
een Hugo Grotius, enz., maar geene handschriften,
zoomin als bij H. Poole, den kooper van « waste
papers, parchment, etc. », die voor een deel zijne
bekendheid verschuldigd is aan de omstandigheid,
dat hij zoogezegd de « Old antiquity shop, immortalized by Charles Dickens » voor zijnen handel

in gebruik houdt. — Nederlandsche, Duitsche en
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Fransche handschriften komen vaak onder den
hamer bij Sotheby, Wellington street, Waterloo
bridge, en als dit Verslag met eenen wensch mag
besloten worden, dan zullen de Ondergeteekenden
den wensch uiten, dat de Academie aan gezegden
Sotheby mededeeling zou vragen van al de door hem
te besturen, of in den laatsten tijd bestuurde, boekenveilingen. Volgaarne is een onzer bereid om zich
bezig te houden met het volledigen en bijhouden
van de bibliographie van middelnederlandsche handschriften.
K. D E FLOU.
EDW. GAILLIARD.

Brugge, Juni 1896.

RESCHRIJVING
VAN

MIDDELNEDERLAND SCHE
EN ANDERE

HANDSCHRIFTEN
nIE

IN ENGELAND BEWAARD WORDEN.

Nr I. -- British Museum. Hs. Sloane, 798.
HORIE. — Perkament. 12°-formaat. Geschrift van de
XVe eeuw. Samen 164 folios, met enkele omlijstingen
en aanvangsletters.

Voorop komt de Kalender (fol. i r° tot fol.
September : Havermaent;
November : Slachtelmaent;
December : Wintersnaent.
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v°).

Bet begin van de Getijden is verloren.

Fol. i 3 r° vangt aan met de woorden :
« Want sine is dat meer ende dat hevet hi
gemaect, ende dat droge lant hebben sine handen
gevest. Coemt, laet ons hem anebeden ende laet
ons voer Gode neder vallen ; laet ons screyen voer
den Heren (sic) die ons gemaect hevet, want hi is
onse Heer ende onse God ende wi sint sijn volc
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ende scapen sijnre weiden. Inder eerlicheit der
alre salichster ioncfrouwen Marien, laet ons volhertelic blijscap hebben ten Heren... »
Na fol. 51 ontbreekt weder iets. Immers, op
fol. 52 r° leest men :
« ... laet ons Cristum gevangen, geghiselt,
bespot ende gecruust anebeden. Want sine is dat
meer ende dat hevet hi gemaect, ende dat droege
lapt hebben sine handen gevest... »
Ook het begin van « die Wijsheits Getide »
is verloren (fol. 93 r°), evenals het voorste gedeelte der Boetpsalmen (fol. 114 r°).
Fol. 122 v° begint de Groote Litanie. Daarin
« Van enen quaden einde, van den gae dodeende onversienden dode, [Verlos O. H. ] »
Fol. 133 v° : a Hier beghinnen vijf gebedekens}
die de hilige man sunte Fransiscus dagelix piach:
te lesene mit groter ynnicheit sijns herten. »
Andere gebeden volgen, tot waar (fol. 137 r°)
de Lange Vigilie, waarvan ook het begin ontbreekt,
voortgaat met de volgende woorden :
« ... bevangen die drovige seren des dodes ende
die anxten der helle vonden mi. Ic vant bedruckenisse ende ween, den name des 1 Ieren aen riep
ic. 0, Here, verlosse mine siele, ontfarmmich
ende gerechtich ende oase God, ontfarmet... »
Het onvolledige boek eindigt op fol. 164 v°
met de woorden : « Hem verbliden ende hoge
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vervrouwen hem die ghemeine luden, wanttu richtes
dat volc in lijcheiden ende die gemene lude opter
eerden leidstu. Belien moete di... »

Nr

2. -

British Museum, Hs. nr 19917.

Perkament, 8°-formaat. Met fraaie miniaturen, omlijstingen en beginletters. Geschrift van de tweede
helft der XV* eeuw. Samen 162 folios.

DIE GHETIDEN VAN ONSER VROUWEN.

12

Op Fol. z r° : « Purchased of Mess. Boone,
Aug. 1854 (Sale at Phillips in July). Lot 64. »

Fol. r v° staat de volgende aanteekening :
« Met 17 in uitvoerige miniatuur gewerkte
afbeeldingen, benevens eene groote teekening en
veele fraaij getekende randen en voorletters : van
een hoogen ouderdom en zeer zindelijk geconserveerd. »
De naam van den XVIleeuwschen bezitter
werd overlang uitgeschrapt : « Dit bouck behoert
toe.... »
Op fol. 3 r° begint de Kalender, waarin de
maanden alleen met hunne Latijnsche namen vermeld worden. « S. Ponciaen martelaer » in rooden inkt levert ons het bewijs dat het boek binnen
het bisdom van Utrecht geschreven werd.
Fol. 13 r° : « Hier beghinnen die ghetiden
Vrouwen, Here, du suite op doen

van Onser
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mijn lippen ende mijn mont sal vort condighen
dijn lof... »

Fol. 46 r° : « Hier beghint des Heiligen Cruus
lange Betide. Here Jhesu Griste, levende Gods
soen, ic dancke ende love di bi wies gracie ic
ben dat selve dat ic ben, bi wies ontfermicheit
ic leve, beroert worde ende ontsta, ghewaerdighe
mi te loven di ende dinen goedertieren naem
begheerlike love te singhen. Ghif mi craft teghens
dinen vianden ende die mijn. Die leves ende
regniers boven alle tide der tiden. Amen. »
Fol. 68 1.0 : « Hier beghint des Heiligen Geest
ghetide. »
Fol. 90 r° : « Hier beghinnen die ghetide
vander ewigher wijsheit. Mine siele heeft di

begheert inder nacht

ende mijn gheest inden
binnensten mijns herten. Soe heb ic ghewaect tot
di, o éwighe wijsheit. Ic bidde dat dine begheerde
teghenwoerdicheit moet verdrieven (sic) alle vreemde
dinghen wt mijnre herten ende dijn ghenade storten
in die binnensten camer mijns herten ende crachtelike ontsteken met dijnre minnen. »

Fol. log r° : « Hier beghint die seven Psalm.
Ps. Here, in dijnre verbolghentheit en straffe mi
niet, noch in dinen toerne en berespe mi niet.
Ontferme di mijns, Here, want ic cranc ben;
make mi gesont, want al mijn ghebeenten sijn
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ghestoert. Ende
Ende mijn
mijn siele
siele isis alalsere
sereghestoert.
ghestoert.
mede ghestoert.
Mar du,
du, Here,
Here, hoe
hoelanghe
langhe 21.... »»
Mar
Groote Litanie
Litanie vangt
vangt aan
aan op
op fol.
fol.117
I 17 r°
rO
De Groote
gaat tot
op fol.
fol. 121
/2 I r°.
rO. Daarop
Daarop volgen
volgen allerlei
allerlei
tot op
en gaat
O, «« die lange
131 rr°,
lange Vigelie
Vigelie»,
gebeden, en,
op fol.
fol. 131
»,
gebeden,
en, op
O
die loopt
loopt tot
tot op
op fol.
fol. 162
162 r°,
r , immers
immers tot
tot het
het einde
einde
die
van het
het boek.
boek.
van
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Papier.VierkantigI2°ao-formaat.
formaat. Samen
Samen
GETIJDENBOEK. Papier.Vierkantig
205 folios. Geschrift van omstreeks 1500.
I5°o. Met
Met ruw
ruw-205
aanvang sI etters.
gemaakte roode aanvangsletters.

Fol. 1-12.
1-I2. Kalender. De namen der maanden
in het
het Latijn.
Latijn.
in

Fol. 13
13 r°
r O :: «« Hier beghinnen
beghinnen sommighe
sommighe ynynFol.
ghebeden, te lesen voer
ghelovighe Biesievoer die ghelovighe
nighe ghebeden,
fen
milten
seven
psalmen.
Here
Jhesu
Criste,
psalmen.
—
Here
Jhesu
Criste,
len mitten seven
die daer
daer niet en
versmaedste die
die begheerten
begheerten ende
en versmaedste
ghebeden
dèr oetmoedigher,
oetmoedigher, ic
ie offer
offer di oetmoedelic
oetmoedelie
ghebeden der
ende devotelie
desen (sic) navolghende seven psalmen,
devotelic desen
een cleyn
cleyn offerhande,
offerhande, op
dattu, die
die daer
daer biste
op dattu,
verghiflie
ende
goedertieren
over
die
boesheit,
verende
goedertieren
over
die
boesheit,
verghiflic
ver
gheve goedertierlic alle die
versumenissen ende-ghev odertilc
die versumenissen
sonden
die dese
dese ziele N. ende
alle ghelovighe
ende alle
sonden die
zielen ghedaen hebben van
der doepe
doepe totter
totter uren
vander
hoerre
verscheydenisse,
ende
dattu
se
ontbindes
van
hoerre verscheydenisse,
dattu se ontbindes van
allen pinen ende drucke
daer si toe
gheordineert
drucke daer
toe gheordineert
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sijn, ende dattu se wilste setten in die scoenheit
des paradises, op dat si moeten ontgaen dat oerdel
der wraken, ende (fol. 13 v0) vander gracie dijnre
goetheit ewelic moeten ghebruken die salicheit
der rusten ende des ewighen lichtes. Die daer
leves ende regniers en god (sic) ewelic sonder
eynde. Amen. »
Fol. 28 v°. « Alse een mensche leghet ende
stervet. 0, almachtighe ewighe God, wy bidden
dine barmherticheit die dese mensche hebste ghescapen na dinen beelde ende ghelikenisse, dattu
die zielen dijnre deernen (sic) diestu op desen dach
dedeste verscheiden ende voer di comen, soeteliken ende goedertierliken wilste ontfanghen ende
brenghense wt deser ellendicheit in dat ewighe
vaderlant mit al dijn heylighen ende beschermse
voer den verveerliken brant der hellen. Ende
ghevet hoer te besitten die ewighe (fol. 2.9 r°)
rustes ende ist, Here, dat in hoer sijn enighe
sonden die pine weerdich sijn, die wilt vergheven
om u grote pine ende om u heilighe doot. Ende,
overraids bede iuwer soeter moeder der heiligher
ioncfrouwen Maria ende alre heyiighen, soe en laet
hoer niet ontfanghen loon hoerre sonden in pine
ende in langhe tormenten des vegheviers ; ende
wanneer dat coemt die leste dach des oerdels,
soe versellet se mit allen iuwen heilighen tot u
rechterhant ende laet hoer ontfanghen dat ewighe
loon iuwes hemelschee vaders, dat alle iuwe wtver-

367 coren
bereit is van
van beghin
beghin der
der vverelt,
werelt, daer
daer si
si uu
coren bereit
mit allen
allen heylighen
heylighen glorificieren
glorificieren ende
ende loven
loven mitten
mirten
Vader ende
mirten Heylighen
Heylighen Gheest,
Gheest, ewelike
ewelike sonder
sonder
ende mitten
eynde. Amen.
eynde.
Amen. »"
VO :: «
«Hier
beghinnen drie
Fol. 29
29 v°
Hier beghinnen
drie ende
ende .xxx.
.xxx.
ghebeden diemen
voer die
die doden,
doden, ende
ende
ghebeden
diernenlesen
lesensel
sel voer
op el
eiken
gebedekijn
Miserere. 0,
0,lieve
lieve Here
Here
ken gebed
ekij n een
een Miserere.
Jhesu Criste, ie bidde di, doer alle die liefteJhesuCrit,cbdoealift
ende
mynne (fol. 30
rOl dien
dien du
du allen
allen menschm
mensch~n
ende mynne
3o r°)
bewiset hebste,
van dijnre
dijnre
bevviset
hebste,van
van dien
dien daghe
daghe dattu
dattu van
moeder
Maria gheboren
gheboren wordste
wordste tot
tot desen
desen daghe
àaghe
moeder Maria
van huden,
huden, dattu
dartudeser
deserzielen
zielen ende
endealle
alleghelovige
ghelovige
van
zielen
laetste ontghelden
ontghelden mine
mine menich
menich vovozielen niet
niet en laetste
sonden; ; ende
wilt dit ghebet
ghébet verhoren
verhoren van
van
dighe
dighe sonden
ende wilt
my arme
arme sonder.
sonder. Ende
wilt dese
dese ziele
ziele ende
ende alle
alle
my
Ende wilt
ghelovighe zielen
zielen vertroesten
vertroesten mit
mit uwer
uwergrondeloser
grondeloser
ghelovighe
barmherticheit, wanttu
onse sonden
sonden mensche
mensche
barmherticheit,
wanttu om
om onse
gheworden biste.
biste.))
gheworden
»
Op dit
di[ gebed
gebed volgen
volgen drie
drie en
en dertig
dertig aanroeaanroeOp
pingen,
telkens aanvangende
aanvangende met
de woorden
woorden:
pingen, telkens
met de
:
«
Ic
vermaen
u,
lieve
Here
...
))
Zij
sluiten
op
« Ic vermaen u, lieve Here... » Zij sluiten op
fol. 46 v°.
VOo

Fo!. 47
rO :: «« Dese
Dese nae volghende
ghetide selmen
selmen
Fol.
volghendeghetide
47 r°
lesen mit
mil ynnicheil,
inder eren
eren der
derverrisenisse
verrisenisse
lesen
ynnicheit, inden
Jhu Xpi.
Xpi.alleen
alleendes
desSonnendaghes.
Sonnendaghes. Salve
Salve
ons Heren Jhu
tesla
dies. Wes
Wes ghegroet,
ghegroet, feest
feest dach
dach die
die tete biste
biste
festa dies.
in alle
alle der
der ewicheit,
ewicheit, in
in welken
welken daghe
daghe God
God ververwonnen
helle ende
ende besit
besit die
die sterren.
sterren.
wonnen heeft
heeftdie
die helle
Domine, labia
mea ape(ries).
ape(ries). Here,
selte op
op
Domfine,
labia mea
Here, du
du selte

— 388 -doen mijn lippen, ende mijn mont sal voertkundighen dijn lof... »
Op fol. 62 v° beginnen « die Ghetide vander

maechden ».
Op fol. 83 r°, begint een jonger geschrift dan
het voorgaande ; het schijnt wel van het midden
der XVIe eeuw te wezen, al heeft de schrijver
den ouderen lettervorm trachten na te bootsen. Dit
gedeelte van het Getijdenboek vangt aan met : « Een

ghetide van die toecoemst Ons Heren Jhesu Cristi

D.

Fol. 117 r° : « Hier beghint een ghetide vander
Vasten ». Daarop volgen nog :
Fol. 136 v° : « Die Ghetide van die verrisenisse Ons Heren Jhesu Cristi » ; fol. 153 v° : « Een
Tyde van Onser Vrouwen lyden » ; fol. 171 r°
a Een ghetide van heilighe Sacrament ».
Op fol. 195 r° begint eene derde hand van
geschrift, ook van omstreeks het begin der XVIe
eeuw, met : « Een goer. Ghetide van Onser Vrouwe »
voorafgegaan door deze vier versregels :
« Dit sijn die ghetide seven,
Daer wy Marien lof in gheven :
Die metten, hoe si wort ontfaen,
Daer ons grote salicheyt leyt aen.

»

Explicit fol. 205 r° : « Hier eynt dese corte
« ghetide van Onser liever Vrouwen, aldus ghesettet
« in duutsche. God si gheloeft ».
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Nr 4. — British Museum,

N r 29887.

HORSE B. M. VIRGINIS. Perkament. Klein 80-formaat.
Geschrift van de XVe eeuw. Samen 182 folios. Met
verscheidene groote en kleine miniaturen, fraaie omlijstingen en beginletters.

Fol. T. Kalender.
Januarius : Louzvemaent.
wels bekieringhe.

Ponciaen mr. Pau-

Februarius : Zullemaent.
Martius : Meertemaent. Thomas van Aquinen.
Onse Vrou annunciatio.
Aprilis : Aprilmaent.
Maius : Meymaent.
Junius : Weidemaent.
Julius : Hoymaent. Merten Schudcorf.
Augustus : Oestmaent
September : Pietmaent.
October : Wijnmaent. Elven dusent mageden.
November : Slachtmaent.
December : Wintermaent.
Fol. 14 r° : « Here, du salt up doen mine lippen
ende mijn mont sal voertkundigen dijn lof. God,
wilt denken in mijne hulpe; Here, tot mi te helpen
haeste. Glorie si den Vader... »
Fol.41 r° : a Love, Jherusalem, den Here. Love,
Syon, dinen God. Want hie hevet ghebenedijt dinen
soene in di. Die wtsent sine sprake der eerden

—
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snellike lopet sine redene. Die den snee gheeft
als wolle ende den nevel stroit als asche. Hie sent
sijn cristal als een stucke brodes; wie mach hem
ontholden voerden ansichte sijnre kelders ? Hie sal
wtgheven sijn woert ende sal sie smelten, blasen
sal sijn gheest ende die watere solen vloien. Hie
kondicht sijn woert Jacob sine gherechticheiden
ende sine gherichte Israhel. Aldus en hevet hi niet
gedaen allen gheslachten ende sine gherichte eli
hevet hi hem niet gheopenbaert. »
Fol. 4.7 v°
« Hier beghint die langhe Cruus
tide. Here Jhesu Griste, wi anbeden die ende
benedien di, wantu, overmids dinen heilighen cruce,
die werlt verloset heves, ontfarme di onser, de
gepassijt bist om ons. »
Fol. 53 r° : Pilatus taste Jhesum an ende ghiselden. Ende die ridders vlochten ene crone van
doerne ende setten sie op sijn hovet ende omsloghen
oen reit enen pellen clede. Ende sie quamen tot
hem ende segheden : Wes ghegruet, een coninc
der Ioden. Ende sie gaven hem kinbacken slaghe
ende speghen in hem ende nemen een riet ende
sloghen sijn hovet . Mer du, Here, ontferme di
onser. God si ghelovet ».
Fol. 69 v° : « Hier beghint des Hilighen Ghiestes

tide. »
Fol. 73 v° : « Omelia Gregory. Lieve broders,
die ghevoucht die woerde der lexen des ewangelijs
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cortlic
overlopen, up
dattet daer
daer na
nagheoerloft
gheoerloft
cortlic te
te overlopen,
up dattet
si
langher te
te merren
merren in
in te
te (sic) beschouwinge
soe
si te
te langher
beschouwinge soe
groter feesten,
feesten, want
die Heilighe
Heilighe Gheest
Gheest
groter
want huden
huden is
is die
ghecomen mit enen
enen haestighen
haestighen ghelude
ghelude op
op die
die disdisghecomen
dervleischliker
vleischliker
cipulen, ende
ende hevet
hevet die
die herten
herten der
cipulen,
men
sc hen verwandelt
herten, ende
ende die
die
menschen
verwandeltinin sijnre
sijnre herten,
vurighe tongen
van buten
buten schenen
schenen sint
sint van
van
vurighe
tongen die
die van
binnen
gheworden barnende
barnende herten...»
herten ... ))
binnen gheworden
Fo!. 95
95 r°,
rO, begint
zonder opschrift,
opschrift, het
het Getijde
Fol.
begint zonder
wijsheid:: «« Mine
ziele heeft
heeft di bebedel'
eeuwige wijsheid
der eeuwige
Mine ziele
inder nacht
nacht ende
ende in
in minen
minen gheeste
gheeste inden
inden
gheert inder
gheert
indersten mijns
mijns herten,
herten, soe
soe heb
heb icievroe
vroeghewaket
ghewaket
indersten
totti. 0 alre
alreclaerste
claersteewighe
ewighewijsheit,
wijsheit, iciebidde
bidde dat
dat
totti.
dine begheerde
begheerde tegenwoerdicheit
moet verdriven
verdriven alle
alle
tegenwoerdicheit moet
henen ende
ende dine
dine genade
genade
vreemde dinghe
vreemde
dinghewt
wt minen
minen herten
moet doerstorten
doerstorten die
die inderste
inderste camer
camer mijns
mijns herten
herten
moet
ende
erachteliken ontsteken
ontsteken mit dijnre
dijnre minnen...»
minnen ... »
ende crachteliken
1 I i1 rO.
siele maket
makel groet
r°. Magnificat. Mine sidle
Fol. II
den Heer
ende
mijn
gheest
hevet
sich
verHeer ende mijn gheest hevet sich hoge
hoge ver
vrouwet in God minen heiigever. Want hie hevet-vrouwetinGdmhlgvr.Wantie
angesien die
oetmodieheit sijnre
sijnre,, diernen. Siet,
Siet, daerdaerangesien
die oetmodicheit
om sullen
sullen mi salieh
alle ghebuerten.
ghebuerten. Want
salich hieten
bieten alle
om
hi hevet
hevet mi
mi grote
grote dinge
die machtich
maehtich isis
dinge ghedaen
ghedaen die
ende sijn heilighe name.
name. Ende sine ontfermherticheit
ontfermhertieheit
is
van geslachten
gesla-:hten tot gheslachten
gheslaehten dien die
hem
die hem
is van
ontsien
.... »»
ontsien....

Fo!. 116
Here, in
in dijnre
dijnre verbolghenheit
Fol.
i i6rO:
r° : «
« Here,
en straffe
mi
niet
ende
in
dinen
en berespe
berespe
straffe mi niet ende in dinen toerne
toerne en

-- 392 mi niet. Ontferme di mijnre, Here, want ic crane
bin. Make mi ghesont, want alle mine gebeente
sint mede ghestuert. Ende mine siele is alte seer
ghestuert, mer du, Here, hoe lange ?.... »
De « Groote Litanie » begint met fol. 124 r° :
« Van aller scadeliker becoringe. Vl. O. H.
« Van enen quaden ende. V1.
« Van den gaen dode ende onversienighenA
dode. Vl.
« Van alien quade van binnen ende van buten. Vl.
« Van doncken dat wi yet guedes wt ons selven
hebben ende min quades dan wi hebben. V1.
« Van allen hoghen smaken of hoghen weten
boven dan onse mate is. Vl.
« Van eten, van drincken sonder noes, te voele,
toe duerbaer, te leckerlic of te lustelic. Vl. »
De « Langhe Vigelie » begint op fol. 135 r° :
« Mi hebben ombevanghen die suchten des dodes,
die drovighe seer der hellen hebben mi ombevanghen. Venite. Comet, laet ons seer vervrouwen ten
Here, laet ons iubileren Gode onsen heilghever.... »

Van fol. 168 af is het boek door twee andere
handen aangevuld met :
r° « Die viel misse in duutsche » (fol. 168 r°fol. 171 v°).
2° « Een ghebet van Onsen lieven Heren »
(fol. 1 72 r°- 175 v °).
3° « Een ander ghebet » (fol. 175 v°-fol. 177 r°).

-- 393 -4° « Van Maria » (fol. 177 r°-178 r°).
5° « Alstu ten heilighen Sacramente selste
gaen » (fol. 178 r°-179 vo).
6° « Alstu ten heilighen Sacrament gaeste
(fol. I i9 v°- 18o v°).

»

7° « Alstu dat heilighe Sacrament ontfaen
selste (fol. 18o v0-18 J r°).
8° « Alstu dat Sacrament ontfaets » (fol. 181 r°181 v°).
9° « Vanden Sacrament

»

(fol. 18 i v°-182 r°).

1o° « Alstu dat Sacrament ontf angen hebste
(fol. 182 r°-182 v°).
Samen 182 folios.

N r 5. — British Museum, Hs. nr 17525.
GEBEDENBOEK. Perkament. Klein 12°- formaat. Met
aanvangsletters en omlijstingen. Samen 203 folios :
Anno 1584.

Ofschoon als Nederlandsch opgegeven, is dit
Gebedenboek van voor tot achter Hoogduitsch.
Hei draagt, op fol. i v°, het volgende opschrift
« Heinrich Rotheubt vonn Leipzigk, vorehret
dieses Buchlein seiner Schwegerinn Jungfrawen
Elisabeth vonn Thiine, anno Domini 1584, den
JO Monatstag M artzij . »

—
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GEBEDENBOEK.
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:
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het schutblad
schutblad staat
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Pureh d of
Rev. W.
W. B.
B. F.
E. James
James ».
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of Rev.

vangt de
deKalender
Kalender aan,
aan, die
die in
in't'tLatijn
Latijn
Fol. iI r°rOvangt
gesteld is.
is.
gesteld
Fol. 99 r°
rO:: «« Hier begint
begijnteyn
fD"nmynlike
rnynlikebedijnge
bedijnge
Fol.

alleden
denheiligen
heiligenlede
ledeJhesu,
Jhesu,geheiten
geheitenJhesus
Jhesus
tot alle
0, Jesu,
Jesu,mijn
mijnmyn,
myn,mijn
mijnsueticheit,
suetieheit,mijn
mijn
eroen. »» 0,
Groen.
hoep, mijn
mijn troest
troest ende
ende mijn
mijn salicheit,
salieheit, wat
wat sal
sa! icie
hoep,
di werdeliken
werdeliken moegen
moegen weder
weder geven,
geven, die
die stubbe
stubbe
di
ende assche
assehe ende
ende vander
vander erden
erden een onwert
onwert maecsel
maeesel
ende
byn?? Want
Want wat
soldestu vor
vor mijn
mijn salicheit
salieheit gedaen
gedaen
byn
wat soldestu
hebben, dat
dat tu
tu niet
niet gedaen
gedaen en
enheves
heves?
Want van
van
hebben,
? Want
den
ondersten dijnre
dijnre voeten
voeten totten
totten hoechsten
hoeehsten dijns
dijns
den ondersten
hoefs
hevestu di
di altemael
altemael gedrinct
gedrinet in
in die
diewateren
wateren
hoefs hevestu
der
passien ende
ende der
der pijnen
pijnen opdattu
opdattu mi
mi gehelic
gehelic
der passien
ende
altemael daer
daer wt
wt trecken
treeken soldes,
soldes, want
want dijn
dijn
ende altemael
siel, dat is dijn tijtlie leven, hevestu
totter doet
doetsiel,datjncv
hevestu totter
verloren
verloren was,
my
verloren opdattu
opdattumijn
mijnsiel,
siel, die
die verloren
was, my
guede Jhesu,
Jhesu, du
du bist
bist
soldes
weder geven.
geven. Mer,
Mer, o0 guede
soldes weder
alre tijt
tijt dijns
dijns
gepassijt
heves geleden
geleden in alre
gepassijt ende
ende dll
du heves
levens,
alle dijnen
dijnen lichaem
liehaem ende
ende in
in alle
alle dijne
dijne
levens, in
in alle
werken,
om ons
ons armen
armen ondancbaren
ondanebaren menschen
mensehen te
te
werken, om
Inder
te
verloesen,
te
ontfineken
ende
te
lerer:.
leren.
te verloesen,
ontfincken ende te
tijt
dijnre kijntsheit
kijntsheit ledestu
ledestu die
die engicheit
engicheit desdestijt dijnre
,

— 395 ---meechdeliken buycs, die armoede, haerheit ende
vervvorpenheit der cribben ende die vervolginge
van Herodes ende die vlucht in Egypten. Inder
tijt dattu vol wassen waers, ledestu disputeringe
metten loeden, datsi di vanden berch wolden neder
stoeten. Inder tijt doen du eyn iongelinge waers,
ledestu die alre bitterste passie. Voerwaer, wt
dijnre onversadeliker mynnen waer mede du ons
salicheit in alre wijs gewracht heves, soe woldestu
altoes in di selven ende in dijn alre suetste moder
begort veesen metser corden der armoeder (sic)
ende der droeffenisse, op dattu ons sunderen santken
soldes alle dat gevuechlic is. Hier om vander tijt
dattu mensche wordes in dijnre moder buyc totten
pijnen des cruys hevestu gecruyst geweest met
stadigen ongemetenen rouwe ende droefheit van
herten. Ende met stadiger scerper armoeden ende
moeyenesse in dijnen godliken lichaem. Mit welker
crucingen du oec stadelic doorstakes die bynnenste
dijere moder wt welcs droefheit ende pijnen du
weder van hoer gepijnt ende gecruyst wordes,
want dijnre moder Maria gaf ende maecte di weder
eyn nuwe cruys.
Gebenedijt moeten daer om sijn, o alre suetste
Jhesus, alle dijn heilige leden, die tot alre tijt
soe swaerlic gedruct ende gepijnt waren om mi
armen verloren mensche. Want du was inden
iersten gepijnt in dijnen voeten, niet alleyn overmits den nagelen aenden cruce, mer oec met voel
vermoeitheit vanden wege inden nederloep dijns
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lijdeliken gecruysten levens met voel arbayts (sic)
in den gaen : in dijnen schenen, indien dat si
dat lichaem droegen ; in dijnen knyen met neder
vallen ende met knyebuyginge; inden beynen metdien dat alle dat lichaem op hem stoenden. Ende
in alle der vergaderinge dijnre leden soe du teder
waerstu dicwijl met voel arbeyts vermoyt, soe du
teder ende van edelre complexien waers onderworpen alsoe haerden arbeyt, als roepen, waken,
predickende ende bedende op haerde steden liggende
ende dicwijl op die bloete erde vernachtende,
ende wesende inder woestijn. xl. dage ende. xl.
nacht, ende dicwijl waerstu met dijnen armen
ende versmaden discipulen te voel steden onwerdelic ende haerdelic tractiert ende bewilen verworpen ende versmaet.
0, rechter voet der heiliger gangen mijns heren
Jhesu Griste, die overmits den ganc der mynnende
naercomelinge gelaten hebt die voetstappen alre
doechden ende alle die werelt gedragen hebt met
uwer cracht ende ten lesten aenden cruce wredelic
genagelt worden. Ic aenbede u werdelic ende cusse
u ernstelic ende bid dat mi vergeven moet werden
soe wat ic staende of gaende gesundicht heb.
0, scoen beyn ende oetmoedige knyen mijns
heren Jhesu Griste, die dic inden gebede op die
bloete erde gestrecket ende gebuycht gelegen hebben ende in die uterste passien met swaren prekelingen vermoeyt waren. Ic aarsbede u oetmoedelic
ende cusse u ynnichlic ende bid dat mi genade-.
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lic vergeven werde dat ic dicwijl inden godliken
dienst traech ende ordevoet geweest heb. Amen.
0, gemynde Jhesu, dijn heilige lede die in
ons sijn lede der scemten, waren in di seerichlic
gewont in dijnre besnijdenisse. Ende want ic onsalige sunderse niet volcomenlic en conde noch
en mocht voldoen der godliker gerechticheit voor
mijn sunden, daer om bistu mi tE hulpen gecomen met dijnre gratie ende hebs gehelic, ya over--vloedelic, betaelt soe wat ic sculdich was, ende
hebs een medecijn gegeven mijnre sielen mede te
purgieren overmits die seerichge besnijdenis dijns
vleys. Hier om bid ic di, o Jhesu, mynnaer der
scemelheyt, dattu mi, overmits dese pijnlike be-snijdenisse, ende dijn alre guedertierenste ontfermhertelicheit, vergeven wils soe wat ic gesundicht
heb, overmits den brant der oncuysheit. Amen.
0, guedertieren Jhesu, dijn bynnenste leden
die tot des lichaems voetsel dienen, waren dicwijl
gepijnicht met swaren honger
..

Daarop volgen dergelijke gebeden tot : « dijn

leden die dat leven ende ademtocht geven », —
« die alre heilichste borst », -- « die ribben ende
die syden », « die alre verduldichste rugge »,
- « dyn heilige arme », — « hande », — a heilige
scholderen », — « blinckende ende mager hals »,
- « suete mont, [die] was seer gepijpt beyde
van Judas des verraders stinckende tussen ende
.van den bitteren dranck der gallen ende des
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edics », -- « edel aensicht », -- « salige oren
« alre claerste ogen », die « in die perse des
doets verdonkert » werden, -- « dat godlike hoeft ».

?„

Op fol. 16 r° vindt men : « Eyn scoen gebet dat
Ste. Bernardus gemaect heeft om mede te beclaegen Ons Heren passien. Ende men leest tot eynre
tip doen Ste Bernardus dit gebet las voor eyn
crucifix waer hi gesien dat sich dat crucifix neder
neychden ende omhelsden Ste Bernardus. Ende oec isser sunderlinge aflaet toe gegeven. Die paus
Urbanus heeft gegeven .ij. m._ ende .iij. c. iaer
ende .lxx. (sic) dage aflaets van gesetter penitencien
ende tot elker roder letteren viertich dage aflaets
»r
« Gegruet sijstu mijn salicheit, o du lieve here
Jhesu Criste. Weest gegruet ende wilt mi bequaem
maken om te beden tot dijnen heiligen cruce, want
du wetes waer (sic) dat ic dit begeer », enz.
Fol. 23 r° : « Dese naevolgende gebeden plach

die heilige vader Fransciscus dagelix te lesen totten
wonden Ons Heren. »
Daarin leest men, o. a, de volgende uitdrukkingen : Mishoepen (désespérer) ; -- o godlike
scathuys; — verselt (vergezeld) ; rosebaer bloet;
roeseliken dauw ; -- stedigen (confirmare) ;
waelruykende albaster;
mit roeseliker verwen ;
— « dat, overmits die inwerkinge des Heiligen
Geist, in my luchten moet een aenbeeldinghe dijnee
afgrondige oetmoedicheyt ».
--

399 Fol. 29 r° : « Hier begrnt dat Rosengertken »,
zijnde eene reeks overwegingen op het lijden des
Heeren. Gaat tot op fol. 77 r°, alwaar aanvangt :

« Dit sijn suverlike getijen vander Heiliger
Drievoldicheit. »
Enkele woorden en uitdrukkingen uit het

Rosengertken :
« Levende wtscolpende fonteyn der godliker
ontfermherticheit; — Wie (hoe) onbestiert hebic...
in die... woestyne deser vverelt gedwaelt ; het
gelieve dy mitter roeden dijns heiligen lijdens soe
crachtelic te slaen op die keye mijnre versteynder herten ; — alstu inden aventmael..., di voerscortes eyn leynen cleet... ; -- als een onnoesel
lam voer Judas den verstormden leu we ; -- als
verveerde kuyckxkens onder der moeder vloegelen ;
— ordenierlic (behoorlijk); --- enen onverscheidenen god; als du... voert gegaen bis »; — blz.
32; « gebeden gedaen met vaeck ende verdriet; —
alsulliker ; blz. 52 v° : o, onverscheplike fonteyn der levendiger wateren; — 57. Van Paulus
den persequiere ».
Op fol. 82 r° : Die .vij. paus Innocentius heeft
verleent iij. m. iaen aflaets alle den genen die
dit nae gescreven gebet met ynnicheit lesen tussen
der elevatie enden agnus dei. Ende dit selve aflaet
heeft die selve paus gegeven om beden wil des
roemschen conincs Philippi :
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Here Jhesu Griste, almechtich ewich God,
du die dit alre heiligste vleysche heves aengenomen ende ontfangen vander alre heilichster jonc
frouwe Maria, ende dit werde heilige bloet aenden
altaer des cruces wt dijnre heiliger syden om salicheit heves wtgegoten, ende inden hoege geloefden
eerwerdigen vleys vander doet bist op gestanden,
ende daer met ten hemel gevaren, ende inden selven vleysche sals wedercomen te ordelen over levende
ende over doeden, vrie mi overmits dit alre heilichste
lichaem dat nu in desen altaer gehandelt van alre
onreynicheit des herten ende lichaems ende van allen
voorleden ende tegenwordich ende toekomende quaden ende van allen quaden. »

-

Fol. 82 v° : a Voer die onfenclrenisse des Heiligen Sacraments, eyn scoen gebet. 0 overste priester ende gewaer bisscop... »
Fol. 93 v° : « Innocentius die paus begerden
van Onsen Heer te hebben eyn guede bedinge tot
behoef der coningynen van Cecilie da met dat
si hoer leven beteren solde, ende God verhoerden
sin bede ende gaf hem dit gebet totter coningynnen
behoef, ende tot allen menschen dier mynnen toe
hebben, te lesen. Endc tot deser bedinge geven
drie pausen xxx. m. iaer a fl aets van allen doeteliken sunden ende .c. carijnen, ende men verloest
daer met ern siel uiten vegevuer. Die ierste paus
hiet Innocentius, die tuvede Benedictus ende die
derde Gregorius. »
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Fol. 95, r° : « Soe wie dit gebet met gueder herten devoetelic sprect, dat welt gemaect heeft Sce.
Augustinus, inder uren als hi sterven solde, soe
en sal hi niet sterven in water noch in vuer,
ende sijn vianden en moegen hem niet deren, ende
van dien dage en moegen hem geyn hyndernisse
geschien. Ende van haestiger doet sal hi gevrijt
[sijn], ende als sijn siel van sijnen lichaem scheyt,
soe en sal si die helle niet besitten. Dese oratie
is hem vertoent vanden H. Geist. »
Verschillende gebeden in gelijken trant, ook

al met aflaat, volgen in bonte mengeling.
Fol. gg r° : Hier begynt een devoete oeffeninge
vanden werdigen lijden Ons lieven Heren. Ic danc
v, o moegende God, wt gronde mijns herten alle
dijns bitteren lijdens ende bangicheit die gi hebt
geleden xxxiij iaer lanc, soe dat gi noet (sic) vre
met genuchten geleeft en hebt, want [v] edel hert
was stadelic in soe groter bangicheit als eyn mensche
die op sijn verscheyden ligt.... »
Dit stuk gaat tot op fol. i i 8 vo, onderaan. Daarop
volgt onmiddellijk, op fol. 119 r° :
c^ Hier begynt dat lyden Onse lieven Heren.

0, alre hoechste mynnaer onser ewiger salicheit,
Here Jhesu Criste, ic bid v door die bornende liefden
die du ons bewijst heves, dattu wt den stoet dijns
vaders gecomen bist in den lichaem der alre bequaernster, wtvercorenster ende voorbereyder maget
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Maria aen te nemen menschelike natuer vanden
alre puersten bloede hoers meechdeliken herten... »
Eindigt op fol. 138 v°. Aldaar vangt aan :

« Hier begynt die croen des loefs der glorioser
coningrnnen des hemels Maria, die welke hoer van
enen eygeliken devoeten mensche hoer des saterdachs
geofert werden sal, bysonder in hoeren hoechtijden
ende feesten. » Gewerdige mi di te loeven , o gehei.

lichde maget Maria, mytter gebenedider vruchten dijns
buycs, Onsen Here Jhu. Xpe.. »
Daarop volgen weer andere gebeden van minderen omvang, die gaan tot fol. 178 v°. Op fol.
179 r° begint

« Onser liever Vrouwen salter, die sunt Bernaert gemaect heeft, ende is seer b uet gelesen voer
die sielen. »
Het stuk eindigt op fol. 230 v° en wordt opgevolgd door .
,

« XV scoen gebeden van onser liever Vrouwen
om eyn salige ure der doet. »
Het laatste stuk van het boek (« die Letanie
fol. 239 r°, werd naderhand
bijgevoegd, ofschoon het van eene zelfde hand
geschreven is als het voorgaande ; echter werden de
aanvangsletters ervan nooit ingevuld.
Het boek eindigt fol. 247 r°, met de woorden
Bidt voer die schrijverse doer die mynne Gods »,

vanden lijden Xpi »),
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14r 7. — British Museum, Hs. Egerton nr 2796.
MARTYROLOGIUM S. BAVONIS. — Klein folio. Perkament. XII' eeuw. Samen 52 folios.

Bevat niets van belang voor onze opzoekingen.

N r 8. --- British Museum, Hs. Egerton nr 2 797.
K

VITAE ANTIQUORUM SANCTORUM HANNONIE. » — 8°- formaat. Perkament. Geschrift van de
XIIe eeuw. Samen 129 folios.

Geheel het werk is in het Latijn geschreven ;

er komen nergens aanteekeningen in de landstaal
in voor.

Nr

g.

British Museum, Hs. nr 10286

DIE PEREGR1NA TIE VAN JHER USALEM. —

Perkament. Groot kwarto - formaat. Geschrift der XVe eeuw.
Maakt deel van den Codex nr 10286, folios 137 tot 145 v°.

« Die gloriose ende die
Fol. 137 r°, kol. 2
heylighe stadt van Jherusalem ende dat heylighe
lans der beloffenisse te versoeken, off om pelgremaeds
te trecken totten heylighen grave, die sal to Venedyen te schepe gaen; om die tijt van Ons [Heren]
hemelvaerts dach soe varen die gheleyden der pelgrims na Jherusalem. Ende die dit bescreven heeft,
die heeft selve tot Jherusalem gheweest int jaer Ons
Heren m. cccc. ende lviij. Ende ghi sult weten, soe
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wa er een cruys
staet gheteykent,
oflaet van
van
waer
cruys staet
gheteykent, daer
daer is oflaet
allen sonden. Ende op ander
steden is oflaet vii
vii iaen
iaer
ander steden
vii karenen
karenen ende xl daghe.
daghe. Ende dit oflaet heeft ver
vercreghen ende verworven
verworven die
heylighe keyserinne
keyserinne-creghen
die heylighe
vanden heylighen
heylighen paeus
paeus Silvester. Item,
Item, daer
dae.
Helena vanden
lande roemt
.:oemt als
als op dat heylighe landt,
men eerst ten lande
soe coemtmen
coemtmen tot
tot een
vervallen stat,
stat, die hier
hiet Jaffa
Jaffa;;
een vervallen
inder heyligher
heyligher scrift
scrift soe
soe hietse
hietse Joppe,
J oppe, ende
ende daer'
inder
daer
en is
is niet
meer tymmers
tymmers bider
bider zee
zee dan twee oude
niet meer
en
keilen ers ;; daer
die pelgrims eerst
eerst in als
si te
kelleners
daer gaen die
als si
comen;; ende
ende een
een viercanten
viercanten toern
toern mit
mit een
lande comen
yseren doer,
doer, daer
daer die
die wakers.
legghen
wakers, op legghen
yseren
Kol. 22 :: Item, beneden der stadt, daer is die
die stede
daer sinte Pieter
Pieter plach
plach te visschen.
daer is die
die
daer
visschen. Item,
Item, daer
Thabitam verw
verwrecte.
stède
Sinte Pieter
Pieter Thabitam
daer Sinte
recte. Item,
Item,.
stede daer
die selve
selve stadt
stadtdaer
daerJonas
Jonasdie
diepropheet
propheet
Jaffa dat isis die
Tharsen van
van
ghinc te
te scheep
scheep ende
ende woude
woude vlien
vlien in
in Tharsen
aansicht Gods,
Gods, als hem
God gheboden
gheboden hadde
hadde
hem God
dat aansicht
dat hi
soude trecken
treeken in Niniven.
Niniven. Item,
Item, tien milen
hi sonde
oft xi daer off leyt
leyt een stadt ende is ghenoemt Rama,
Rama,
in welke stadt hebben de minre
minre broeders
broeders een
hoseen hos
pitael, daer die pelgrims in rusten. Item, twe
twe milen
milen-pitael,daerdi
van Rama,
an die
die luchter hant, daer
daer heeft een
een stadt
van
Rama, an
gheleghen
was ghenoemt
ghenoemt Lidda,
Lidda, ende daer
daer staet
gheleghen die was
een ghebroken kerke, daer
wart
Sin
te
Georgius
die
daer wart Sinte Georgius die
ghemartelijt. Item,
Item, alsmen
alsmen te Lidda
heilighe ridder in ghemartelijt.
trectmen weder
weder om
om tot Rama.
Rama.
gheweest heeft, soe trectmen
Item, van
van Rama
Rama trectmen
treetmen voert tot Jherusalem.
Jherusalem.
Item,
Onderweghe, xvi
van Rama,
Rama, soe
soe coemtmen
eoemtmen
Onderweghe,
xvi miIen
milen van
Emaus, dat casteel daer
daer God
God dat broot
broot brack
brack op
tot Emaus,
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den Paesschen dacht ende daer staen drie of vier
husen en een vervallen kerke. Ende daer staet dat
selve buys daer God mit (fol. 137 v°, le kol.) Cleophas
ende Lucas at. Item, voert onder weghe soe heeft
ghestaen een stadt die was ghenoemt Ramatha, ende
daer was Joseph van Arymathien van gheboren, die
ons Heer God van dat cruce nam. Item, voert an die
luchter hant, op enen berch, daer is een kerke, in
welke kerke daer is die stede daer Samuel die propheet
van gheboren was, ende daer is sijn graf. Ende twee
mylen van daer soe coemtmen voert te Jherusalem.
Item, dat casteel van Emaus tot Jherusalem is bi viij
mylen weghes. Item, alle mylen die hier screven staen
syn lombertsche mylen, twe mylen voer een duytsche
myle.

Item, dit is datmen gaet in der stadt van
7herusalem ende datmen gaen (sic) in die grote
kerke.
Die coninclike stat ende die heylighe stat van
Jherusalem daer is in een grote kerke, welke
kerke is ghenoemt die kerke des heylighen graves.
Item, eer dat ghi coemt in die kerke, daer staet
een viercante plaetse, ghevloert mit berchsteen,
soe groot als een voet mids manc al die ander
stenen. Daer leit een steen mit veel crucen, ende
dat is die stat daer God ruste mit sijn cruce
ende sach den berch van (fol. 137 v°, 2e kol.)
Calvarien an, daer hi den doot op liden solde.
Item, om disse voerscreven plaets, an die rechter
syde, daer staen drie capellen ander muren. Die
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een capelle is ghenoemt der enghelen capelle, die
ander Sinte Johannes Baptiste; die derde Sinte
Marie Magdalenen. Item, an die luchterhant, daer
staet Ons lieve Vrouwe capel. Ende ander kerken,
an die selve side, daer staet een schoen hoghe toorn
sonder clocken, want in dat heylighe lant en is
niet een clock. Item, dese kerke vanden heylighen
grave en heeft mar een doer ende die selve doer
heeft langhe gaten , ende daer geeftmen eten
doer die in die kerke besloten sin ; want die
heyden hebben die slotel vander dore, ende sy en
sluten die doer nymmermeer op, of daer en comen
pelgryms. Item, in dese voorseide kerke daer
wonen in sevenderhande kerstenen of secten des
heylighen gheloefs. Die eerste syn mynrebroeders,
ende Grieken, ende Armenen, ende Saracenen, ende
wt Indien, ende nestrinen off gursy ende Jacobiten. Item, alsoe vroe alsnien in dese kerke
coemt, soe hanghen daer acht lampen, daer leyt
een blauwe steen lancworpelt omtrint van vijf
voeten lanck, ombevloert mit cleyne (fol. I.38 r°,
1 e kol.) estric, ende dat is daer Onse lieve Vrouwe
Maria haer lieve kint Jhesum doet op haer schoot
hadde ende in een lynnen laken ghewonden. Item,
van dese voerscreven stede, op die luchter side van
der kerken xxxiiij treden, daer staet dat heylige
graf, mids in een grote rume capelle ; in welke
capelle staen veel grote pilaren, ende dese capelle
is ghedect mit loede, ende daer is een groot ront
gat boven in, recht boven dat heylig graf, ende

407 --anders en is daer gheen licht omtrint. Ende dat
heylighe graf heeft dubbelde tabernaculen boven,
ende is boven oec mit loed ghedect, om den reghen
die daer boven in coemt ; ende after dat heylighe
graf, staet een cleyn capelle. Ende voer den heylighen grave staet een cleyn capelle daer hem die
priesters in bereyden, ende voer die doer vanden
heylighen grave staet een steen, een voet lanc, ende
met al een voet breet, ende met al een voet hoech.
Ende die doer vanden heylighen grave is licht vijf
span hoghe. Ende als ghi inder doer coemt, opter
rechter sijde, daer staet Gods graf, ghemaect van
wit enormer steen ; boven dat heylighe graf staet
ghemaelt die opverrisenisse Ons Heren, ende (fol.
138 r°, 2e kol.) .xiiij. lampen hanghen boven dat
heylighe graf; ende boven dat heylighe graf ist
alte mael verwolft, ende dat graf is al dicht ghelijc
enen oven, ende alsmen daer misse in doet, soe en
ist niet groter dan voer een priester. Ende op elke
side vanden priester mach sitten een priester. Ende
dat graf boven ende beneden ende alomme is dat
beset mit mormersteen; ende die daer in wil wesen,
oft wt, die moet crupen; want die doer seer leghe
is. Ende .xxiij. of .xv. treden voert omme te gaen
mitter sonnen, soe coemtmen tot Onser Vrouwen
Marien capelle ; recht voer die doer vander capellen,
daer leit een ront wit mormersteen mids mit een
cleyn gat daermen licht drie vingheren in steken
mach ; dat is die selve stede daer Ons Heer God

openbaarde Sinte Maria Magdalena in een gheli-

408 kenisse als een gardenier opten Paesdach. Item, Onse
Vrouwe capelle is mit drie trappen op te gaen, ende
dat hoghe outaer in deser selver stede inde capelle
dat is daer God sijn lieve moeder hem selven openbaerde opten Paesdach, als hi verresen was vander
doot. Ende opter rechter syde vanden outaer daer
staet een blint venster (fol. 138 v°, 1 e kol ) inder
muren mit een houten tralie, ende daer staet een
groot stick vander columpne daer God an ghegheselt wart in Pylatus buys. Ende op die luchter syde
vanden outaer, daer staet een venster mit een yseren
tralie. Ende daer was in verheven dat halve cruce
vanden keysers, ende daer staet noch een cleyn monstra ncy van silver, ende daer is noch een cleyn
stic van Gods cruys in. Ende mids in dese capelle
dat is die stede daer dat dode wijf in wordt verwect
mit Ons Heren cruce, doe dat cruys ghevonden was
van Sinte Helena, ende daer mede worden onderscheyden Gods cruce ende die moerdenaers crucen.
Item voert inwerts daer staet een cleyn cloesterkijn
ende daer wonen in die minrebroeders die Gods
graf bewaren. Item, alsmen wter capellen van Onser
liever Vrouwen weder gaet, soe gaetmen een groot
stic weghes biden mynrebroeders, lancs vander kerken soe coemtmen tot enen kerkener daer God sat
ghevanghen alsoe langhe als sy dat cruce bereyden
ende dat gat maecten daer dat cruce in staen soude,
ende daer hangt een lampe. Item, dan gaetmen
voert totter stede daer Gods clederen ghedeelt worden
vanden Ioden (fol. 138 v°, 2e kol.). Item, soe gaetmen
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voert neder onder die eerde, soe coemtmen tot
Sinte Helena capelle • Ende daer en is gheen licht
dan van lampen ende van keersen, ende daer staen
drie outaren. Ende dan gaet gy voert in een dal
diep onder de eerde wel .xlij. trappen ; daer is die
selve stede daer Sinte Helena mit Gods cruce ende
die moerdenaers crucen ende Gods naghelen ende
die speer ende die doernen crone. Item, daer recht
bi, als ghi dese .xlij. trappen sijt wt ghecomen op
die rechter syde, onder den steen vanden outaer,
daer staet een dick stick van een ronde columpne,
alsoe die alsmen omvaten mach, ende dat is die
selve steen daer God op sat in Pylatus buys doemen
hem croende. 11 Item, soe gaetmen voert opten
berch daer God den door heeft op gheleden om
onsen wille, ende desen berch is .xviij. trappen
hoech op te gaen. Ende alsmen daer boven coemt,
soe is daer een suverlike capelle, ende daer staen
drie outaren in, ende daer hanghen soe veel lampen
dattet my verdroet te tellen. Ende dese capelle is
boven over ghewelft mit musiaka ende ghevloert
mit mormere tafelen, ende twisschen twe die eerste
outaren, een knye (fol. 139 r°, r e kol.) hogher dan
die capelle is, dat is den rechten berch van Calvarien, ende daer staet een ront gat ende dat is
diep totten ellenboghe ende soe wijt als een kints
hoeft. Ende dat is dat selve gat daer Gods cruce
in stont als God daer an ghehanghen was. Ende
.iiij. voeten van dat gat, op die rechter syde, daar
staet een lancwerpelde rete ofte schoer, op dat wijtste
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licht een span wijt ende wel vijf voeten lanc; dese
voerseide schoer schoerde doe God ander cruce
hinck. Ende dat derde outaer dat staet een goet
stick vanden gate daer dat cruys in ghestaen heeft,
welc outaer hoert den minrebroederen toe. Ende van
desen outaer gheeftmen den pelgrijms dat heylighe
sacrament. Ende daer bi is die stede daer Onse
lieve Vrouwe stont ende Johannes doe Cristus
anden cruce hinck. IJ Item, onder desen berch daer
is een capelle, ende daer leyt begraven Godefridus
van Beliren (sic), een heer van Hensberghen een
vanden neghen die besten ende die wan dat heylighe
lant, ende dat staet ghescreven an sijn graf. Ende
desen berch van Calvarien leyt opzat rechter kant
als ghi eerst inder doren comen, inden hoeck vander
kerken. 4 Item, mids op dat hoech choer (fol. 139 r°,
2e kol.) daer leyt een wijt steen, mids mit een ront gat,
ende dat is dat middelste vander worlt (sic). 4 Item,
alsmen eerst an dese vorseide kerke coemt ende
alle die pelgryms staen voer die kerke of voer die
doer, soe sisten die overste heyden van Jherusalem
buten die kerke op die eerde op die rechter syde
van die doer, ende laten die kerke doer op sluten,
ende elc pelgrim wort ghescreven sijn naem eer
dat sy inder kerken moghen gaen, mer die nachten (?)
sijn verscheiden. Ende als alle die pelgims in deser
kerken vanden heylighe[n] grave sijn, soe laet die
gardiaen vanden mynrebroeders luden mit een ratel
ende vergaderen al die pelgrims in Onse Vrouwen
capelle, ende dan neemt elc mensche een barnende
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dy selven ende op iu kinderen », ende daer wort hi
gheworpen mit stenen ende mit slike. ( Item, sue
gaetmen voert in die strate ter rechter hapt; alsmen
een wile ghegaen heeft, soe coemtmen (fol. 139 v°,
2 e kol.) op die stede daer Onse Vrouwe stont doe
sy Jhesum hoer kint sijn cruce sach draghen, ende
dat is een ghebroken kerke, ende staet opter rechterhant meer dan een mans lanct boven die strate,
ende dat hiet Maria de spassa, want si viel dale
overmits droefnisse, want si sach dat grote liden
van Jhesum. 4[ Item, een weynich voert an die
selve side, daer is een buys ende daer ghinc Maria
te schole doe sy een kint was. Item, dan coemtmen
voert op die luchter syde, daer sietmen een scoen
huys in een ander strate staen, ende dat was Herodes
huys, daer God dat witte cleet ontfinck. Item Pylatus
huys staet opter luchter syde van deser strate, in
welc buys wart God ghegheselt, ghecroent ende
verwesen totter dopt, ende daer woent noch huden
opten dach die rechter van Jherusalem. Ende
op dit eynde van Pilatus huys daer staet een boghe
van steen over die strate hoghe in die lucht, oft
een poerte waer, ende daer staen twee witte stenen
in, ende opten enen steen stont God ende opten
anderen steen stont Pylatus doe God ghegheselt
wart, doe hi sprac : « Siet den mensche ! » ende sy
riepen : « Cruysten, cruysten ». Item, an dese
selve side vander straten, daer staet een kerke, ende
daer was Ons Vrou (fol. [40 r°, 1 e kol.) geboren. 44
Item, wanneer men biden mure coemt vander stat,

--- 4 1
soe
slaetmen op die
die rechter
rechter hapt
hant bi die muren
muren daer
daer
soe slaetmen
coemtmen
een grote
grote viercant
viercant bemuerde
bemuerde cuul,
cuul,
coemtmen op
op een
ende
die piscine
piscine daer
daer dat
dat heylighe
heylighe ewangeli
ewangeli van
van
ende die
neem dijn
sprac totten sieken
sieken manne:
manne: ««neem
hout, dat God sprac
bedde op dijn hals ende ganc wanderen ». tI Item,bedopijnhalsgcwdern».(Itm,
voert in
die selve muer
muer daer
daer staet
staet die
die gulden
gulden poert
poert
voert
in die
daer
God in
in reet
reet tot
totJherusalem
Jherusalem opten
opten Palmdach.
Palmdach.
daer God
tI
Item, Salmons
Salmons tempel
tempel is
is een
een grote
grote rume
rume kerke,
kerke,
C Item,
ende
loede ghedect,
ghedect, ende
ende daer
daer en
en mach
mach gheen
gheen
ende mit loede
pelgrim
Item,
pelgrim in
in comen
comen noch
noch daer
daer bi
bi comen.
comen. fJ( Item,
sinte
Stevens poert
gheleit wort
wort als
als die
die
sinte Stevens
poert daer
daer hi
lii wt
wt gheleit
Josaphat.
loden hem wouden steenen
steen en in dat
dat dal
dal van
van Josaphat.
Ioden
Item, Jherusalem
Jherusalem is
is licht alsoe
alsoe groet
groet als
als Nymmaghen
Deventer, ende
ende die
die husen
husen sijn
sijn boven
boven al
al slecht,
slecht,
of Deventer,
mer
dichte. Parentes
Parentes ama.
ama.
mer sy sijn al dichte.
Item, dat
dat dal
dal van
van Josaphat,
J osaphat, daer
daer God
God ten
ten
Item,
ordel sal
gheleghen twisschen
twisschenJherusalem
Jherusalem
ordel
sal sitten, isis gheleghen
ende den
den berch
berch van
Olyveten, op
die side
side van
van
ende
van Olyveten,
op die
Salomons
tempel; ende
ende wanneermen
wanneermen staet
staet voer
voer die
die
Salomons tempel;
half weghen
weghen
gulden poert
poert die
die daer
daer toe
toe ghemuert
ghemuert is te half
ende die
anderhelft mit
mit yser
yser toe
toe ghemaect,
ghemaect, midden
midden
ende
die anderhelft
in die gulden poert
poert isis (fol.
(fol. 14o
140 r°,
ra, 2e
2 e kol.) een
een stenen
stenen
te en
niet hogher
hogher dan
dan
pilaer ghemaect,
ghemaect, welke
pilaer
welke poer
poerte
en is
is niet
die mure.
mure. Ende
Ende die
die daer
daer staet
staet voer
voerdese
desevoorscreven
voorscreven
die
poerte
soude wel
wel schieten
schieten mit
miteen
eenarm
armborst
borst
poerte die
die soude
opten berch
berch van
dit vorseide
vorseide dal
dal is
is
opten
van Oliveten.
Oliveten. Ende
Ende dit
boechscote lanc. Item,
Item, alsmen
alsmen eerst
ep,rst tenden
tenden
licht een boechscote
coemt, daer
daer is die stede
stede daer
daer Sinte
Sinte Steffen
Steffenghesteent
ghesteent
wort. Ende
Ende een
een weynich
weynich daer
daer van
van is
is die
diestede
stededaer
daer
wort.
Sinte
Pauwels
sat
ende
verwaerde
der
loden
cledeSinte Pauwels
ende verwaerde der Ioden clede-

-— 4 l1 4
4—
ren,
die Sinte
Sinte Steffen
Steffen steenden.
steenden. +?-:B4 Item, mids
mids in
in
ren, die
dat
dal van
van Josaphat
J osaphat daer
daer is
is torrens
torrensCedron,
Cedron, van
van
dat dal
is als
als een
een
welke
spreect die
passie, ende
ende is
welke torrens
torrens spreect
die passie,
sloot
des wintersalst
seer reghent
reghent soe
soe
sloot oh
oft een
een graft,
graft, des
winters alst seer
is
daer water
water in
in ende
ende des
des somers
somers ist
ist droghe,
droghe, ende
ende
is daer
over
torrens lach
lach Gods
Gods cruce
cruce menich
menich iaer
iaer als
als een
een
over torrens
vonder,
totter
tijt
toe
dat
die
coninghinne
van
vonder, totter tijt toe dat die coninghinne van
Saba quam toe Jherusalem om te
te versoeken
versoeken Salomon
ende
en woude
woude over
over den
den vonder
vonder niet
niet gaen,
gaen,
ende si
si en
want
si sach
sach in den
den gheest
gheest dat
datdie
dieghesontmaker
ghesontmaker
want si
der
werlt den
den bitteren
bitteren doot
doot daer
daer an
allliden
lid enzoude,
zoude,
der werlt
mer
I tem, voert
voert
mer sisi voer
voer over
overdat
dat water
watervoorseit.
voorseit. tI( Item,
midden
dat dal
dal van
van Josaphat
J osaphat daer
daer isis Onser
Onser
midden in
in dat
liever
welke kerke
kerke staet
staet Onser
Onser
liever Vrouwen
Vrouwen kerke,
kerke, in
in welke
Ende
dese
kerke
staet
liever
Vrouwen graf. ti
liever Vrouwen
Ende
dese
kerke
staet
Q
140 v°,
vo , IIee kol.)
kol.)
.xlviij. trappen legher
legher dan
dan dat
dat dal
dal(fol.
(fol. 140
van Josaphat
Josaphat onder
eerde. Ende
Ende men
men gaet
gaet
van
onder die
die eerde.
.viij.
trappen dale eermen
eermen coemt
coemt opt kerchof.
kerchof. Ende
Ende
.viij. trappen
dan
gaetmen noch
noch .xl.
.xl. trappen
trappen dale
dale beneden
beneden inder
inder
dan gaetmen
kercke.
rechter side
side van
vandeser
deserkercke,
kercke,
kercke. Ende
Ende opter rechter
daer staet
staet een
een ander
ander cleyn
cleyn capellekijn,
capellekijn, ininwelke
welke
daer
capelle staet
Vrouwe, ende
ende dat
dat isis ghelikerwijs
ghelikerwijs
capelle
staet Onse Vrouwe,
daer
als een
outaer, want
want men
men leest
leest alle
alle saterdaghe
saterdaghe daer
als
een outaer,
misse op,
ende dat doen
doen die
die minrebroeders,
minrebroeders, ende
ende icic
misse
op, ende
telde .xij. lampen barnende
barnende over
over dat
dat graf,
graf, ende
ende dit
ditisis
telde
een redelike
redelike grote
kerke ende
ende seer
seer duyster,
duyster, want
want
een
grote kerke
daer coemt
coemt een
een weynich
weynich lichtes
lichtes van
van boven.
boven. Ende
Ende
daer
put inder
inderkerke.
kerke. Ende
Endedese
dese kerke
staet oec
oec een
een put
daer staet
is groot onder die eerde, ende boven die eerde soe istisgrotnde ,bovndierst
recht als
een leech
leech plat
plat viercant
viercant toernkijn,
toernkijn, ende
ende al
al
recht
als een

415 --

slecht boven ende al omme mit cleyne veynsteren,
al soe coemt al dat licht dat daer is ieder kerke.
Ende dese kerke bewaren kersten vrouwen. Ende
die heydenen van Jherusalem visiteren gheerne Onser
Vrouwen graf, ende sy doen Onser Vrouwen grote
eer. ( Item, van Onser Vrouwen kerke niet alleen
een werp weghes opter rechter siden vanden weghe
alsmen wil gaen opten berch van Oliveten, dat is
anden voet vanden (fol. 140 v°, 2e kol.) berghe, soe
gaetmen dale twe grote trappen of twe graden in een
nau gat onder den berch, wel dat is al omme dicht
ende is wtghehouwen onder den berch, want dit gat
is boven al een heel steen. Ende dat is die selve stede
daer God sijn hemelsche vader anbat opter eerden,
ende daer swetede hi water ende bloet opten goeden
vridach, in een teyken der waerheit dat God sijn
ghebet stortede. In dat selve gat soe gaen die minrebroeders alle iare opten goeden vridach, ende lesen
dan die Passie. Ende dese selve stede is recht opten
hoeck van dat hoefkijn daer God in ghinc mit siden
discipulen na sijn aventmael dat hi at opten witten donredach mit synen discipulen.

Item, dit is in die pelgremaedse totten berch
van Oliveten.
Item, in dat op clymmen vanden berch van
Oliveten, daer is dat hoefkijn ende die stede daer
God in ghevanghen was, ende daer bi is die stede
daer Sinte Peter Malchus sijn oer of sloech. Item,
die stede daer God sprac totten drien apostolen
« totter tijt toe dat ic gae beden », ende dat is

-- 416 -licht een werp vander stede daer hi sijn ghebet
storte. (fol. 141 r°, l e kol.) Ende men sal weten
datter nu gheen hoef ken en is daer God ghevanghen was, mer het is nu al wilt ende daer en
wast niet, mer daer staen noch cleyne bomen ende
amandelen, ende dit voorseide hof en is niet om
bevest, mer biden wech daer is een muer gheleit,
sonder calc, den enen steen opten anderen. Ende dese
muer is tot sommighe steden licht totter borst hoech.
Item, alsmen voert gaet opten berch, dat is die
stede daer Sinte Thomas ontfinc dat gordel van
Marien als si ten hemel voer. Item, die stede daer
God screyde opten Palmdach over die stat van
Jherusalem. (f Item, volnae opten berch, opter
luchter side vanden weghe, daer is die stede daer
die enghel quam tot Mariam ende brocht hoer een
palm wten paradise, ende sprac : a Weset ghegroet,
Maria, ende ontfanc die benediccie die Jacob ghebenedijt hevet. Hier is een palm uten paradise,
die heeft u God ghesent, ende over drie daghen
soe sel gy sterven, ende dese palm sulgy laten
draghen voerder baren. n Q Item, op dat alre hoechste vanden berghe, op die luchter side vanden weghe,
daer leit een ronde plaets, ende dat is Galileen
ghenoemt, ende daer heeft ghestaen een ronde kerke,
ende daer leit noch veel steens, (fol. 141 1 .0, 2 e kol.)
op welke stede plach Onse lieve Here te rusten
als hi wolde gaen in dat lant van Galileen, ende
daer plach hi synen discipulen to prediken. Ende
die paeus Silvester heeft op dese stede ghegheven

_ 417
oflaet van allen sonden. 4 Want alsmen staet op
dese voerseide stede, soe siermen Salomons tempel
ende die gulden poerte binnen der stede van Jherusalem, ende buten daermen niet comen en mach
overmids die heyden. Ende daer vallen die pelgrims
op hoer 'knyen ende spreken hoer ghebet. 4 Item,
soe gaetmen den berch van Oliveten voert lancs
een groot stick weghes recht teghens Salomons tempel over, soe coemtmen tot een heylighe stede daer
God totten hemel voer op Ascensionis dach ( Ende
daer staet een redelike grote kerke daer dack noch
ghewelft op en is, want die heydenen hebben ter
neder ghesmeten. Ende achter inden ghevel vander kerken daer staet noch een toern sonder clocken,
ende die toern en is niet veel hogher dan die kerke,
ende in deser kerken gaetmen in een cleyn doer.
Ende alsmen inder kerken coemt, opter rechter
hant, daer staet een cleyn capellekijn, recht oft stonde op vier pilaren ; mids (fol. I4I v°, Ie kol.) op dat
cappellekijn daer leit een mormer steen, bleec root,
wel een voet breet ende omtrent vier voeten lanc;
midden in desen steen staet een voetstap groter
dan die voeten si j n van een mensche. Ende is in
den steen ghetreden ghelikerwijs of een mensche
trade in weec was, ende dat is den rechten voetstap
daer Ons Here God trad doe hi ten hemel voer.
Ende men seit dat daer twee voetstappen stonden,
mer daer is nu mer een ende hier boven hanghen
twee of drie lampen. 4 Itetn, desen berch voert
lancs te gaen weder op dat eynde van dat dal van

418 -Josaphat, soe coemtmen op menighe heylighe steden
Item, in den eersten soe coemtmen in een vervallen
capelle, ende daer is die stede daer Sinte Pelagia penitencie dede ende daer was sy oec begraven. Ende
Maria egipciaca oec begraven. 4j Item, soe coemtmen
op die stede daer die apostolen Ons Heer God sette
opten ezel opten Palmdach. Item, daer staet een
verdorven kerke ende dat heeft gheweest Sinte Mercus kerke. Ende op dese stede hebben die apostolen
ghemaect den Credo daer die xij punten des heylighen (fol. 141 v°, 2 e kol.) gheloves ghenoemt ende
besloten sijn. Item, die stede daer God predicte
die achte salicheit der zielen. Item, in die verdorven
kerke daer is die stede daer Cristus Jhesus sijn
apostelen dat Pater noster leerde. Item, alsmen
desen berch recht neder sal gaen, daer is die stede
daer Maria die moeder Gods plach te rusten als
si alle dese heylighe steden visiteert hadde als Jhesus
Cristus den bitteren doot had gheleden, want .xij.
iaer leefde Maria na Cristus doot. Ende alle daghen
plach Maria die heylighe steden te versoeken, ende
op dese voorseide stede plach sy te rusten, want
het was een heymelike ende een bequaem stede.
Item, alsmen dan alheel vanden berch roemt weder
int dal, daer staet Absolons graf ende is van groten
stenen viercant, oft een viercant toernken waer,
ende daer boven heeft ghestaen een pijnappel, die
is neder ghevallen ende leit daer bi. Ende om dit
graf legghen veel stenen; die hebben die loden daer
an gheworpen, want hi sijn vader onghehoersarn
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was, want God gheboden had inden ouden Testa-

ment datmen die onghehoersam kinderen stenen
soude. (j Item, Sinte Jacob die minre in sijnre eren
heeft (fol. 14 2 r°, 1 e kol.) ghetymmert gheweest een
kerke ende een cloester, ende het staet noch onder
den berch, mer het is al verwoest. Ende daer is
die stede daer God sprac tot Sinte Jacob als hi
verresen was vander doot. Ende daer was hi oeck
begraven, nader tijt als hi ghedoot was in den
tempel. Ende men gaet menich trappen neder. Item,
die stede daer hem Judas verhinck ende die selve
boem heeft noch ghestaen in corter tijt, mer nu
en stater niet van.

Item, dit is die pelgremaedse van den berch
van Oliveten tot Syloe.
Item, in dat dal van Syloe daer is die fonteyne daer Maria die clederkens ofte doekelkens in
wasschede doen sy Cristus haer lieve kipt woude
offeren inden tempel. Ende men gaet menich trappe
neder eermen coemt tot deser fonteyne. C Item,
soe is in dit selve dal van Syloe een ander fonteyne, ende dat is dat water daer God den blinden gheboot dat hi daer sijn oghen in soude
vvasschen. Ende dese fonteyne is ghelijc der eerden
ende men crupet doer een gat eermen coemt daer
sy spruyt, ende sy sprinct veten berghe onder Salomons tempel. 4 Item, die steden daer die Ioden
Ysayas die prophete midden ontwee saechden mit
een hou- (fol. 142 r°, 2e kol.) ten saghe, ende daer
bi was hi begraven. Op dese selve stede daer staet
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noch een cleyn boemken ende een hoep steens.
Item, dan clymmen wi opwerts, ende daer staen
die gaten inden berghe daer die apostelen hem in
verborghen doe Ons Heer God ghevanghen was.
Ende dan coemtmen voert opten acker die vercoft
was voer .xxx. penninghen, daer Judas God voer
verriet. Ende desen acker is op drie syden ghemuert
teghen den berghe, ende is bynnen alhol ende verwelft. Ende boven desen acker staen neghen culen
of putten daermen die pelgrims in laet mit touwen
of mit zelen. Ende alsmen in dese acker siet, soe
sietmen veel dode menschen die daer in legghen,
ende dese acker is boven algroen ende en is oec
niet seer groot. Siet, hierna gaetmen opten bergh
van Syon daer die minrebroeders woenen.

Item, dit is die berch van Syon in dat op
clymmen.
Item, inden wech int op clymmen totten berch
van Syon, daer is die stede daer die Ioden grepen
an die baer daer Onse lieve Vrouwe op lach doen
si doot was, ende wort ghedraghen vanden apostolen totten dal van Josaphat. Ende die Ioden
wouden Ons lieve Vrouwe verbarnen ende hoer
handen bleven (fol 142 v°, I e kol.) hanghende an
die baer, op welke stede leit een grote steen ende
daer staen crucen in behouwen. Ende die stede
daer Sinte Peter bescreyde doe hi God versaect
hadde, ende daer heeft ghestaen een ronde capelle.
( Item, licht anderhalf werp opwerts, op die rechterhans, daer staet die stede daer Annas woende,
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daer God eerst wart ghebrocht als hi ghevanghen
was, ende daer wort hi bespot, versmaet ende onder
sijn benedide wanghen geslaghen, ende versaect van
Sinte Peter. Ende dat is nu een kerke, ghewijt
inder eren der enghelen ende daer wonen kersten
luden. II Item, van deser voorseide stede gaetmen
op die luchterhant een stic weghes ende men clymt
al opwerts om te gaen op dat eynde vanden berch
van Syon, daer dat cloester staet vanden minrebroeders, een groot werp weghes eer datmen totten
cloester coemt daer staet Cayphas buys, die den
oversten bisscop was, daar God gheleit was ende
daer hem weder ghevraecht was ende hem alle
den nacht bespotten ende bespoghen, ende daer
twe reisen versaker was van Sinte Peter. Ende
dat (is) nu een cloester ende een kerke ghewijt is (sic)
in die (fol. I42 v°, 2 e kol.) ere van Sinte Salvator.
Ende op dat hoghe outaer daer leit die steen die
voer dat graf stonde dier God in begraven was,
ende dat is dic steen ende wit van verwen. Ende
op die rechterside vanden outaer, inden muer, daer
staet een gat ende een stic vander columpne daersi
God an ghebonden hadden ende hanghet een lamp
voer ende barut nacht ende dach. (j Item, alte
schonen groten kerke heeft gestaen opten berch van
Syon an dat minrebroeders cloester, op die side
daermen eerst an coemt, ende daer staet noch vander
kerke die ghevel van dat choer ende dat hoghe
outaer, mer het is al destrueert ende te broken.
Ende dese kerke is ghenoemt gheweest Onser Vrou-

- 42 2

---

wen Kerke, want si woende op dese stede .xij. iaer
na Cristus doot. Ende daer is die stede daer Sinte
Johannes misse plach te doen voer Onse lieve
Vrouwe. Ende daer is die stede daer Sinte Mathijs
wart ghecoren tot enen apostel. Ende daer is die
stede recht opten hoeck vander minrebroeders kerc,
daer Maria hoer ghebet plach te storten na Cristus doot. Ende daer is die stede daer Cristus
plach te prediken menichwerf (fol. i43 r°, r e kol.)
sijn apostolen; ende daer bi lelt een steen inder
eerden daer Onse lieve Vrouwe plach te sitten als
Cristus plach te prediken. Ende daer is Sinte
Steffens graf mit Gamaliel ende Elybon, ende daer
waren si begraven, daer na alsi ghevonden waren .
Ende achter den ghevel van dit choer daer is die
stede daer dat paeslam ghebraden was ende daer
dat water was ghewarmt daer Jhesus sijn discipulen
hoer voeten mede wasschede. C Item, die heylighe
stede des aventmaels staet inder minrebroeders kerke,
daer nu dat hoghe outaer is. IJ Item, op der rechterhant vanden hoghen outaer, daer staen (sic) een ander
outaer ende daer is die stede daer God naden aventmael sinen discipulen hoer voeten wasschede. Ende
dat is een cleyn kercsken ende staet vander eerden
op een stenen welft. Ende alsmen in deser kerken
wil gaen inder doren buten dat cloester, soe clymt
men een trap op achter in den ghevel, ende die

doer is van yser ghemaect om der heydenen wille.
Item, achter an dese kerke daer is die stede daer
die Heylige Gheest quam in den apostolen ende

—
- 423
4 23 --inden discipulen
discipulen opten
opten Pinxter
Pinxter dach.
dach. ({
tI Ende
Ende op
op
inden
(foL 143
143 r°,
rO, 2e
2 e kol.)
kol.) voorseide
voorseide stede
stede hadde
had de laten
laten
dese (fol.
Burgundien een
een costelike
costelike
tymmeren die hertoech van
van Burgundien
capelle in die
die ere
ereGods
Godsende
endedes
desHeilighen
HeilighenGheest,
Gheest,
capelle
welke capelle
capelle ende
haer
vercieringhe
ende
mit
hoer
ende haer vercieringhe ende mit hoer
behoer coste
coste hem
hem wel,
wel, alsmen
als men seit,
seit, vijf
vijfdusent
dusent
toe behoer
ducaten; ; mer
heydenen hebben
hebben die
die capelle
capelle al
al
ducaten
mer die
die heydenen
neder gheworpen
nijt, mer
mer die
die
neder
gheworpenvan
vanhat
hat ende
ende van
van niit,
broeders hebben
van
broeders
hebben noch
noch die
die cierheit
cierheit behouden
behouden als van
ornamenten, kelken,
kelken, boeken
boeken ende
ende iuwelen.
iuwelen. Q
tI Item,
Item,
ornamenten,
onder dat
een capelle
capelle mit
mit
onder
dat hoghe
hoghe outaer
outaer daer
daer staet
staet een
een yseren
yseren doer,
doer, ende
ende die
die heydenen
heydenen hebben
hebben die
die
een
slotel vander
vander doren
doren ende
ende daer
daer staet
staet Davids
Oavids graf
graf
slotel
ende
Salomons ende
ende ander
ander coninghen
coninghen van
van JheruJheruende Salomons
tI Item,
Item, dat
dat cloester
cloester en
heeft mer
mer een
een doer
do er
en heeft
salem. t
daermen ingaet,
doer, ende
ende
daermen
ingaet,ende
endedat
dat isis een
een yseren
yseren doer,
se
er sterc,
sterc, want
want die
die broeders
broeders lideg
Jiden somwijl
som wijl groot
groot
seer
last. Ende alsmen
als men in dese deer
d:Jer coemt,
coemt, opter
opter luchter
hant,
daer gaetmen
gaetmen onder
onder die
die kerke.
kerke. Ende
Ende daer
daer
hant, daer
staen
cameren, daer
daer die
die broeders
broeders slapen,
slapen, ende
ende
staen twe cameren,
daer
een liberie.
ti berie. Ende
Ende daer
daer jn
jn den
den hoeck
hoeck daer
daer
daer is
is een
staet
een trap
trap daermen
daermen op
boven in die
die kerke.
kerke.
staet een
op clymt boven
fl Item, opter rechterhant, alsmen in die yserenCItem,oprchanlsmeidyr
doer
daer staen twe
twe cameren,
cameren,
doer coemt van dat cloester, daer
ende
die ene
ene woent
woent dier
dier poertier
poertier (fol.
(fo!. I43
143 v°,
Vo,
ende in
in die
Ie
kol.), ende
ander woent
woent die
die snyer.
snyer. Item,
Item,
endein
in die
die ander
1 e kol.),
op
dat eynde
eynde wanden
vanden ommeganc,
ommeganc, bider
bider kerke,
kerke, daer
daer
op dat
capelle inder
indermurren
murfen (sic).
is een outaer in een cleyn capelle
Ende
dat is
is die
die selve
selve stede
stede daer
daer God
Godopenbaerde
openbaede
Ende dat
synen
apostoJen na
na sijnre
sijnre doot
doot ende
ende sprac
sprac :: e«Vrede
Vrede
synen apostolen

-- 424 —
sy mit iu ». Ende daer stac Sinte Thomas sijrr
vingheren in die wonden Ons Heren Jhesu Cristi
ende dat staet ghemaelt inder tafelen, die op dat
voorseide outaer staet. Item, dit is een seer cleyn4
cloester, arier alle ghemac is daer in. Item, mensingt een misse vanden Heylighen Gheest inder
kerken, ende daer na gheeftmen alle die pelgrimseten ende drincken, als Ons Heer God den broeders.
verleent. Ende naden middach gaen die pelgrims
weder in Jherusalem tot hoer herberghen. Onderweghe staet een cloester ende een schoen kerke
ende daer is die stede daer Sinte Jacob die meerre
sijn hoeft of ghehouwen wort van Herodes. Item,
soe coemtmen voert op die stede daer God hem
openbaerde opten Paesdach den drien Marien die vanden grave quamen. Ende God sprac ende seyde :
« Weest ghegruet ». Ende alle dese pelgremaedse als binnen Jherusa- (fol. 143 v°, 2 e kol.) -lem ende
dat dal van Josaphat ende den berch van Oliveten
ende den berch van Syloe ende den berch van Syon,
machmen doen op enen dach. Ende men beghint
voer daghe na midder nacht, ende des selven aventsgaen noch die pelgrims in die kerke vanden heilighen
grave, ende dat is die eerste nacht. Die anderde
nacht is wanneer sy weder van Bethlehem comen.
Die derde nacht is wanneer sy weder vander Jordane comen ; daer na trecken sy weder dan te
schepe.
.

Item, dit is die pelgremaedse datmen gaet
van Syon to Bethlehem.
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Item, Bethlehem is van Syon vijf lombertsche
mylen. Ende is een schoen wech te gaen of te
riden, ende is slecht sonder berghen. Item, dese
stede daer die herberghe stont daer die heylighe
Drie Coninghen gheherbecht waren ende daer quamen si eerst by malckanderen, ende daer verloren
sy die sterre. Ende dese voorseide herberghe stont
neffen Jherusalem over, want daer en is mer een
dal twisschen ende het is op een hoeck van drie
weghen. 41 Item, die sterre openbaerde weder den
drie Coninghen, ende die stede is meer dan een
lombertsche (fol. 144 r°, i e kol.) myle vander stede
daer sy die sterre verloren hadden. Item, tusschen
Bethlehem ende Jherusalem, op die luchter hant,
daer staet een kerke ende daer was gheboren Helyas
die prophete. Item, op die rechter hant vanden
weghe leit een boech schote opten berch daer staet
een groot huys, daer was gheboren Abbacuc die
die enghel Gods nam biden haer ende droech hem
tot Babilonien opten cuyl daer Daniel in lach die
propheet ende gaf hem te eten dat selve eten dat
sijn arbeyders souden eten hebben inden velde.
Item, dat huys daer Jacob die patriarch woende,
doe hi sende sijn kinderen sende (sic) in Egipten
tot Joseph om te copen coern. Ende dat buys is
nu een ghebroken kerke. Item, Rachels graf Jacobs
wijf was, houden die heyden in groter eren. Item,
Bethlehem is een dorp van .xxx. , of van . xl. of .1.
husen, meer of min, dat en weet ik niet. Ende

een en staet nu niet op die stede daer(t) te voren

426 stont, mer het is al vertymmert op een ander stede.
Item, buten Bethlehem staet een groot cloester sterc van muren ende van poerten ; daer plach die
bisscop van Bethlehem in te wonen doe dat
heylighe lant kersten was, maar nu wonen daer
minre- (fol. 144 r°, 2e kol.) -broeders ende verwaren dat cloester ende alle die heylighe steden.
Item, over die stede daer God gheboren was,
daer is alsoe schonen kerke ghetymmert van
Onser liever Vrouwen. Ende welke kerke is wter
maten costelic ghedect mit loede. Ende in die
kerke staen .xlviij. of .1. pilaren van rode mormer steen. Ende die muren sijn ghecleet mit
mormer tafelen ende oec daer mede ghevloert,
ende dat cruyswerc is ghetymmert mit musike
(sic). Item, onder dat hoghe outaer staet een,
croft of een capelle, dael te gaen mit .xij. trappen, ende daer is die stede daer God gheboren was. Ende daer is een stenen crebbe daer
God in gheleit wart Y-4 doe hi gheboren was.
Ende boven die crebbe staet ghemaelt een osse
ende een ezel, ende daer is die stede daer Ons
lieve Vrouwe sat mit Jhesum, doe sy die offerhant
ontfenc van die heilighe drie coninghen. Ende een
capelle die is seer costelic verciert mit lampen,
mit musaike (sic) ende mormer steen. Ende daer
staen twe outaren in : een outaer op die stede daer
God gheboren was, een ander outaer recht over
die crebbe. Item, als gy wter capellen gaet opter
rechter hant, daer staet een outaer ende (fol. i44 r°,.

.
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te kol.) [daer staet een outaer, ende] (i) dat is die
stede daer God besneden wort opten achten dach.
Ende op die selve stede leit H erodes die vele
kinderen doden liet. Item, alsmen eerst inden ommeganc coemt, soe gaetmen neder onder die eerde
.xxxix. trappen, ende daer coemtmen in eenre Capellen, in welke capelle Sinte Jheronimus plach te
studeren, ende daer maecte hi den bibel ende daer
is hi begraven. Ende daer staet een outaer, ende
daer waren vele onnosele kinderkijns begraven.
Item, in dat cloester staet een cleyn kerke in die
ere van Sinte Katherinen, ende daer doen die broeders die seven ghetiden. In dese capelle staet een
heymelic gat onder die eerde, daertnen gaen mach
in die capelle, daer God gheboren was, ende dat
en weten die heydenen niet. Item, tot Bethlehem
gaetmen processie tot allen heylighen steden, ende
die pelgrims draghen keersen. Item, men beghint
in Sinte Katherinen capelle ende men doet op die
selve manieren als men doet inden kerken vaneen
heylighen grave. Item, een lomberts myle wt Bethlehem daer staet alte schonen dal mit veel olyven
bomen, ende daer staet een ghebroken kerke, ende
dat is die stede daer die enghel sprac totten harders dat God gheboren was (fol. t44. r°, 2 e kol.).
Ende daer sanck die enghel : « Gloria in excelsis

Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis ».
Item, alsmen een nacht te Bethlehem heeft ghe(i ) Dit staat er tweemaal.
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weest, des rnorghens vroe mitten daghe, soe riden
die pelgrims na dat ioedsche ghebercht daer Sinte
Johan Baptista gheboren was, ende die wech is
seer quaet te riden, berch ende dal, vijf mylen
lanck. Ende dael coemtmen op een schoen dal ende
die pelgrims laten daer hoer ezelen sten ende
gaen dat voert te voet daer Sacharias woende, ende
daer staet een cloester met tvveen kerken. In die
hoechste kerke sat Zacharias doe hi weder wort
spreken ende maecte den psalm : « Benedictus
Dominus, Deus Israél ». Item, daer staet oec die
stede daer Maria groete Elizabeth ende sprac :
« Magnificat anima mea Dominunz (r) ». al Item,
in die nederste kerke daer staet die stede inder
muren daer Elizabeth Johannes Baptista hadde ver borghen doe H erodes die kinderen liet doden. Item,
wt dese cloester, een boechschote weghes of wat
meer op die ander side vanden dale, daer staet
die stede daer Sinte Jan Baptiste was gheboren,
ende dat is een cleyn kerke ongheciert, want daer
wonen heydenen in, v1 ende dat is nu een stal
der ca- (fol. 145 r°, 1 e kol.) melen, ezelen ende daer
ander dieren in staen. Item, alsmen alle dese heylighe steden visiteert heeft, soe rijtmen weder tot
Jherusalem. Onder weghe soe sietmen een huys
op een berch staen, in welc huys woende Symon
de rechtverdighe, die Cristus ontfinc op synen armen
in Salomons tempel tot Jherusalem ende sprac
(I hs. Dominus.
)
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« Nunc dimittis servum tuum, Domfine ». Item,
soe coemtmen voert in een cloester, in welke cloester
is een kerke ghewijt als inder ere vanden heylighen cruce, want onder dat hoghe outaer daer staet
een gat in een steen, also wijt als een emmer.
Ende op die selve stede was ghewassen een stic
vanden heylighen cruce daer God den bitteren doot
an gheleden heeft. Ende dit voerseide cloester is
twe mylen van Jherusalem.
Item, dit is die pelgremaedse van Bethlehem
tot Jherusalem.
Item, Bethlehem is van J herusalem omtrint
twe mylen. Op die luchter side vanden weghe daer
staet een kerke alheel, ende die heydenen wonen
daer in. Ende daer staet Lazarus graf die God
opverwecte vander doot, op die rechterhant als ghi
eerst inder kerken coemt, ghemaect van wit
mormersteen. Item, biden hoghen outaer daer staet
een stede daer God stont ende riep mit luder
stem- (fol. 145 1.0, 2e kol.) -men : «c Lazarus coem
hier wt ! » Item, achter dese kerke staet een ghebroken kerke, ende dat was Symon Leprosus buys,
daer God at ende Maria Magdalena Ons Heren
voeten salvede. Ende daer quam die eerste haet
wt, dat Judas God verriet. Ende dese Symon Leprosus
hadde een buys binnen Jherusalem staen, in welke
huys Maria Magdalena al hoer sonden vergheven
.sijn. Item, opter rechterhant vanden weghe, daer
lach dat rechte casteel van Bethanien. Ende daer
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is die stede daer Martha woende ende daer hoer
buys weleer ghestaen heeft. Item, daer staet een
lancwerpelde steen, ende dat is die, stede daer
God stonde doe Martha sprac : « Och Here, hadstu
hier gheweest, mijn broeder en soude niet ghestorven hebben n. Item, een ghebroken kerke, daer
Maria Magdalena was doe Martha tot haer sprac :
« Die Here is hier ende verwachtet iu n. Ende van
Bethanien en is niet een steen, dan alleen een
stick vanden ghebroken kerke. C Item, van Bethlehem wel .xxi. lombertsche mylen rijtmen al
berch ende dal, ende is een verveerlic quaet wech
totter hit datmen dalen sal tot Jherico. Ende wanneermen dan coemt opdat eynde van dat gheberchte,
soe gaet die wech soe steyl dale datmen te voet
(fol. 145 r°, le kol.) of gaen moet ende leyden die
ezelen beneden. Ende alsmen beneden coemt, soe
ist een schoen groen velt ende seer ghenoechlic.
Ende men laet Jherico staen opter rechter hant
ende rijt wten weghe drie milen na die stede daer
God vaste .xl. daghe ende .xl. nachten. Ende daer
is een hoghen berch, die is ghenoemt den berch
van quarentene. Ende die pelgrims clymmen desen
berch al op, soe tomen si in een cloester ghehouwen wten berch, ende daer staet een capelle
ende die gardiaen laet daer misse in lesen voer
die pelgrims ende daer is die stede daer tlt God
vaste .xl. daghe en .xl. nachten. Ende op dat alre
overste vanden berch daer staet een ghebroken
capelle, ende dat is die stede daer God ghebracht
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wart van den duvel ende toende hem alle die
rijcheit vander werlt ende sprac ende seyde : « Dit
sal ic di altesamen gheven, ist dat sake dat ghi
neder vallen wilt ende bidden my an ». Item,
onder desen berch daer rusten die pelgrims, want
daer staen veel bomen ende daer loept een schoen
waterkijn, daer van ghescreven staet in dat vierde
boeck der coninghen, dat Helyzeus (fol. I45 v°,
2e kol.) die propheet in dat water soude werpen,
dat water was sout ende bitter, ende verwandelde
in soeticheit. Item, soe coemtmen rechte voert tot
Jherico, ende daer is die stede daer Zacheus sijn
huys stopt, daer God at. Item, daer is die stede
daer God den blinden verlichte sijn oghen, welke
daer riep : u Davids zoen, ontferm di mijnre ! »
Item, Jherico is een cleyn dorp ende biden weghe
anden husen daer leit enen groten sterken toern
van stenen. Item, van Jherico soe rijtmen voert
.vi. lomberthe (sic) mylen totter Jordanen, daer
God in ghedoept was. Ende onder weghe staet
een sterck cloester van muren mit een yseren doer
ende daer wonen kerstenen in. Ende dat is ghenoemt Sinte Johannes Baptiste cloester. In welt
cloester woende Sinte Jheronimus langhe. Item,
alsmen opter Jordanen coemt, op dese side vanden
water, staen veel bomen die cleyn sijn. Ende die
Jordaen en is niet wider, die wel werpen kan die
werpse wel over tot een werp, ende dat water
is witachtich ghelijc die Ysel of den Rijn. Ende
dese Jordaen is seer diep. Ende wanneer die pel-

4 32

—

grins daer in baden, soe (fol. 146 r°, 1 e kol.) steectmen een stoc int water hoe veer dat si waden
sullen.... »
Een tweede hs. van dit reisverhaal berust,
volgens eene aanteekening van Hoffmann von Fallersleben, in de boekerij der Maatschappij van Nederlandsche letterkunde te Leiden.
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British Museum, Hs. 28106.

VULGATA. Groot folio-formaat. XIIe eeuw.

Daartusschen, fol. 228 r°, vindt men den Catalogus der boekerij van de abdij van Stavelot, in
z i o5 opgemaakt.
In dezen catalogus komen echter anders niet dan
Latijnsche werken voor, als Bijbels, Evangelie- en
Getijdeboeken en godsdienstige verhandelingen van
allen aard. Geen enkel boek wordt er in vermeld
als zijnde in de volkstaal opgesteld of overgezet.

N r r I. -

British Museum, Hs. Sloane, 1174.

u RELIGIOUS VERSES, HYMNS, Etc., In DUTCH.
Perkament, 12°- formaat. Geschrift van de XVIe eeuw,
opgeluisterd met gekleurde fantastische aanvangsletters. Samen 144 folios.

Fol.

2

r° :

Anhoort, doch, Heere, dijnen diener belast,
Die totter hellen gheheel es gesoncken.

- 4 33 Mijn weder partie heur haestelick rast.
Om mij te verdruck n staen zij en loncken,
Zij hebben mij bitteren dranck gheschonken.
Ontfermt mijns doech, Heere, midts dijnder deucht.
Gheeft mij dat v appostelen droncken
Vanden nieuwen most, die den gheest vermeucht;
Leert mij bidden, twelck ghij vermeucht,
Doet open mijn lippen, mijn stemme sal rijsen,
Trect mij naer v en verwint mijn jeucht,
Dijnen lof sal ic vulcomelijck bewijsen.
Die heydenen v met veel woorden prijsen
Besiet mijn allende, aenhoort mijn kermen,
etc....
Fol. 27- 28. Pater noster en Ave Maria op
rijm; — fol. 2 g r° : « Dit is tgheloove in dicht »;
.-- fol. 34 r° : « Psa l mista » ; — fol. 36 v° : « Die
Benedictie vor de maeltijt »; — fol. 38 v° : « Die
gratie nader maeltijt » ; -- fol. 42 r° :

Retrograde.
Confoorteert mij nu, och Heer laudabel.
Ontrent ons zijn die vianden fier.
Regeert doch vleesch ghenesende curabel
Negligent en onachtsaem zijn wij schier
Exellent prinche, ghij bevrijdt tangier;
Geeft ons inwendich ende smenschelic spaert
Inprent liefde deur tgheloove hier
Sneeft ons van boosheit alle quaetheid verhaert
Geeft aen ons vastelick wij zijn bewaert.
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Rustich voorvechtere, thoevlucht ghemeene,
Vergeeft zonde die bermherticheit baert :
Lustich domineert ghij, o God, alleene. »
Crul.
Fol. 43 r° : q Den ave gracia » ; — fol. 45 v° :
fol. 49 r°-51 r° : « Wijsheit,
cc Den magnificat »;
Verstandenisse, Raet, Stercheit, Cracht, Const ».
Daarop volgen verschillende vrome Refereynen, en op fol. 76 v° begint eene samenspraak tusschen Deen en Dander, over de zonde, de genade,
enz., die ook weer, tot op het einde van het boek,
door allerlei « Refereynen » gevolgd wordt.
Eene versierde letter draagt het jaartal 1539,
eene andere de dagteekening : e 1539, 17 November ».
Andere bijzonderheden nog treft men in dit
boekje aan :
Fol. 139, onderaan : « Niet meer alsoo Crul ».
Fol. 135, « Den 79 Psalm in dicht Bestelt per
Crul ».
Fol. 14I, « Retrogade per Crul ».
Fol. 141 v°, « Cornelius Crul ».
Fol. 143, « Salomons gebet.
rijcdotn, enz. ».

Overvloedighen

- 435 Nr 12. -- British Museum, Ms. Stowe nr 3o.
PRAYERS IN ALL LANGUAGES, CHARACTERS,
HANDWRITINGS, and COLERS, PRESENTED
TO QUEEN ELIZABETH. Perkament. I2°- formaat.
Samen g5 folios.

Zooals de titel het belooft, wordt in dit boek
eene verzameling gebeden in allerhande talen gegeven, namelijk in Grieksch, Latijn, Engelsch, Fransch
Spaansch, Italiaansch, Hoogduitsch, Nederlandsch
en Hebreeuwsch ; het is een meesterwerk van schoonschrift.
De nederlandsche gebeden komen voor op fol.
88 r° tot go r°. Wij schrijven er het volgende uit
over, dat in dichtmaat gesteld is :

Het ghebedt Salomonis, Prov. xxx.
Overvloedighen rijcdom, noch aermoede groot,
En wilt mij, Heere, op deser aerde niet gheven,
Ic mochte v versaecken door grooten noodt,
Zegghende : waer is de Heere ghebleven?
D'overvloedicheit doet den mensche sneven,
Want de rijcke comt swaerlick ten Hemel binnen.
O Heere, want ic op der aerde moet leven,
Soo laet mij matelick mijnen nootdruft winnen.
Ghi kent de brooscheit van mijnen sinnen.
Rijcdom verheft, armoede maect droeve,
1)us geeft mij slechs, Heere, dat ick behoeve.
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i3. -- British Museum, nr 24339.

GEWIJDE POËZIJ VAN J. JACOBSSOON VANDER
MEERSCH, in den catalogus vermeld als : « SACRED
POEMS IN DUTCH BY J. JACOBSSOON ». iz°formaat. Papier. Versierd met gekleurde letters, cartouchen met opschriften, enz. Samen III folios.
Geschrift der XVIIe eeuw.

Op fol. i vu leest men :
a Dese Lietjens van mijn Grootvader in Rhijm
gestelt, *waren na 't gebruijk van die tijt, vrij wel
gerijmt : men gebruijkte toen noch veel dese woor
den : certein, allein, fijn, minjoot en diergelijken.
Jacob vander Meersch,
Hoorn, anno 1593. »

-

In het boekje komen twee soorten van geschrift
voor, het oudste en oorspronkelijke gaat tot fol.
69 v°, het jongere van daar voort tot fol. i i i; doch
het is van een zelfden schrijver geschreven op
verschillende levenstijden.
Het zijn paraphrasen van de Psalmen, bespiegelingen en godsdienstige spreuken en bedenkingen,
alles in dichtmaat, aanvangende met het opschrift

« Dit sijn de lieden die ick Israël Jacobsoon
gemaect heb ». Het oudste is gedagteekend van 1598.
Deze liedjes zijn op bekende wijzen gedicht,

als « 't Daghet in den Oosten, Wilhelmus van
Nassauwen », enz.
Een staaltje van des dichters trant :

_
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LIET NA DE WIJSE : Het daget inden Oosten
1. Mijn Godt, ick weet waer henen
Hoe ick u vinden zal
Van alle herten geene
Off roepen van val.
2. Voor veel valsche Propheten
Hebt gij ons gewaerscout,
Och, dat ick nu cond weten
Op welcke dat het hout.
3. Door die voor menschen ooges
Zij een schijnheijlich leeft
Wordtmen noch licht bedrogen
Dat hij het recht niet heeft.
4. Daer heb ick seer mijn leven
Becommert in geweest
Wat volck wort gedreven
ó Heer door uwen Geest.
5. Ick sie wel vele bouwen
Eick vast op zijn manier
Hoe wel ze dat noch houwen
In water en in vier.

6.

Sion, bruyt, hoe sal ic vinden
U, des Heeren gemeent,
Waer zijt gij, mijn beminde
Mijn siel met u vereent.

--
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7. 0, waerheyt naect verschoven,
Sïjt ghij dus ongesien.
Ick hadt niet willen loven
Hadt ickt niet selfs ghesien.
8. ln die herten verslagen
Bedroeft al van gemoet
Daer heeft die Heer behagen
In, als het streckt tot boet.
« Dusdanigen lietgen heb ick Israël Jacobssoon
mijn broeder Julius Jacobssoon gernaect, Ao r600,
den I n Aprilis.
^

Op het laatste blad van het boek leest men
het grafschrift van des dichters kleinzoon ;
« Mijn Grafschrift, gegraveert op de Sark, inden
S. Pieterskerk, voor de zuytdeur, tot Leyden :
cc Pieter vander Meersche, van Hoorn,

Boekverkooper tot Leyden. Anno 1711.
« Doet het Beste, Denkt op 't Leste.
« Ik ben nu uijt den Tijt,
« Mijn dagen die sijn voort ;
« Al wat hier is verslijt;
« Ik wagt nu na Godts woort. »

—
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Nr 13.
- British
BritishMuseum,
Museum,nr
n r10288.
10288.
i 3. -DAMASCENE
BARLAAM ET
JOSAPHAT PARADAMASCENE BARLAAM
ET JOSAPHAT
PARA
PHRASIS THEOTISCA RYTHMICA. Perkament,-PHRASITEOSCARYTHMICA.
Kwarto-formaat.
Geschrift van
de XIV•
XIV· eeuw.
Kwarto - formaat. Geschrift
van de

Dit
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wordt hier
hier alleen
alleen voor
voor memorie
memorie ververDit hs.
meld:
is een
een middelhoogduitsch
middelhoogduitsch werk,
werk, en
en niet
niet
meld : het
het is
een
middelnederlandsch, zooals
licht zou
zou kunnen
kunnen
een middelnederlandsch,
zooals licht
ondersteld
worden.
ondersteld worden.

Nr
Museum, Hs.
Hs. 11575.
II575.
Nr 14.
14.- - British
British Museum,
DE
SPIEGHEL SMENSCHEN
SMENSCHENBEHO
BEHOUDENESSE
UDENESSE
DE SPIEGHEL
(Zie : Versla,/{
Verslag 1895,
(Zie:
1895, blz. 273-294).
273-294).

Uit dit
dit merkwaardig
merkwaardig middelnederlandsch
middelnederlandsch dichtdichtwerk schrijven
schrijven wij,
afwachting dat
dat de
de geheele
geheele
werk
wij, in afwachting
tekst
persklaar voorde
worde gemaakt,
enkele gedeelgedeeltekst persklaar
gemaakt, nog enkele
ten over,
over, als
als vervolg
vervolg op
op hetgeen
hetgeen in ons tweede
ten
Verslag gezegd
gezegd wordt
wordt::
Verslag
Fol. II
11 v°,
vo , kol.
kol. T.
I.
Fol.

Die werelt,
werelt, die
die in
in dit
dit leven
leven
Die
God den
den mensche
mensche heift
heift ghegheven,
gheghevel1,
God
Die sullen
sullen wij
wij poghen
poghen met
met allen
allen zinnen,
zinnen,
Die
Dat wijse
wijse tonder
tonder doen
doen ende
ende verwinnen,
verwinnen,
Dat
Met deelne
deelne vanden
vanden tidelike(n)
tidelike(n) goede
goede
Met
evenmensche die
die heift
heiftaermoede,
aermoede,
Den evenmensche
Ende der
der wereld
wereld ghenouchte
ghenouchte laten
laten
Ende
Ende hantierense
hantierense wel
wel te
te maten.
maten_
Ende
Dese weder
weder vechtinghe
vechtinghe die
die ons
onsdoet
doet
Dese
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De werelt ende terdsche goet
Zouden ons gheene pine gheven,
Hadde de mensch van eerst ghebleven
Int paradijs, daerne Onse Here
In zette rijc ende weildich zere.
Daer hadde de mensche ghesijn in vreden
Ende zonder eniche moeylicheden,
Daer hier de mensche meest in kijft
Ende zelden ure in payse blijft.
Want aercheit vint hi alte hans
An zinen openbaren viant,
Ende zomtijt pijnt zijn lose vrient
Hoe hi den mensche maect ontsient
Ende hoe hine qualike mach bedraghen,
Ende leicht hem menighe valsche laghen,
Ende es altoos met quade bedacht,
Daar hem een mensche niet jeghen wacht.
Elc mach wel merken of ic lieghe.
Ja, en es zelfs zo cleene vlieghe,
Hoe teeder, hoe cleene datse scijnt,
De mensche en esser of ghepijnt;
Ja, vloon ende ander woormen mede
Doen den mensche moeylichede,
Ende met rechte es hi tallen uren
Dus ghepijnt vanden creaturen,
Ende ooc vanden elementen
Ende van diversen facelmenten.
Want hi hem jeghen Gode in hoverden
Verhief, nu zo doet hem de erde
Pine, want zoe hem discelen moeyt

—
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Ende ander cruut dat in haer groeyt.
De beesten quetsen ende wonden
Den mensche ooc te menighen stonden ;
tWater wille ooc den mensche storen :
Het doetene verdrinken ende verstnoren,
Fol. 11 v°, kol.

2:

Ende doetene met zire crasht bederven
Zo Jatter vele lieden in sterven
Ende vor dat water werden ghevee;
Het sijn ooc visschen inder zee,
Comen de lieden in hare repen,
Zo torneersi ieghen die scepen
Ende doen die sceipen zomtijt zinken
Ende de lieden te mael verdrinken ;
De lucht mesmaect den mensche mede
Met stanke ende met vulichede ;
Ende die voghelen vander lucht
Neemen anden menschen haer leiftucht,
Want vitidzij doden tenigher hueren,
Met becke, met nagle zijse scueren ;
tVier can vleesch ende beenre braden
Te slaren pulvere ende te caden;
Ende vanden viere die rooc
Doet den oghen moeyenesse ooc,
Dat zire niet in gheduren moghen,
Hine zoude stappans verdonkeren doghen.
Int paradijs, zij u becant,
Ne had hi ghehadt gheene viant ;
Men zoude hem daer niet hebben mesboden
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Want hi te hulpen hadde Gode.
In dese werelt, hoort mijn bedieden,
Ne zoudemen onder vele lieden
Niet ghevinden warachtelijc
Eenen vrient ende dien natuurlijc.
Maer men vint te menigher steden,
Als een man grote rijcheden
Besit in zire ghewelt ende ere,
Men zalne obedieren zere
Ende hi zal vele vrienden vinden,
Wille hise te zoukene bewinden ;
Maer als dan daventure zo doet,
Dat hem ontgaet zijn goet,
Ende hem van goede staet nauwe,
Eenen vrient vint hi niet ghetrauvve,
Die als vrient staet tsinen ghebode
Jof ionstelijc troost in enigher node;
Maer altoos es die vrienscap groot
Best te proevene inder noot.
Die zijn selves lijf tenigher tijt
Ende zijn goed met taventuerne vermijt

Fol.

12

r°, kol.

r:

Ghewillichlijc over zinen vrient,
Met desen vrient es men wel verzient :
Dese leift in caritaten
Ende es vrient in alre maten.
Maer onse sceppre, Onse Here,
Die hadde der caritaten mere,
Die hem zine mach huut lede
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Om vrienden ende om vianden mede
Zo goedertieren here als die
Werd nemmermaer no ne was nie,
Want wij waren Gods viande,
Verdreven uier gracien lande
Ende ter hellen wart ghestiert
Ende ten ewighen carker gheiugiert.
Maer bi zire gracien zo zijn wij
Daer of te male quijt endre vri.
Adam ende zine kindren alle
Ende al zijn nacomst bi ghetalle
Moesten ter hellenwart springhen,
Daer ons niement of macht verdinghen.
Enten laetsten Gods moghenthede,
De vader der ontfarmichede,
Die Here, in wien es alle troost,
Heift ons allen weder verloost,
Ja bi hem selven properlike,
Ende staerf om ons bitterlike,
Ende ansach der doemnesse staet,
Ende heift ons mettier hogher daet
Van sviands macht al ghevrijt :
Dies moet hi zijn ghebenedijt.
Fol. 12 r°, kol.

2:

Daer Hi ons hier te voren af
Bi ere olive teekin gaf,
Dat wij der gracien moghen hopen.
Want als Hi die diluvie dede lopen,
Zo was indie arke Noee,
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Zijn wijf ende zine kindre twee,
Die zenden, om te doen bezouc
Of yewers land ware, enen rouc,
Ende, als hi hadde vonden lant,
Eene croonge hi doe vant
Daer hi bi bleef ende of at,
Ende boodscap te draghene vergat
Hem die in die arke waren ghevanghen.
Ende zij, die hadden groot verlanghen,
Zenden ene duve diet besochte
Ende eenre oliven taxkin brochte.
Dat was teekin openbare,
1)attie diluvie leden ware.
Bider arke verstaen wij ghenouch
Vander hellen dat voorbouch,
Daer Gods vrienden in laghen ghevanghen,
Die na der gracie wel mocht verlanghen
Deze olive was teikin van vreden
Ende olye der ontfermicheden.
De welke olye niet alleene
Belooft was hem die inden vveene
Der hellen waren, maer den volke al
Dat daer quam of comen zal.
Ende dese gracie heift God verbaert
In vele figuren ende verclaert,
Alsoot hem wel cond sal wesen,
Diet nernstclijc willen over lesen.
O zoete Jhesus, ic bidde di,
Dattu dinne gracie does an mi,
Ende wille mi zo jnstrueren
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Entie heilighe scrifture leeren,
Dat icker nutscap an moet ontfaen
Ende dat ic daer bi moete verstaen
Die caritate entie doghet,
Die du an ons hebs ghetoghet
Minlike, ende dat ic daer of
Di moete gheven werden lof.
Amen.
Fol. 18 r°, kol.

2 :

Ende dat Marie boven al
Der andre rr_ agheden ghetal
God ghelievede verre te voren,
Dat Hi van hare woude zijn gheboren,
Om te beterne smenschen zeer,
Dat was beteikent wileneer
Ende becondicht in vreimden doene
Biden vliese van Gedeoene,
tWelke vlies, also ict las,
Willeneer vervullet was
Fol. 18 v°, kol. i :
Altemale met hemelschen dauwe.
Bi welken vliese dat Onse Vrau ave
Es bediet in waerre dinc,
Want alleene dat vlies ontfinc
Den hemelschen dou van groter werde,
Daer droghe bleef al dander erde
Diere lach omtrent, verstaet tbediet,
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Ende zoe ne hadde des douwes niet.
Dier ghelike was Onse Vrouwe
Vervult metten hemelschen douwe,
Daer nochtan te ghere tijt
Was vonden in wereld wijt
Maghet van zo groter werde,
Datse God tsiere moeder begherde.
Vele maechden in steden, in weghen,
Hadden goed of scat ghecreghen,
Maer wat zij hadden, hoe groot ghetal,
Marie die bleef boven al.
Gedeon, daer ic of zeide,
Bad God, dor zine moghentheide,
Dat Hi, dor zine bede, ghewerde
Een teikin te zenden uptie erde,
Of Hi van haren vianden fel
Zoude lossen die kinder van Israhel.
God, die zine bede heift verhoort,
Zende dou neder rechte voort,
Die vervullede dat vlies
Alte male, ghelooft mi dies,
Daer dander erde droghe bleef,
Als ic u hier voren screef.
Dat was een teikin, weet dat wel,
Dat de kindren van Israhel
Verlost zouden werden bi den toedoene
Van desen voorseiden Gedeoene.
Dat des verlossens teikin was
Des vlies vervulte vanden douwe,
Zo was donfang van Onser Vrouwe

—

447

—

Een teikin, in waren din ;hen,
Der menscheliker verlossinghen.
Bi desen vliese dan, zonder waen,
Zullen wij Onser Vrouwen verstaen;
Van welken vliese wel gheraect
God heift enen roc ghemaect,

Fol. i8 v°, kol.

2 :

Daer Hi manlic in over ons street,
Want Hi wilde zijn ghecleet
Met enen roc, dat es waerhede,
Dat es met onser menschelijchede,
Om ons uter hellen te leeden,
Ende om dat Hi ons zoude cleeden
Metten cleede der ewigher bliscepen,
Daer toe dat Hi ons heift ghescepen.
Al wast ooc, verstaet de dint,
Dat dit vlies den dou ontfinc,
Nochtan ne wasser de wulle mede
Niet ghearghet, dat es waerhede.
Dus, al was Marie de ghone
Dewelke ontvinc den Gods zone,
Nochtan zo ne was omme dit
Hare lechame niet besmet.

Gedeon, in waerre tale,
Perssede den dou altemale
Uten vliese ende uter wulle,
Daer hi een pitkin mede ghinc vullen
Marie, daer wonder in was ghewrocht,
Heift haren zone ter werelt brocht,
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Die metten douwe al dat leift,
Van ziere gracie vervult heift,
Ende spreedde zine gracie zo alte met,
Dat wijs noch al moghen te bet.

Fol. 19 v °, kol.

2 :

In dat hier voren staet ghescreven,
Heb ic u te kennen ghegheven
Van Onser Vrouwen boodscap zonderlanghe
Ende ooc van Ons Heren ont fa nghe.
Ende int capitel hier vor oghen
Zal ic u ghewaerleke Loghen,
In waerre tale, in waerre woort,
Ons Heren vleesscheliké gheboort.
Welke gheboorte van Onsen Here
Niet begherden te ziene zere
Die inglen vanden hemel allene,
Maer die menschen met hem ghemeene.
Die helighe vaders, die inder hellen
Laghen, in dat bitter quellen,
In pinen ende in tormenten mede,
Na dese gheboorte was al haer bede.
Elc wachte na dese gheboorte lofsam
Ende riepen lude : « Zent huut dijn lam,
« Want du best here boven al
« Die heersceip houden in terdsche dal. u
Ooc riep zij God der ewichede :
« Zent huut dijn licht ende waerhede,
« Toghe ons dijn glorieuse anschijn,
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« Ende wij sullen behouden sijn.
a Zent ons den Zuene der waerheden,
Fol. 19 v°, kol. i :
Dien wij zouken ende na beiden.

« Ver 'have God dattie hemel te male
« Scuerde ende Hi neder dale,
« Ende ons loste vanden banden
« Der hellen ende des viands handen!
« Boghe den hemel ende dale
« Inde vverelt huut dijnre zale,
« Almachtich God, eweghe waerheit.
« Reic huut dijn hand dijnre maiesteit
« Ende los ons vander deimsterhede
« Ende vander donker hellen stede.
cc Wilt ghedinken, hemelsch drochtijn,
« Der ontfarmicheden dijn.
« Here, wij bidden u dat Ghi
« Ghewerdicht te comen, dat daer bi
« Dine vriende, dine helighe propheten
« Warachtich moeten zijn gheheiten,
« Ende die belooften, die zij
« Beloveden vander comste van Di,
« Moeten comen te dien fine
« Bi dijnre comst warachtich te zine.
« Daelt, Here, huut uwes Vader scoot,
cc Spoet u, Here, met haesten groot :
« Ne wilt beiden nochte letten,
« Lost ons van des viands netten.
• Gheen inghel noch mensche mede
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u Ne hevets de moghenthede
Ons te lossen, dats waerheit,
« Van deser quader deimsterheit.
« Nu los ons selve ende dale up deerde,
« Die ons te sceppene gheweerde. »
Met desen roupene, metteser bede,
Was God met zire goedertierhede
Vermuerwet, dat Hi neder quam
Ende de menscheit ane nam,
Om dat Hi jeghen zinen Vader
Over zine liede allegader
Zoude maken goede zoene
Ende Hi te niete zoude doene
sMenschen bandoen ende pine,
Daer hem langhe in stopt te zine.
Hi die wileneer zeide en trouwen
Dat Hem nalix was berouwen,
Dat Hi den mensche had ghescepen,
Fol. 19 v°, kol.

2 :

Heift de menscheit an ghegrepen,
Om dat Hine verlossen woude,
Die langhe ghevaen bliven zoude.
Ende dit was, als men ons leert,
Wileneer ghefigureert
Langhe te voren in vreimden doene
Biden scinkre van Pharaoene,
Ende hoet ghevel, dat vindi claer
In de figure die volcht hier naer.
Nu, hoort van desen scinker voorseit.
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20
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kol. iI :;
r°, kol.
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Hem verlossinghe zoude ghescien.
Na der lettre was dat wel
Dat rechte bediet ende niet el.
Maer dese droom es gheestelike
Figure Ons Heren zekerlike,
Also hier na wel word gheboort :
Want vor Gods menschelike gheboort
So was dat menschelike gheslachte
Ghevanghen in des duvels coachte,
In welken carker zij laghen ghebonden
Om des eersten menschen zonden.
Maer dat dese grote wijngaerd
Ghegroeyt uter erden waert,
Daer drie spruten stonden ane,
Hier bi es Cristus te verstane,
Bi desen wijngaerd hier voorseit :
Hi es de wijngaerd der waerheit,
Die uter erden up es comen,
Ende menscheit heift an gheno men
Van Marien, zijt zeker das,
Die een mensche vander erden was.
Dese wijngaerd, in der waerheit,
Drie spruten, alse es voorseit,
Want in Hem was menschelichede,
Eene ziele ende die Gotheit mede.
Dese telghen waren .iij. wondren groot,
Doch waest also, want Hijt gheboot.
Tere ander maniere machmen den lieden
Dese drie telghen ooc bedieden :
Drie telghen, dat sijn drie persone,
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Die een de Vader, die ander de Zone,
Die Heilighe Gheest die darde zij,
Daer de mensche verlost es bi
Vander ewigher deimsternesse
Fol.

20

r°, kol.

2:

Ende van des duvels vanghenesse.
Nu, verstaet wel mijn bediet :
Ghelike dat die wijngaerd niet
Ten eersten vrucht voort brochte,
Also desen scinkere dochte,
Zone was de mensche rechte voort
Niet verlost na Gods gheboort,
Maer als die wijn huut zire barst,
Dat es zijn zoete bloet, veert gheparst,
Ende dat den Vader van hemelrike
Wart gheoffert properlike
Binden darden daghe daer na
Ontghinc de mensche, elc versta.
Dese diere wijn, dit helighe bloet,
Brochte den Vader ter sulker omoer,
Dat Hi zine gramscap altemale
Up die menschet (sic) liete dalen
Ende vergaf hem te dien stonden
Altemale die erfzonden.
Noch heift ons God, Onse Here,
Ghedaen gracien vele mere,
Bi zire godliker caritaten,
Ende heift ons desen wijn ghelaten
Ende ghestelt int sacramente
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Up ertrike te dien atente,
Dat menne Gode offere alle daghe
Over smenschen zonden ende plaghe.
Ende dit es grotelike van node,
Want alle daghe verbelghen wij Gode.
Zine goederti0.)hede talre tijt
Moet dan zijn ghebenedijt,
Want vvaer wij bi hare niet behouden,
Ewelike wij ghevaen zijn zouden.
Ghebenedijt zo moet ooc zijn
Marie, die zuver maghet fijn,
Van wien, bi haerre zuverhede
Ende bi haerre omoedichede,
Om te beterne smenschen toren,
Dese wijngaerd, God, woude zijn gheboren.
Fol.

20

v°, kol. i :

Als God dan gheboren zij,
Bloeyede die wijngaerd Engaddi,
Die Gods gheboorte bi figuren
Wel bediede na der scrifturen.
Ghebenedijt zo moete zijn
Die gheboorte shemels drochtijn
Ewelike, want daer bi
Ons pays ende nutsceip comen zij,
Ende ons enten inglen mede
Glorie brochte, dats waerhede.
Bi Gods menscheliker gheboort
Es de mensche, als ghi hebt ghehoort,
Verlost uten zwaren banden

-- 455 -Der hellen ende der duvelen handen.
Ende dattie inglen waren ghevallen,
Dats verwonnen hier met allen.
Fol.

21

r°, kol. i :

Omtrent die tijt dat God gheboren
Woude zijn, als ghi moghet horen,
Zo hadde de werelt Octiviaen (sic)
Meest in zine heerscepye bevaen,
Ende vanden Roomsche properlike,
Want hi was keyser vanden rike.
Entie Romeynen waren zo zot,
Dat zine hilden over Got,
Fol.

21

r°, kol.

2:

Ende oeffendene in dier ghebare

Recht of hi zelven God ware.
Ende doe was daer int lant
tVroetste wijf diemen yewer vant,
Ende was Sybilla, die prophetesse.
Zoe verstoni der scrifturen Jesse,
Ende was zo vroet in allen dade,
Die keyser ghinc daer mede te rade
Ende vraghede haer of zoe hadde vernomen,
Dat enich ander here zoude comen
Up die werelt, verre of bi,
Die meerre mocht zijn dan hi.
Nu ghevielt omtrent dien pas,

- 456 Dat Cristus gheboren was,
Ende recht up den selven dach,
Sybilla bi der zonnen zach
Te Rome enen guldinen rinc,
De welke eene maghet bevinc,
Die een kint hadde up haren scoot.
Dit docht hare wonder veesen groot,
Ende rechte voort deid soes verstaen
Desen keyser Octaviaen,
Ende zoe zeide hem openbare,
Dat een meerre coninc ware
Ende machtigher verre te voren
Dan hi, ende stappans was gheboren.
0, helich Vader der waerhede,
Hoe groot es uwe moghenthede !
Coninc der coninghen, here der heren,
Ghi had upten mensche deren,
Dat zij waren in sviands handen,
Ende ghi lostene uten banden !
Als die keyser dit verstoet,

Liet hi zinken zinen moet
Ende duchte desen coninc groot.
Alom ende omme hi gheboot,
Dat menne niet meer heeten zoude
God, want hijs niet zijn ne woude.
Nu bidden wij Gode rechte voort,

Dat wij zo eeren zine gheboort,
Dat wij moeten in ziere namen
Ontgaen des duvels banden. Amen.

—

Fol. 3o r°, kol.
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2:

Die dit capitel heift ghelesen
Hier voren, die mach vroet wesen
Hoe Cristus vanden heilighen man
Was ghedoopt, die heet Sint Jhan.
In dit capitel verstaet schiere
Hoe in drierhande maniere
Cristus, onse behoudre weert,
Van den duvel was ghetempteert.
Na dat ons orcont dat latijn,
Als die hemelsche drochtijn
Was ghedoopt, also ict weet,
Was Hi in die woestine gheleet
Vanden bosen gh.eesten quaet.
Ende Hi, bi des Helichs Gheests raet,
Trac ter woustinen, om dat Hi woude
Dattene die viant tempteren zoude.
Nu mochten enighe lieden vraghen,
Of Hem de viant daer hadde ghedraghen,
Of bi der lucht ghevoert ooc mede,
Ghelike dat die inghel dede,
Die Abbacuc up eenen dach
Te Babylonien drouch, daer lach
Die helighe prophete Daniel,
Die, also scrifture orcont wel,
Leet van honghere pine groot,
Ende Abbacuc die bracht hem broot
Ende ooc ander spise, over waer,
Also ghi horen sult hier naer.

458 -Maer Cristus ne was also ghevoert niet
Bider lucht, verstaet tbediet
Maer ghelike dat Moyses,
Daer voren of ghesproken es,
Ledde (sic) die kinder van Israhel
Ute Egypten, verstaet mi wel,
Nochtan ne drouch hise niet
Up zinen ricghe, verstaet tbediet.
Dies ghelike, es mi bekant,
Zo ne drouch ooc de viant
Onsen Here, no bi der lucht,
Maer hi, die altoos hadde ducht
Dat Cristus mochte zijn gheboren,
Die hem doen zoude zulken toren,
Dat Hi zoude lossen tine ghevane,
Ghinc Jhesus subtijilike ane,
;

Fol. 3o v°, kol. i :
Om dat hi duchte, also wij lesen,
Dat Hi die lossere zoude wesen,
Bi zinen teikinen te menigher stede ;
Ende om dat Hi noyt zonde dede,
Peinsdi hi zoudene proeven in dien
Ende scalkelijc an Hem bezien,
Of hine mochte te dien stonden
Te valle bringhen van enigher zonden,
Ende quam in eens mans ghelike
Met smeekende woorden scalkelike
Ende riet Hem ende dede verstaen
Dat Hi met hem zoude gaen.
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Ende Cristus, onse behoudre weert,
Die veesen woude ghetempteert,
Om onsen wille ende tonser leren,
Ghinc met hem na zijn begheren
Inde vvoestine, ende also wel
Up berghen ende up ten tempel.
Ende dat Hi dit vvoude tonser leren,
Dat zal ic u wel declareren.
Cristus die meende allen lieden
Bi deser temptacien te bedieden,
Dat gheen mensche up gheenen dach
In dese vverelt leven mach,
Hine moet veesen ghetempteert.
Of Cristus, onse behoudre weert,
Die in hemelrijc spant crone
Ende es des levenden Gods zone,
Ghetempteert woude wesen dan,
Hoe zoude dan wanen enich man
Leven in deser werelde dal,
Dat menne niet tempteren zal ?
God ne heift ooc niet gheordineert,
Dat wij zouden zijn ghetempteert,
Om dat wij daer bi tenighen stonden
Zouden vallen in de zonden ;
Maer daer bi liet bijt ghescien al,
Om dat altoos de mensche sal
Die temptacien weder staen
Ende dus te meer loons ontfaen.
Als wij dan an Gode begheren,
Dat Hi ons, als moghende Here,
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Wille verlossen bi ziere gracien
Vander vianden temptacien,
Fol. 3o v°, kol.

2:

Dat en es ghebeden niet te vullen,
Maer nernstelijc wij bidden sullen
Dat Hi ons wachten wil al bloot
Voor temptacien also groot
Vanden viant, tenighen daghen,
Die wij niet moghen verdraghen
Noch gheweren tenighen stonden,
Wij ne vallenre bi in zonden.
Anders ne zulle wij' niet begheren.
Dus zulle wij ons pinen te weren
Der quader temptacien houken
Ende remedie daer ieghen. zouken,
Ende wachten ons vor die ledichede ;
Want als de duvel tenigher stede
Can ghemerken yewers bi
Dat de meneche ledich zij,
Zo ne doet hi niet dan hi hem an
Temptacie stiert, eist wijf of man.
Ende es een mensche, bi Gods gracie,
Nu verloost van ere temptacie,
Een ander werd dan bereet
Stappans vanden duvel wreet.
Nu ter materie ic weder kere.
De viand tempteerde Onsen Here
Niet met eenen, verstaet mien,
Maer hi tempteerdene met drien.

---- 461 -Ende daer bi es ons bediet,
Dat de viand ne liet niet
Enighen dach no wile gheduren,
Hine tempteert ons tallen uren,
Met hovaerden teenen stonden,
Ter ander tijt met andren zonden,
Die wij moeten wederstaen
Of de zonden anegaen.
Ende hadde ons God niet ghegheven
Zine hoede in dit leven,
Ende der inglen tallen uren,
Niement zoude moghen gheduren,
Noch die temptacien wederstaen,
Hine zouder mede zijn ghevaen
Inder quader vianden strec
Ende zijn gheleet int helsche pec.
Claerlike wij dit merken connen :
Inde rayon vander zonnen
Fol. 31 r°, kol. r :
Ne zijn niet zo vele stoven
Vanden eerden toten hemel boven,
Also men daer in ziet dat mul.
Dier ghelike es de werelt vul
Vanden gheesten quaet ende wreet,
Die ons te scadene zijn ghereet.
Ende es enich mensche die leift,
Die bi temptacien es ghesneift,
Alsoot hem de duvel riet,
Ende wij dit zien, wine sullen niet

.
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Hem verdoemen, noch verclaren
Zijn zonden of openbaren.
Maer wij sullen tallen stonden,
Na onser macht, zine zonden
Helen ende te deckene poghen
Voor al de liede, daer wij moghen,
Ende excuseren ende ontlecghen,
Ende dat hi niet mesdaen heift zecghen.
Ende, eist zo dat ment weten moet,
Zecghen : « Lichte hi deed om goot »,
Of « Hi deed onweetendelike,
« Onvorzien », of dies ghelike.
Met herten zullen wij te dien tiden
Met hem doghen ende medeliden.
Ende eist dat mesdaen heift hi
Entie dinc zo openbaer zij,
Dat alle weten, wijf ende man,
Ende ment niet excuseren can,
Zo zullen wij zijn also bedacht,
Dat wij sullen na onser macht
Zijne meeninghe excuseiren
Ende zecghen in desen manieren :
« Eist dat hi mesdaen hebben mach,
« Hine meende niet datter an lach
• Zo groot quaet, zo groot ongoet,
« Alst an zulken sticken doet » ;
Of : « Hi ne was niet wel bedacht,
« De viant heiften daer toe bracht,
« Die ons tempteert spade ende vro »
Of : « Het dede hem noot », of zo.
;

4 63 Ende eist ooc zo openbaer,
Dat elkerlijc weet voor waer,
Dat dat altemael es niet,
Ende een mensche dit aanziet,
Fol. 3i r°, kol.

2:

Zo zal hi in hem selven zuchten
Ende vor zulke temptacie duchten,
Ende peinsen in hem zelven dus :
Of mijn behoudre Jhesus Cristus
Mi bi dage ende bi nachte
Niet en hadde bi ziere vvachte,
Bi ziere groter ontfarmicheden,
Hoe leede mochte mi noch heden
Bi temptacien ghevallen zijn,
Alsoot es minen evenkerstijn !

Nr 15. - British Museum, Hs. Han. 1684.
TRACTAT. VAR. CIRURGICI BELGICE. » Kwartoformaat. Papier. XVIe eeuw. Samen 174 folios.

Fol i r°: « Hier begint van die urinen. Die
wil besien orine ende judeseren, hij moet merken
.q.. dingen : dat eerste is die werven; dander, die
substancie vander orinen, of sij dick is ofte :tinne;
dat derde is dat men merken sal wat in die orine
wliet ende ghesit ; dat veirde, de orine es luttel of
vele. Dese .4. dinge moet elc meister merken die
orine besiet. Dat sal ic bewisen, vant alsmen besiet
orine, so salmen besien de verwe, weder si bleek
is of roet.... »
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Fol. 2 r° en v° geeft ons verschillende recepten
om plaasters of « cattaplasma » te maken.
Fol. 3 r° : « Omme die tanden wt doen wallen

sonder pyne. »
Op fol. 5 r° begint : « Incipit artis Cirurgie
cum practica Thome Umbra medici de thenismonte
que Thomasia vocatur. Incipit prohemium. Jc
Thomas Scellinc Umbra, medicyn, hebbe gemarct
dat have ende guet te niet gaet, ende goede sciencie
ende const die blijft enen al sijn leven. Want, alsoe
als Aritoteles seit, die sciencie is een deel renten des
sijns. Daar om wil ic Thomas Scellinc Umbra,
medecijn, minen lieven soen Thomas, ende Jan
Scellinc sinen broeder, ende allen den genen die
cirurgie volcomelic begheren te doen, scriven ende
maken een boec van cirurgyen in dyetscher tongen,
die bloem wt alle boeke der groete meesters, die
menich iaer voir ons ghemaect hebben geweest, als
wt Galienus, die der bester was, en wt Avicenna,
wt Albucasim, wt Almasorem, wt Rasim, wt Brimum longo burgente, wt Alafrancis, wt Teodoricum, wt Rolande, wt Rogeri u m , ende wter
glosen quatuor magistrorum, ende wt anderen
vroeden meesteren der of thoden is. Dair om, hertelike lieve kindere of ontfaet dit werc blidelike,
want ic en wil gheen pine of ontfaen, ende bidde
Onser zoeter Vrouwen, der edelre maghet ende
moeder Ons Heren, ende den heylighen arsatre
sinte Cosme ende Damiaen, alle den heilighe van

465 -hemelrijc, dat sy bidden den almachti[ghen] God,
lat Hi my spare soe langhe dat ic dit vert tot
enen gueden eynde moet maken, ende volbrenghen,
want den arheit sal my syn groot ende zware... »
Fol. 6 v° : « Hier beghint deerste tractaei
van onsen boet. Capittelum. j. » ; Capm 2.
Vanden wonden int vleysch die menigherhande
syn, hoemen se sal vergaderen & »; --- fol. 8 r°
« Capm .3. Vanden simplen wonden die gheen
letten en hebben vanden 4 die te voren gheseit
syn »; -- Fol. 9 r° : « Capittelum .4. Van langhe
wonden die ghehouwen sijn met pwaerden of met
andere instrumente ». — Enz.
Dit alleszins welgeschreven en in meer dan
^en opzicht merkwaardig werk, eindigt op fol. 104 r°

met de woorden :
« Explicit cirurgie Thome Umbre medici te
Tenismonte que Tholia vocatur. »
Doch, daarop volgt onmiddellijk :
« Int iaer Ons Heren dat men screef 1343, in
lie meye, in die stat van Namen, ic Thoma
Umbra, niedicin, ter hulpen van Onsen lieven Here
. nde Onser sueter Vrouwen, sijnre ghebenedider
moeder, (heb) dit werc tot enen gueden eynde ghebrocht. Ende daer om, lieve kinderen, onfaet
blidelike ende en scaemt v niet ende en laet v
niet verdrieten dair mede te werken, want ic
hebbe minen aerst der toe ghedaen om te soeken
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alle die passe der ouder vroede meesters, om te
vergaderne en te treckene die blome wt hare
boeke ende minen sinnen en waren niet gerust om
al wt te nemen aldat inden boeke ghescreven was,
mer dat men met redene ende met ghetughenisse
der ouder vroede meesters heeft gheproeft gheweest. Dair om en ontsiet v niet ende twivelt
niet der mede te werkene, want het is een wortele
ende fundament der sciencie van cirurgien. Ghi
sult u hoeden, lieve kinders, van onghemake die
twivelic syn te cureerne, dat v goede name niet
en eerde besmet met ghiericheit te winnen, mer
set u ten weghe die v brenghe ter salicheit ende
en onderstaet niet te sorghelike ongemake dair
enghene hope an en is te ghenesen, der of sal
✓ comen lof, eer ende prijs ende vrome. Ende
ghi sult dermede crighen guede name; des moet
✓ gonnen den almachtigen God ende verlichten
met sinen Heyligen Gheest, so dat alle die cure
die gy onder staet moet comen tot enen gueden
ende. Amen. n
« Neemt dat hoeft van eenre meuwen,
« Ende die hoefde van achte leuwen,
« Ende die hoefde van twee vincken, (r)
« Die mogen der selver tijt gedencken
« Dat ic dit boek volscreef sonder sorghen
« sWoensdaechs na half vasten.

(r) Dit werd dus geschreven ten jare 1410.

—
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« Des moet God ghelovet sijn.
« Ende moet ons brenghen wt der pijn
« Na desen leven in hemelrijc.
« So moghen wi alle wesen vrolic. »
Daarna volgen drie kleine recepten van eene
latere hand.
zonder titel — de ChiFol. io5 r° vangt
rurgie van Lanfranco aan, waarvan het tweede
gedeelte op fol. 127 r° begint.
De tafel gaat voorop, en wordt gevolgd door
de inleiding, van welke wij hier den aanhef overschrijven :
Fol. t o6 r° : « Bernaert, lieve vrient, ic voermicke te maken een boec in welken ic v gheven
sel, by der hulpen van Gode des sceppers almachtich, volmaecte leeringhe die behoert ten instrumenten van surgyen mit corten beproefden wercken. »
De kapittelen zijn in dezelfde volgorde gerangschikt en dragen nagenoeg dezelfde hoofdingen
als die van het hooger behandelde werk en van
Ypermans tractaet, dat volgen zal.
Fol. 127 r° : « Alhier so beghint dat ander
.boeck van den cleinen Lanfranke ende set eerst
van den vier elementen ende van den vier hamoren, ende beghint aldus.... »
Explicit, fol. i a.o r°, met de woorden : « Explicit. Deo gracias. Bidt voer die scriver een Ave
Maria. Amen. »
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British Museum, Hs. Hart. 1684.

DIE LERINGHE ENDE DIE PRA C TIDE VAN
MEISTER JAN YPERMA NNE. Kwarto formaat.
-

Papier. Samen 3i folios. Geschrift van de XVIP eeuw.

Op fol. 142 r° van dit Hs. leest men :
« Hier beghint die leringhe endie die practike van meister Jan Ypermanne, de welke hi
vergaderde omme die mynne van sinen toen. n
« Men sal eerst leren die natuer van den
hoefde ende die anatomie ende die sceppenisse

der of.
« Hoe dat hoeft is ghedeelt in .3. ende deerste
van den voersten delen.
« Van den middelsten deelen.
« Van den achtersten deelen.
« Van den hoefde dat ghewont is ende vander
liesen.
« Van den deelinghen der naturen des hovel
ende syn were
« Van den cyrugien ende wat dat hem toe
behoert.
« Van wonden eerst werf te vermaken ende
te naeyen.
« Van den wonden te stelpen die bloden.
« Van den hoefde ghewont ende eerst van den
4 tides.
« Van buten ende gaten in hoeft.
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« Van hoe dat men proven sal of hersenbecken ontween is.
« Van ene vacke of gheslagen met den vleische,
« Van vachtien (sic) of gheslagen tot dura mater.
• Van den hersenbecken gheschaevet.
• Van den hersenbecken ghewont.
« Van buien die veel zwaerliken sijn.
« Van dat dar een been stiet onder dat ander.
« Van den hersenbecken ghebroken sonder
wonde int hoeft vleisch.
« Van der teringhen der 4 meisteren, hoemen
naeyen sal wonden int aensicht.
« Van ghescaerden monden in kinderen.
« Van buien te doen gaen sitten.
« Van wonden die vallen boven den oghen,
duer se of langhes.
« Van dat ore of ghescoert is.
.

« Van wonden ghestoten int aensicht.
« Dit boec is ghedeelt in drien pertien als ghi
na horen sult, ende elke pertie een tafel op hem
selven van wat stucken dat men der in vinden
mach. »
Fol 143 r° : « Hier beghint die surogie meeswelke dat hi wten latyn
ter ,lans Ypermans,
ende wt syns selfs verstandenis ende wt synre
leringhe, ende wt synre goeder gheloefder werken
tracteerde hy ende maecket in diescher talen ende
glorieeus werck van cyrurgien, twelke dat hy
bestont te maken om syns selfs soone binnen
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syns selves live. Ende spencioen (i) ander (sic ;
lees : hadde) binnen der steden van Yperen, in
welken dienst dat hij sterft int iaer Ons Heren doemen
scref .m. ccc. en .x., doe maecte hy dit werc
in diesche, omme die minne van sinen soen, die
soe ionc was dat hy hem niet wael en verstont
in gramarien van die goeden boeken die syns
vaders waren der hy wt vrachte die hy ghehoert
hadde, ende der wte dat by werc vul dede die
en hadden hem niet te goede gheworden. Ende
der om maecte hi dit in diesche, omme dat hy
begheerde dat syn zoen profiteerde der mede ende
hem bleve van synre leringhe die men seer prijssede. n
Zooals in andere teksten van Ypermans Chirurgie vindt men in dit exemplaar ook de afbeelding der gebezigde heelwerktuigen.
Explicit fol. 173 r°.

Nr 1 7. — British Museum, Hs. nr 34111.
LIBER TROTULI. 8°- formaat. Perkament. XV' eeuw.

« Here bygynnej a boke jat is clepid Liber
Trotuli. The author of it is Trotula alias Erotis. » —

Zie ook Hs. Sloane, 421. A.
(i) De vorm spencioen is
behoudenesse.

correct.

Vgl. Spieghel smenschen

—
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Van dit werkje bestaat een middelnederlandsche tekst, die binnen kort zal worden in druk
gegeven.

Nr i8.-- British Museum, Cotton Vitellius, F. XV.
« CRONIJCKE VAN HOLLAND T VAN JAN VAN
NAEL D WIJCK. » Papier. 4°- formaat. — Geschrift
van het begin der XVIe

eeuw.

Al de bladen dezer kroniek hebben alboven
van het vuur geleden, en zijn thans op papier
geplakt om verdere beschadiging te voorkomen.
De titel luidt letterlijk als volgt (in geschrift
van de XVIIe eeuw)

« Croonijcke van Hollandt, van Jan van
Naelduijck totten fare 414. »
Iemand heeft, op onzen tijd, het jaartal 14 14.
met potlood in 1515 veranderd.
Het geheele werk beslaat 371 folios en is wel
degelijk een aangevuld afschrift, en niet eene voortzetting, van Naeldvvijcks Kroniek. Het alles is zeer
langwijlig en geeft weinig nieuwe bijzonderheden
te kennen. De taal verdient evenwel aandacht.
Het boek is niet volledig.
Enkele uittrekselen volgen hier ;
....prolooch.
....die sinne ghehadt om te bescrive... ....wije dat die
graven princhen... ....van syn gheweest ende hoe
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ende in wat m.......eerst an Hollant sijn ghecomen
ende hoe dattet ...ant is ghenoemt. Ende oock sal ic
daerin roeren ....scoppen van Vtrecht alst totter wateryen ende ten pro.... sal. Ic heb langhe wyl hijer
mede ghebeijt om dat jc ende sonderlincks hoopte
te sijen wt een cronijck van ....m dat hijer mede in
te stellen, de welc jc verstont dat ghe.... souden
warden in latijn ende ghemaect was van enen
glorioe ... clerck, oratoor ende poeta, regulijer int
clooster van Steijn bij der Gow ....eghen Wilhelmus ghenoemt, ende is een ghesel ende medebroeder ghe..eest van enen regulijer, een sonderlinck ende vernuft clerck subtijl ende excellent
clerck Herasmus Rotterdam, de welc voort is
ghegaen van clergyen ende sciencijen, alzoo dat
hij nu is doctoor jnder godheijt ende is ghescepen
tot groter verheffinghe in beneficijen te comen
jndyen by nijet hoochlic versyen en is. Dese
Wilhelmus heeft veel boecken ghemaect ende laten
drticken, die hij ghescreven heeft ter eren Herasmum
voerghenoemt doen Herasmus te Parijs woende,
ende ic oeck, daer jcse ghesyen ende ghelesen
hebbe, ende oeck sommighe epistelen an hem.
Ende onder anderen heeft hij corts ende onlancks
gheleden zeer oratoerlic in proseri bescreven w....
dat die Gheldersche Wiesp ende Muijden wonnen,
daer hij hem selven zeer wetelic ende Boet clerck _
in toent. Ick heb verstaen dat dese cronijck nijet
te voorschyn en is ghecomen noch gheprent, want
hij begheerde een clenen loon ende ghift vant hoff
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tot een reconpensi ende loon van sijnen groten
arbeit, die hij daerom ghedaen hadde ende verteert,
want hij heeft sonder tvvivel moeten reijsen in
menighe plaetsen, steden, sloten, castelen ende
dorpen om te besijen ende te ondersoecken off
hij erghens wat nieuwers ende sonderlincks soude
vinden ter materyen ende ten propooste dijenende,
tot eer, loff, prijs ende hoecheijt der princhen,
graven ende huijse van Hollant. Mer, want dese
Wilhelmus doot is ende sijn boeken noch nyet
te voorschijn en comen, soe heb ic Jan van Naeldwick
voor mij ghenomen dese cronijck van Hollant te
willen maken na mijn arm rudelic verstant ende
tot correxien der gheenre dijet beter weten en heb
dese historie, ijeste ende cronijck ghenomen, vergadert ende getranslateert ende overgheset wt den
walschen ende latijnen in duijtsche wt voel boecken
ende autoeren, mer den rechten text van die cronijck
ende (sic) graven van Hollant heb jc meest ghenomen wt een boeck ghemaect bij enen Johannes
van (fol. v°) ... ke ghenoemt, alsoe noemt by hem...
Hijer eyntet prolooch ende hijer....
Daarop volgt de tafel.

Fol. 20. ....excelente cronijck van Holland.
Mer ....ende van Zeelant ghelijc bescriven ....ende
oeck Pius die paeus die tweede ....also alsmen
vint bescreven in een boeck ghem.... Bartholomeus
De proprietatibus rerum, jnde vyftien.... boeck
is een cleyn provincie gheleghen by den .... eynde

—
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van den Rijn, daer die Ryn in die zee vloijet
.... ende strecket zwtwaert an Brabant, ende
oestwaert .... ende noertwaert an die Engelsche
zee, ende west.... an die Neder Gallen ende an
Vlaendren. Ende is een bruec .... ende zeer
waterich met den armen van der zee ende des
Rijns .... wijet ghelijc enen eylande ende heeft
binnen walen ende vele ....eren, ende sonder-linghe goet weylant, waerom daer vele beesten
in sijn. Ende die aerde tot somrnighen steden is
zeer vruchtbaer ende daer legghen oeck tot sommighen plecken buscagyen ende foreesten daer wilde
beesten in weden, waerom daer goede jacht is.
Ende in veel steden ist moerich, daermen enematerie van maect, die oerbaerlic is te barnen.
Ende is een rijck lant also vanden goeden dat
bij der zee en bij den rivieren vaert. Van welcke
lande die hoeftstadt gheheten is in latijne Traiectum
inferius, mer Vtrecht hietse in duijtsche. Want ant
duijtsche lant hoert sij na der gheleghentheit ende
mede na der talen. Ende dat volc is groet van
lichaem, starck van crachte, stout van harten,
scoen van aensichte, eerzame van zeden, Gode
ontsiende, ghetrouwe ende vroedsaem, ende min
begheren te roven dan ander luijden. Pius, die
paeus, seijt in sijn bescrivinghe van die werft
dat die van Vtrecht somtijts subject sijn gheweest
onder die Vriesen ende somtijts onder Hollant,
ghelijc die heerlicheyen ende landen dicwyls verwandelen ende nieuwe heren crighen. Mer nu.
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en sijn sij onderdanich noch Vrieslantt noch Hollant.
Het prinschap van Vtrecht is alleen subiect den
Keijser van Romen. Sij besitten een groet lant,
het dwelc met die armen vanden Rijn tot voel
plaetsen onbevloyet wart (h.... ). Vtrecht is een
lant op hem selven, ende hebben enen biscop,
die sij onderdanich sijn, de welc voel steden, sloten,
castelen ende dorpen onder hem heeft, ende het
lant van Over IJsel, als Campen, Zwol, Deventer
en de Vollenho met noch meer ander steden
staen oeck tot synen gheboden ende ghehoersaemheit. Seelant, als Pius, die paeus, vertelt, leijt
int laetste van Germanien int oest ende int noerden,
ende sijn veel eijlanden ligghende in die zee, daer
die Rijn hoer mee verliest ende wtghesloten wart.
In vvelcken die principael ende hoeftstatt Middelburch is ghenoemt, dewelc heerlicken bemuert is
ende is een seer vermaerde coepstat. Baer leijt
oec in die Brijel, een vermaerde stede is ende
bevloijet met die zee ende Maes, met meer ander
steden als (Fol. 20 v ° ) Ziericzee, der Veer, Vlissinghen met.....
Na die gheboorte Abraham.... wart die grote
stat van Troyen.... nen van die Grieken. Ende
die..... ghebleven sijn van daen ghetoghen met....
cappiteijnen als Anchises, Eneas, Anthenor ende....
sijn ghelant ende ghehavent daer nu Venegyen stae...
Hungheryen. Ende Eneas arriveerde ende lande
an I Jtalie... strict ende campte teghens coninc
Ttirnus, den welc hij.... hij erovede wan hij die
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scone Lavynne, coninc Latinus dochter, ende...
mede oerloch ghesoent ende den twist gheleijt,
ghelijc die histo... hout, die ic oeck besch (sic)
hebbe. Ende an dese Lavijnne wan hy... een soen,
die sij noch droech als Eneas oflivich was ghewarden... welc Siluius posthumus wart ghenoemt.
Dese als hij te man ghe... so creech hij een joffroü
lyeff, ende was Lavynnen sijnre moeder..... daer
hij een soen bij creech, dien hij Brtitus dede
noemen. Ende als dese Brutus out was xv jaer,
reet hij op een tijt wt jaghen ende hij zoude stieten na een wilt ende hij scoet sijn broeder doof,
die sommige scriven syn eijghen vader. Ende hijere
wart hij also zeer verscoven, verstoten ende gliehaet van sijn vrunden ende maghen, dat hij van
scaemte ende verdrijet wt den lande tooch Ende
hij creech ende vergaderde also veel Trojanen in
anderen landen, die onder tribuijt ende eyghenscap
saten onder enen coninc ende grieck, Pandrasus
gheheten, also dat hij met machten het eijlant
Albijon heeft ghewonnen, dat nu Enghelant hiet
ende besattet met sijn volck, hert dwelc ic bescreven heb opt lancste int beghinsel van die Cronijck
van Enghelant. Het grote volt dat Brutus met
den zijnen wttet eijlant van Albion hebben verdreven, die ghinghen ende vloden tscepe, de welt
alzo lang hebben gheseijlt, dat sij sijn ghecomen
ende ghelant over zee, in den wilder Sassen lant...
Enz.
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Fol. 28 r° : « .... Ende ghinc al rugghelinc
achterwaerts, op dat men int offgaen ende int
weder keren mer eens menschen voetspoor en
mochte bekennen....
Fol. 33 r° : « ... Ende als die dach op ghinc
ende die sonne die aerde verlichte ende die rijpe
op den velde lach, is Floris zeer heerlicke ghecomen wtter stat mit x jonghelinghen, dat valkenaers
waren, ende is onverhoets ghecomen in synre
vianden laghe, als dijes nijet en wiste, ende als
bijt ghev% aer wert, stac hij sijn paert met spoeren
ende gaff hem den breijel ende keerde weder na
der stat waert, mer sijn paert stortede mit hem
ter aerden ende sijn vianden... u
Fol. 34 r° : « ... Ende daer dede dese heylighe biscop een sermoen ende hijer na gheboet hij
den leken luijden, bij den banne ende bij horen
live, dat sij op dijen dach vter stat nijet en ghinghen, mer dat sij op der mueren bleven ende hoer
stat bescermden. Die biscop mit al sijn ecclesie
hebben hoer gheestelicken wapenen an ghetoghen
ende ghinghen also ter poorten wt met crucen
ende met vanen, ende gaven hem selven willichlicken totter instaende martelien. Ende aldus ghinc
die ghemene ecclesie voor in witte overrocken en
ijghelic na sijn staet. Ende die biscop ghinc afterste,
gecleet mit sijn ornamenten ende droech in sijn
hant die blixem des vuers, dat was dat boeck
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daer hij den grave van Holland met syn hulpersmede vermaledijen woude... »
Fol. 36 r° : « Des jaers daer na volghende, op
Sunte I Jpolitus dach, daer sij grote hochtijt off
houden, vergaderden die Vriesen ene grote hervaert,
op dat sij Alcmaer echter destrueren souden ; daer
teghen quamen stoutlicken die ridders mit der
ghemeenten van Karmerlant, beijde te water ende
te lande, die in die eerste manghelinghe xxx die
alre stercste Vriesen doot sloeghen, ende als die
doot waren ontliep al dat ander ghedijet wech te
Vrieslant waert... »
Fol. 37 r° : « ... Soe is hij ter jacht ghereden doert begheren van den heer van Ermenijen,
op dat hij hem oeck wat vermeijen ende verluchten
solide. Doe ist gheboert dat deze keijser op een
tijt zeer heet was ghewarden in die jacht, waerom.
hij hem een weynnich vercoelen vvoude in een
ghenoechghelike rivier, dewelc liep verbij een groet.
foreest, ende hem dvvaen wonde van syn zweet.
Hij verliet hem dat hij wel swemmen cust ende
hij quam in den stroem, die groet was, de welc.
hem werp teghens den oever, dat onder twater
lach, daer hij verdrencte... »
Fol. 38 r° : « ... Die daer ghedreven warden
vanden Kermers in een zudde off in een wedde... »
Fol. 41 r° : « Des anderen daghes, als die sonne
op ghinc ende al dat grass bedouwet was, sat dese
biscop op bij rade sijnen edelen luijden ende reet

-- 479 —
met voel wapentueres in die Velue ende verbarndse
altemael, ende bestormde Zutphen. . »
Fol. 4! r° : « In den jaer.... wart graeff Dirc
zeer sijec in die stede van Dordrecht, also dat
hem die meesters op gaven. Doe begonde hij zeer
te beclaghen dat graef Wilm, sijn broeder... n

Nr 19. — British Museum, Hs. nr Cotton,
Titus, D, XXV, 6.
« HISTORIA venerabilis prioris Heinrici de Oerschot,
in Bethleem iuxta Lovanium DE CLADIBUSLEODIENSIUM. » Kwarto-formaat. Perkament. XVe
eeuw.

Dit boek is onderzocht geweest, met de verijdelde verwachting er Nederlandsche teksten in
aan te treffen ; het bestaan daarvan werd vermoed
naar aanleiding eener aanteekening van wijlen
B°n Kervyn de Lettenhove.

Nr 20.

-

British Museum, Hs. nr

21174.

Perkament,
z2e-formaat. Samen 24 folios. Geschrift der XIVe
eeuw, doch later overloopen, toen de inkt begon af
te schilferen.

RECHT DER STAT VON RUDEN.

Aanvang op fol. 4 r° : « In nornine Domini.
Amen. In dessen boke sint ghescriuen de guden
recht de der stat van Ruden sint gheghiuen dur
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Nr

21. -

British Museum, Hs nr 21570.

« ACCOUNTS, etc. OF THE CHURCH OF St BAVO,
GHENT, i551-16i6. » Klein folio- formaat, papier.
Samen 104 folios.

Fol.

r°: « Rekeninghe ende bewijs dat Bauwijn
vander Moere, pbre, doet ende over gheeft mijn
E. heere ende vadere in Gode mijnen heere den
prelaet ende der kercke van Sente Baefs, als gecommitteert ten ontfanghe vander pachten ende goedinghen toebehoorende mijnen heere ende der kercke
voors., ligghende binnen den Lande van Aelst,
bynnen der casseirie van Audenaerde, ende bynnen
den Lande van Deermonde, dit vanden jare beghinnende te Kerssavonde XVC LI slutende te Kerst.
2

,

XV'. LIIJ.

Fol. 8 r° : « Rekeninghe van Hauthem vanden
jare XVe. L. W. » -- Fol. i 5 r° : xV`. LIIIJ; - Fol.
23 r° : XVc LV.

Daarop volgen kwijtschriften van allerlei slag.
De rekeningen van Hauthem herbeginnen op
fol. 44 r° en loopen voort tot fol. 1o4. v°, hier en
daar afwisselend met de ingebonden kwijtschriften.
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22. --

—

British Museum, Hs. nr 25052.

Vermeld als : « Histoire du monastère de Coudenberg »,
is eigenlijk getiteld : « HISTORIA CELEBRIS ET
ANTIQUI C ENOBII SANCTI JACOBI DE COUDENBERGA (vulgo Coudenberg) Bruxellis, in Monte
frigido, olim conscripta per Rd. Balduinum de Backer,
praedicti ccenobii canonicum, nuperrime usque adhujus
monasterii suppressionem continuata. » Papier. 8°- formaat. Geschrift van de XIXe eeuw. Samen 181 folios.

Om alle verdere vergissing ten opzichte van
den inhoud en de waarde van dit handschrift te
voorkomen, achten wij het raadzaam het hier nader
te beschrijven.
Het boek behelst vooreerst de voortzetting van de
geschiedenis der prelaten van St.-Jacobs op Coudenberg, vervolgens eene reeks grafschriften en
eene beschrijving van de thans bestaande parochiale kerk ; het besluit met een aanhangsel betrekkelijk tot de broederschap van O. L. Vrouw van
's Hertogenbosch. Deze opstellen zijn deels in het
Fransch, deels in het Latijn opgesteld en bij plaatsen opgeluisterd met gravuren uit gedrukte boeken
en met origineele blazoenen.
Het hs. is het werk van Th. de Jonghe.
Alleen de voortzetting van de geschiedenis der
prelaten is van eene andere redactie dan de zijne.
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Nr 23.

-- British Museum, Hs. nr 20687.

LIBER MEMORIALIS FAMILIIE DE BOISSCHOT,
1557-1624. Klein kwarto-formaat. 14 folios beschreven
op de 175 welke het boek bevat.

Fol. 1 r° « Dit memoryboeck is by my vernyeut vuyt mynen voorighen memorie boecken jn
Februario an° XV° en LXIIIJ, stilo Brabantix ende
voerts gecontinueer.
(get.) Boisschot. »
Het boek draagt de volgende vermeldingen :
« Purchased of Mess. Boone, 13 Jany. 1855.
(Sale at Brussels, - Lot 13, in Dec. 1854.)
Deze familie-aanteekeningen zijn vervat in
't Latijn, Spaansch en Nederlandsch. Zij betreffen
geboorten, *huwelijken, overlijdens, renten en ontvangsten, uitgaven, enz.

Nr 24.

- British Museum, Hs. nr i6gg5.

GRAFSCHRIFTEN. Papier. Groot folio-formaat. Geschrift
van de XVIII' eeuw.

« Grafschriften staende in Sinte Rombouts
kercke [nl. te Mechelen], soo in als teghen den
muer der selve, mitsgaeders de gene staende op
de sercken verciert, met getimbreerde wapenen
ofte van andere considerabele persoonen. »
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Nr 25.

British Museum, Hs nr 29251.

CHARTER van 144g, gegeven te St.-Truiden. Originaal,met zes uithangende zegels.

« Allen den ghenen die dese lettren sullen aensien
of hoeren lesen, Wouter van Scoele, richter des
tgijshoefs ons genedichs heeren van Luydich dien
by heeft in synre stat van Sintruyden ende aldaer
omtrijnt, Flips Copy, Roebrecht Pickaert, Wlllenvander Kernpenen, Jan Jacobs, alias van Ghelmen,
ende Geraert Harrell, late shoefs voirs., Groete
met kynnisse der waerheyt. Sult weten dat voir
ons lijflick comen es Merten van Entbroeck,
kynnende openbaerlick ende lydende dat by om
sekere penninghe hem van Henrick Briedere wael
ghetaelt synde, den selven Henrick Briedere present
synde, in wettigher comenscap vercocht heeft vijf
guldenen erthueren erffelick, jaerlex te vallene ende
te betalene half te since Petersmisse ad vincula
ende half te onser liever vrouwen liechtmisse, aen
ende op eenen graethof, hovende inden tgijshof
voirs. ende ligghende ter Linden in die ghehoersam
steghe, nyet voir vyt belast als Merten voirs.
seyde dan met Coelminnen tgijse, kenende comen
bij die steghe voirs. aen deep zyde, by goede
Steven Nax aen dander zyde, Matheeus van Grueninghen aen die deerde zyde, ende Lambrechts
van Entbroeck alias vanden Borne aen die vierde
zyde. Ende noch op eenen anderen graefhof hovende
inder Hesryen hof van Nonne myelen, 'jaerlex
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voir vyt belast synde metter heerscapien, ende met
eenen gulden erthueren erffelick ende nyet meer,
als Merten voirs. seyde, ende ligghende in die
steghe voirs. aen deen zyde bi den Wilbampt,
den vloetgracht tusschen beyde staende aen dander
zyde, by guede Wouters vanden Roechout, den
vloetgracht tusschen beyde staende aen die deerde
zyde, ende Ghielis Gouwackers wylen aen die
vierde zyde. Op dese condicie te weten : wert zake
dat eynich quiter erfman die vyf gulden erffelick
voirs. hennen tyts quete, dat de quiter talen soude
lycoep, goidspenninck, guedenisse, cost deler lettren,
zieghelghelt metten principaelgelde daer om vytghegeven. Soe dat der voirs. Merten, met vertyen
syns rechs, die vyf gulden erffelick vors. aen den
pant alsoe verre asster hovende es jnden tgijshof
ons ghenedichs heeren van Luydich vors. opdroech
in hant mijns richters, tot orber ende behoef
des voirs. Henrix, der welck daer in van ons
richter ende late met menisse, vonnisse, banne ende
allen rechte des tgijshoefs te bans vors. ghewoenlick te gheschiene, ende behestelick en yeghelix
rechs vvettichlic, ghegicht ende ghegoidt waert, op
dese vorwerde, te weten : dat, wert zake dat den
selven Henrick in eynighen tucomenden termine
sijns tgijs voirs. gebreke, dat hy alsdan sinen pant
alsoe verre alster hovende es, inden tgijshof te
hans vors. sal moghen aenspreken ende vervolghen
nae der stat recht vors. ende daer toe comen
voir syn proper erve ende op sgoets cost. Item
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Nrr 26,
26. -- British Museum,
Museum, Hs.
Hs.nrn r19873.
19873.
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de dubbele
dubbele vermelding
vermelding:
.«.e Petit's
sale
at
the
Hague,
Nov.
1853,
Lot 3o.
30. -—
Petit's sale at the Hague, Nov. 1853, Lot
Purchased of
of Mess.
Mess. Boone,
Boone, iI July
July1854.
1854.»»
dezen inventaris
inventaris is
is het
hetmoeielijk
moeielijk de
de waarde
waarde
Uit dezen
der
opgenomen
stukken,
die
van
1200
tot
1585
der opgenomen stukken, die van 1200
1585
loopen,
te leeres
leereu kennen
kennen ::alleen
alleen eene
eene beknopte
beknopte
loopen, te
opgave
van hunnen
hunnen inhoud
inhoud is
is ons
onsgegeven
gegeven geweest,
geweest,
opgave van
met hier en daar eene aanhaling uit oorkonden
oorkonden van
va n de
XVe
bij plaatsen
plaatsen
XVe en
en XVIe
XVIeeeuw.
eeuw. In
In de
de margen
margen staan
staan bij
handteekens en
merken uit
uit de
de origineele
origineele charcharen andere merken
ters nagebootst.
nagebootst.
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N' 27. — British Museum, Hs n' 9377
« CHARTERS GRANTED TO TOWNS IN LOW
COUNTRIES.» Klein folio- formaat. Papier. Geschrift
van de XVIe eeuw. Samen 269 folios.

Fol. 1 r° : « Den chaertere van Cortenberghe ».
1312.
Fol. 6 r° : « Dit es den walschen chartere
1314.

D._

Fol. 9-14 wit.
Fol. 9a r° : « De lantchartere jn dammannie
van Brussel ». 1292. « Dit was gedaen jnt jair onss
heren dusentech tweehondert tnegentech ende twee ».
Fol. i8 r° : « No oft Religieusen na huerer professien scuccederen (sic) moeten. — Ende oftmen
erve onder dammannie van Bruessel met testamenten becummeren oft belasten mach j n prejudicie der
efgenamen » (sic). 1464.
Fol. 20 r° : « Hertoginne Johannen ende Hertoge Wencelens jncompst ». 1355.
Fol. 26 r° : « Van wet ende vonnisse te doen ».
1383.
Fol. 28 r° : « Hertoge Anthoeniss incompst ».
1406.
Fol. 32 r.° : « Des
compst ». 1414.

illjd en

Hertogen Jans jn-

Fol. 33 r° : « Des yersten Hertogen Philips
jncompst van Brabant ». 1427.

_
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Fol. 41 r° : « De incompst sHertogen Philips
van Bourglen, van Brabant, etc ». 1413.
Fol. 52 v° : « Vanden tollen van Gheeruvliet
ende van Gorinchem opter rivieren vander Honten
ende der Diesen ». 1443.
Fol. 53 r° : « Vanden Leengoeden ». 1g46.
Fol. 59 r° : « Das nyeman den anderen dagen
en mach voer enich gheestelic gerichte sonder dat te
bringen bij eenich vanden seven hootsteden van Brabant dair onder dat gebueren mochte ». 1447.
Fol. 6o v° : « Quomodo Universitas debeat practicare jn transportibus et alijs ». 1456. Tekst in het
Nederlandsch :
« Alsoe als mijn genedige heere de hertoge onlanx
leden, om dat tot sijnre genaden kennissen comen
was, dat vele leeke persoenen, sijne ondersaten, ende
andere, dagelijcx vele transpoerten deden aen eenige
scolieren oft suppositen vander universiteyt van Loeven, ende dat de selve scolieren die goede liede
daermede zeere quelden ende pijnden te trecken te
rechte voere den conservator vander voirseide universiteyt, den seleen conservator heeft doen scriven,
bevelende dat hij vut crachte vanden voirseiden
transpoerten egheene kennisse aen nemen en soude
tegen sijnre genaden ondersaten ende die voere hem
moyen te rechte te comen, ende dat die restoir ende
universiteyt voirseid seynden souden eenigen hueren
gedeputeirden om mijnen voirseiden genedigen heere

— 4go —
te thoenen die previlegien, op dat sij eenige hadden,
vanden voirseiden transporten te moegen vseren ende
darenteynden dair af te geschien alsoe behoeren
soude, Soe es op huden bij mijnen voirseiden heeren
den cancellier ende raedsluden van Brabant comen
meester Bauduin van Ziericxzee, doctor in decreten,
gelast vander voirseide universiteyt wegen, ende gaf
aldair over een cedulle in latyne, dair af de copie hier
nae gescreven es, jnhebbende allerhande pointen endearticulen, daer nae hij seyde dat de voirseide conservateur ende oic de voirseide rector ende universiteyt
jnden voirseiden transporten voertvaren souden,
welke cedulle bij mijne voirseide heeren gevisiteert
sijnde, seyden sij den voirseiden meester Bauduin,
dat alsoe verre hem eenige clachten meer quamen
van eenigen van mijns genedigen heeren onderseten,
die metten voirseiden transporten tonrechte gequelt
worden, dat sij dair op souden versien alsoe behoeren soude. Gedaen te Bruessel drie daige jn Januario
anno xiiij lvj. »
Fol. 6 i 1. 0 : « Hier na volght de copie dair at
boven mentie gemaict is.
Fol. 63 r° : « Sekere pointen gegeven hij s Hertogen Philips van Bourgen, van Brabant, etc. ten
onderhoudene vander justicien ten bescudde van
ombehoirlike lasten van volc van wapenen, van gheesteliker jurisdictien et reliq. ». 1457.
Fol. 69 r° : « De annichelatie vander jnfor matien ende reformatien opte officieren ende wethouderen abuys, begonst tondersueken, etc. ». 1459.
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Fol. 71 v° : « Vanden procuereur general ».1443.
Fol. 72 v° : « Vanden Lombaerden ende woekeneren ». 1451.
« Philips, byder gracien Gods hertoge van Bourgoigne, van Lothringen .., allen den ghenen die
desen brief sullen zien oft hoeren lesen, saluyt.
Want wij tegenwoerdelic ter begheerten vanden
drie Staten ons lants van Brabant gesloten ende in
meyningen sijn, om tselve onse lant van ombehoirliken lasten verhuedt te worden, te maken ene generale provisie op die hanteringe vanden vvoekeneers
vut Lombardien, bij onsen orlove ende consente
tafel houdende jn onsen vorseiden ende anderen
onsen landen van herwaerts over, ende de voirseide
woekerveren vut allen den selven onsen landen te
verdrivene, overmids den onredeliken woeker die zij
gewoenlic zijn te nemene vanden goeden luden dien
sij leenes, dair mede zij onse voirseide lude groetelic
bloeten van juvveelen beyde van goude, van zilver
ende vele anderen manieren van goeden, oft ten
minsten den selven hueren woeker te modereren,
alsoe verre als wij dat eenichssins guetelic zelen
connen gedoen, Soe doen wij te wetene dat wij den
voirseiden drie staten ons voirseids lants van Brabant toegeseecht hebben ende geconsenteert, toeseggen ende consenteren met desen onsen brieve,
dat wij totter tijt toe dat wij die voirseide generale
provisie gemaict sullen hebben, egheenen Lombaerden meer verleenen noch consenteren en zelen eenige
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taeffele te moegen houden tot eeniger plaetsen in
onsen voirseiden lande van Brabant, dair op desen
tijt egheene I.ombaerden taeffele en es, ende dat wij
den ghenen die nu tafel dair houden bevelen ende
dair toe houden zelen, dat sij, den voirseiden tijt
hangende, den woeker in allen tafelen binnen den
selven onsen lande zullen nemen even gelijc, sonder
die in ene taefele meer te nemene dan jn die andere,
vanden ghenen die (sic) dien zij, op pande of anders,
eenige penninge zelen hebben geleent, ende dat wij
den voirseiden woeker oic sullen doen modereren
ende stellen tot redeliken ende minderen prise, dan
men dien tot heer toe heeft plegen te nemen, alsoe
datmen sal moegen gestaen metten vierden penninck
tsiaers van woeker te geven, oft emmer alsoe dat
de voirseide woekeneren niet meer en zelen moegen
nemen dan den derden penninck tsiaers voere hueren
woeker, het en waere dat zy als nu eenige privilegien hadden ter contrarien. Ende des torconden
hebben wij onsen zegel aen desen brief doen hangen.
Gegeven jn onser stat van Bruessel xx dage in .Septembre jn jair Onss Heren duysent vierhondert een
ende vijf zich.
Fol. 74 r° : « sHertogen Karels Incompst in
Brabant ». 1467.
Fol. 86 r° : « De generale provisie ». 1476.
Fol. 91 v° : « Dincompst sHertoginnen Marien
jn Brabant ». 1477.
Fol. 122 r° : « Die incompst van den Hertoghe
Maximiliaen » . 1477.

- 493 Fol. 129 r° : « De fundatione Abbatie de Bygaerden ». 1133.
Fol. 13o v° : « Hier na volgen der stad coeren
van Bruessel, van dootslage ende van allen quetsueren ». Latijnsche tekst. 1229.
Fol. 135 r°-136 r°. Verschillende latijnsche oorkonden, van 1295, 13o3 en 1312.
Fol. 137 r° : « Datmen de poerteren van Bruessel houden moet te vonnisse ende verwinnen mitten
rechte vanden coere, met meer andere pointen ut
infra ». 1290.
Fol. 13,) r° : « Datmen poertere noch poirtersse
noch haere goede vaen of houden en mach, sij en
zijn verwonnen metten rechte, met meer andere
pointen ut jnfra ». 1326.
Fol. 144 r° : « Wat persoenen ende wie sculdich
es jnde wairscap gehouden te zyne ende sijnre ouders
scult te betalen D.
Fol. 1 44 v° : « Statuyt vander possessien ». 1432.
Fol. 147 v° : « Statuy t vander bladingen ende
aenleggenen ». 1 44 1.
Fol. 151 r° : a Open brief vanden schake ».
Fol. 153 r° : « Dit nagescreven point is geordineert op de vrouwen die van fortchen clagen
willen, dat zij huere clachten doen zelen moeten
binnen derden dage na dat zij huerre voeten geweldich selen zijn :
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« Item, want alrehande manieren van vrouwen
persoenen dicwile aengenomen hebben groete clachten ende vervolge voere den amman ende der wet
van Bruessel te doen over manspersoenen van fortsen,
crachte ende gewoude, die zij seggen dat aen hen
gedaen soude wesen, diemen alsoe jnder wairheit
niet bevonden en heeft geschiet zijnde, dair om de
voirseide manspersoenen dicwile ende menichwerven
jn groeten anxte ende vreesen huers lijfs geweest
hebben met onrechte, ende de heere ende de wet
groetelic beschaemt ende belast, Soe is overdragen
bij Wouteren Pipenpoy, amman te Bruessel, bijden
borgermeesteren, scepenen, gesworen raidsluden
ende oic bijden gemeynen widen raide vander stat
van Bruessel voirseid, dat soe wat vrouwen persoen, zij sij Behuwt of ongehuwt, binnen Bruessel
clagen sal willen van crachten, fortsen ofte gewoude,
die enich manspersoen aen huer voert Bekeert sal
hebben, dat zij die clachten sal moeten doen voere
den amman ende der wet van Bruessel binnen drien
dagen na dat zij huerre voeten geweldich sal zijn.
Ende soe wair zij des binnen den voirseiden tijde
niet en dade, dat zij van dier clachten hier voere
den heere ende der wet van Bruessel niet gehoort
en sal zijn, noch die clachten en zelen onstade doen
den ghenen dair zij over clagen sal willen. Gedaen
jnden jaere Onss Heren mcccc ende zessentwintich,
jnde Meerte. n

.
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Fol. 154
154 r°
rO :: «(( Den
Den brief
briefvanden
vanden Banne
Banne ».
I). 1388.
1388.
Fol. 157
157 r°
rO :: «« Eenigerhande
Eenigerhande ordinancie
ordinancie hoemen
hoemen
sal ». 1440.
bannen sal
1440.
Fol.
Den brief
brief vanden
vanden correctien
correctien ».
».
Fol. 159
159 rO:
r° : « Den
Zonder
jaartal. «« Ballinghen husen of hoven )).1401.
Zonder jaartal.
». 1401.
Fol.
163 r°
rO :: «« Wie yemanne
of quetst
quetst
Fol. 163
yemanne sleet
sleet of
heymelic, of doet slaen
heymelic,
oft quetsen,
quetsen, ende tfait
aen
slaen oft
tfait aen
hem
nyet en
en dreeght
dreeght binne!)
lxxij
uren,
dat
men
hem nyet
binnen
datmen dat
houdi:m
vutrichten over moert».
houden sal ende vutrichter
moert ». 1426.
rO :: «« Statuyt
Statuyt gemaict
gemaict opte
opte ghene
ghene die
die
Fol.
164 r°
Fol. 164
huyse opslaen
opslaen binnen Bruessel om yemanne
tevelen
yemanne tevelen
die derbinnen
derbinnen es
1). 1432.
1432.
es ».
Statuyt dat de
ghene die
die den
den
Fol. 166 rO:
r° : «« Statuyt
de ghene
Borghemeesteren
Raidsluden van
van Bruessel
Bruessel om
Borghemeesteren oh
oft Raidsluden
q ualiken toesprect
toesprect of
of leelicheyt
leelicheyt doet
tsrechts wille qualiken
alsoe vele verbuert als oft sijt
daden den
scepenen
sijs daden
den scepenen
rintmeesteren vander
vander stat.
stat. Ende
Ende wat
wat de
de ghene
ghene
oft rintmeesteren
verbuert die den
den gesvvorenen
gesworenen vanden
vandenamambachten.
bachtenverbuert
srechtswille
vanden ambachte
1422.
wille vanden
messeecht om srechts
ambachte ». 1422.
167 r°
rO:; ««Statuyt
Statuytvanden
vanden openbaren overFol. 167
spele
11. 1429.
1429.
spele ».
168 v°
Vo:: ««Vanden
ghenen die
die huysen
huysen ver
verFol. 168
Vanden ghenen
hueren lieden die
die in
in openbaren
openbaren overspele
overspele sitten,
sitten,-huer n
datmen hen
hen van
van dier hueren
hueren gheen
gheen recht
recht doen
doen en
datmen
sal ».
». 1438.
1438.
169 r°
rO:: ««Hoemense
corrigeren sal die
die de
Fol. 169
Hoemense corrigeren
vrouwen wechleyden
wechleyden ende huerer mansmansgehuwde vrouwen
». Zonder jaartal.
jaartal.
goet mede dragen
dragen ».
goet
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Fol. 171 r° : « Dat elc scepen van Bruessel sijn
vonnisse dies hij gemaent (es) wise ende vte binnen
den derden genechte ». 1335.
Fol. 172 r° : « Vanden ghenen die van schouden
ruymen vut Bruessel of huerer vryheit D. 1328.
Fol. 174 r° : « Statuyt vanden onghewarighen
vercoepers ». 1399.
Fol. 178 v° : « Pointen overdragen byden scepenen ende raide vander stat gelyc die inde marge
genoteert staen :
Als vanden ghenen die huere goede becummeren om anderen huere sculden vore te gaene.
Van onverlet setten van vonnissen.
Ende van gecochten poertere die eenloepich
bliven ».
Fol. 181 r° : « Andere pointen overdragen by
scepenen ende raide vander stad gelijc zij hier na
jnde marge genoteert sijn ».
Fol. 184 r° : « Sententie tusschen Bruessel ende
Bossche op de scepenenbrieven ende beleyden van
Bruessel ». 1431.
Fol. 187 v° : Gelijke sententie.
Fol. 191 r° : Idem, « tegen die stat van Antwerpen ». 1436.
Fol. 1 93 v° : « Hoemen de poerteren van Bruessel inden mercgreefscape . buyten der stat van Antwerpen geseten corrigeren mach ». 1437.
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Fo!.
195 r°
rO:: «« Doverdrach
Doverdrach der
der steden
stedenLoevert
Loeven
Fol. 195
ende
Bruessel
van
malcanders
ondersaten
te
corriende Bruessel van malcanders ondersaten te corrigeren ».
geren
1). 1440.
Fol. T98
'98 v°
VO:: «« Vander
Vander overboeringen
overboeringen der
der poerpoerteren
Bruessel ende
ende Antwerpen
Antwerpen geseten
geseten
teren van
van Loeven, Bruessel
binnen
den lande
lande vander
vander Divisien
Divisien omtrent
omtrent Me:.heMe..:hebinnen den
len »».• 1444.
1 444.
° : «« Copie van eenre
Fol. 203
20 ~ vVO:
eenre missiven byden
byden
tShertogenbossche, Thienen,
Thienen.
steden
steden van
van Antwerpen,
Antwerpen, tShertogenbossche,
Leeuwe,
Lyere, gescreven
gescreven aen
aen CanCanLeeu we, Nyevele
Nyevele ende
ende Lyere,
cellier
ende Raide
Raide van
van Brabant,
Brabant, jnhoudende
jnhoudende tvertvercellier ende
huerlieder wtsprake
enen twist
twist tustuscleeren
cleeren van
van huerlieder
wtsprake op
op enen
schen
die
van
Loeven
ende
Bruessel
doen
wesende
schen
Loeven ende Bruessel doen wesende ».

Fol 204
204 r°
rO:: «Cl. Tractaet
Tractaet tusschen
tusschen die
die van
van BruesBruessel ende duniversiteyt van
van Loeven 1).
».
Fol 207
207 r°
r O:: ««Van
Van huyshueren
huyshueren ».
_.
Fol. 208 rr : :« «Van
Vanbeleyden,
beleyden,overstaene
overstaene ende
ende
Fol.
».
vonnissen ».
2 I 0 r°
rO:: «« Een
Een statuyt
statuyt aengaende
aengaende der
der exeexeFol. 210
cutien van soepenen
scepenen brieven
brieven van
Bruessel. Ende
Ende dat
dat
cutien
van Bruessel.
gebreke van
amman nyeman
nyeman verechtert
verechtert en
by gebreke
van enen
enen amman
mach bliven in
jn sijnen
sijnen rechte
rechte ». 1418.
1418.
machbliven

212 rrO:
Hoemen goeden
goeden te
te deser
deser statstat° : «Cl. Hoemen
Fol. 212
rechte liggende
ontdragen sal
sal moegen
moegen
rechte
liggende vore erfcheins ontdragen
andere pointen
infra ».
». 1427.
"P7.
ende meer andere
pointen ut infra
219 r°
rO:: Statuten van
van Maria
Maria van
van Burgondi8„
Burgondië.
Fol. 219
1477,
1477.
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Fol. 23o r° : « Vander gratien den ballingen te
Bruessel gegeven ». 1477
Fol. 232 r° : « Confirmatie der privilegien vanden dootslage te Bruessel ». 1477.
Fol. 246 r° : « De bulle dair mede de paus consenteert de quadoenders vanden gewyden te halen
na inhoudt soe die sprect ».
Fol. 248 r0 : « De blyde incompst van Hertogen
Philipse eertshertoge van Oistenryck ». 1495.
Fol. 258 r° : Fransche statuten.
Fol. 266 r° : « Dese nagescreven coren waren
geordineert ende gemaect te Linckenbeke bi den
scepenen van Rode ». 1416.
Explicit fol. 269 r°.

N r 28

British Museum, Hs. nr

?

COPIE LITERARUM SANCTE PHARAILDIS. -Papier, klein octavo- formaat. Geschrift van de XVIII'
eeuw. Samen 168 folios.

Fol. 1 r° : « Copia originalium literarum translationis reliquarum Stae Pharaildis, quae contigit anno
1073. »
Andere kopijen volgen alzoo in 't Latijn, Fransch
en Nederlandsch. Zij gaan van de elfde eeuw tot
het jaar 1709, en werden, blijkens de opschortingsen vraagteekens, die hier en daar voorkomen, rechtstreeks van de origineelen overgeschreven.
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Van fol. 132 r° voort vindt men de afbeelding
van de oude zegels van Sint-Pharaildiskerk, zooals
die aan de oorspronkelijke oorkonden gehangen
hebben.
Fol. 142 r° begint : « Inventaris van alle de
Pampieren berustende in de Archiven van de Collegiale kercke van Ste Pharaildis tot Ste Nicolaes in
Ghendt ».
Nr 29. ---

British Museum, Hs. nr 21549.

OBITUARY TABLETS. 1585.

Het is een perkamenten schijf, waarbinnen eene
andere perkamenten schijf gesloten zit, die men kan
doen ronddraaien, zoodat in eene opening de namen
van overledenen, met den datum van hun afsterven,
te voorschijn komen.
Heeft alleen waarde uit een archeologisch oogpunt.
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Heren lhesu
Cristi, 388.
388.
7vde
Iyden, 388.
388.
T
vde van
van OnserVrouwen
OnserVrouwen lyden,
Ghetide
Sacrament,388.
388.
Ghetide van heiiighe
heilighe Sacrament,
Ghetide van
van die
die toecoernst
toecoemst Ons
Ghetide
Jhesu Cristi,
Heren Thesu
Cristi, 388.
388.
Langhe Vigelie,
Vïgelie, 392.
392.
Heiliger
vander Hclliger
Sm'èrlike
getijen nnder
Suverlike getij2n
Driemldicheit,
399·
Drievoldicheit, 399.

1. -- TITELS.
TITELS.
I.
Horae, 381.

Ghetiden van
van Onser
Onser Vrouwen,
Die Ghetiden
3383.
83.
Getijdenboek. 385.
Getijdenboek,
B. M.
::VI. Virginis,
Virginis, 389.
389.
Horae B.
Ir.
INHOUD.
II. -- INHOUD.
Die wijsheits
wijsheits Getide,
Getide, 382.
382.
Die ghetide
ghetide vander
vander ewigher
ewigher Wijs\Vijs384.
heit, 384.
. belt,
Getijde der eeuwige wijsheit.
wijsheit, 391.
De Groote
Groote Litanie, 382,
392.
382, 385, 39
2.
Ghetide
... inder el
verdsenisse
Ghetide...
ei en der verrisenisse
Heren
lhu
alleen
des
ons
Ihu
Xpi.
ons Heren
Sonnendaghes.
ve festa
festa dies,
die;,
Sonnendaghes. Sal
Salve

387.
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GODSDIENST.
Dutch
Du
tch Bible,
BibIe, 1360,
13 60, 377.
37 i·
Bijbel van
1467, 378.
378.
van Delft.
Delft, 1467,
nota.
Andere Bijbels, 378, nota.
N
ederlandsche Psalmboeken,
37 8,
Nederlandsche
Psalmboeken, 378,
nota.
nota.

Vitae antiquorum
anti quorum Sanctorum
Sanctornm Hannonie,
374,, 403.
4°3.
nonie, 374
Martyrologium
Bavonis, 374,
Martyrologium S. Bavonis,
0 3..
4403

Vulgata
abdij van
van Stavelot,
Stavelot,
Vulgata (der
(der abdij

'05). 432.

11J05),

KALENDERS.
Kalenders, 381, 3 83, 3 89, 394.
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LETTERKUNDE.
Spieghel smenschen behoudenesse,
375 , 439.

Speculum humane salvationis, 376.
Gewijde Poëzij van J. Jacobssoon
vander Meersch, 436.

Barlaam et Josaphat, 439.
Religions Verses, Hymns, in Dutch,
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MINIATUREN, 3 8 3, 3 8 9.
NAMEN.
PERSONEN EN SCHRIJVERS.
Cornelius Crul, 434.
Ulricus, sacerdos de Osterhoven, 376.
Hoffmann von Fallersleben, 432.
Thomas Scellinc Umbra, 464.
Thomas Scellinc, zoon, 464.
Jan Scellinc, 464.
Jan van Naeldwijck, 471.
Heinricus de Oerschot, 479.
Kervyn de Lettenhove, 479.
Balduinus de Backer, 482.
Th. De jonghe, 482.
Boisschot, 483.

Geeraert de Pauw, 487.
Philippus van Berchem, 487.

VROEGERE BEZITTERS VAN

HANDSCHRIFTEN.
Christoffel, Baron von Wolckhenstain, 1594, 376.
Boone, 3 8 3. 483, 487.

Heinrich Rotheul , t vonn Leipzigk,
1 5 8 4, 393•
Elisabeth vond Thane, 1584, 393.
Rev. W. B. E. James, 394.
Petit, 487.

REISVERHALEN.
Die Peregrinatie van jherusalem,
375, 403-432.

WAPENSCHILDEN.
Christoffel, Baron von Wolckhen- ij
stain, 1 594, 37 6 .

WETENSCHAP.
Tractat. Var. Cirurgici. Belgice, 463.
Artis Cirurgie cum practica Thome
Umbra, 464.

Chirurgie van Lanfranco, 467.

Die leringhe ende die practike van
Meister Jan Ypermanne, 468.
Die Surogie meester Jans Ypermans, 469.
Liber Trotuli, 470.
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Zitting van 23 Juni 1897.

Aanwezig de heeren baron de Maere, bestuurder,
Alberdingk Thijm, onderbestuurder, de Potter,
bestendige secretaris ;
de heeren Claeys, jhr de Pauw, Gailliard,
Gezelle, Hiel, Snieders, Willems, Daems, Micheels,
Obrie, Coopman, de Vos, Broeckaert, van Even,
Sermon, Bols, de Flou, Claes, werkende leden ;
de heer de Vreese briefwisselend lid ;
de heeren Janssen en Segers, brief wisselende
leden, verontschuldigen hunne afwezigheid.
Na goedkeuring van het verslag over de voorgaande zitting deelt de bestendige secretaris de lijst
mede der
AANGEBODEN BOEKEN.

Door de Regeering :

Bibliographie de Belgique, 1897, nrs 9, i o en i t .
Coutumes des Pays et Comte de Flandre.
Quartier de Furnes, III e deel.
Revue sociale catholique, nrs 7 en 8.
Bulletin de l'Académic royale des Sciences,
des Letires et des Beaux-Arts, 1897, nr 4.
Bulletin de l' Agriculture, 1896, nr 7.
Wallonia, 1897, nr 5.
Bulletijn van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring, te Gent, 1897, nr 2.
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Compte rendo des séances de la Commission
royale d'Histoire, 1897, nr 2.
Een gerechtelijk drama in 1813, door AUGUSTIJN THYS.

Revue Néo-Scolastique, 1897, nr

2.

Door de Redactie van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal, de 7e aflevering,
deel :
.' e

Braaknoot-Brandschatten.
Door den heer J.-B. MARTENS, kannunik en
leeraar :

Electriciteit en Magnetisme. St.- Nicolaas, 1897.
Door den heer BUITENRUST HETTEMA :
Taal en Letteren, 1847, nr 3.
Door de Société beige de Librairie :
1897, nr 5.

Revue bibliographique belge,
Door een ongenoemde :

Catechismus voor de Vlamingen van alle standen en geTindheden, uitgegeven door den « Viaamschen Bond ». Lover, 1888.
Door het Provinciaal Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen te 's Hertogenbosch :

Alphabetische catalogus op de 4 deelen en
supplement van de catalogus der boekerf van
geegd Genootschap.
De « Stuergheivalt » of Toogenaamde « BooTe
Griet » van 's Hertogenbosch.
Verder : Biekorf, 1897, n's 1o, i i en 12; Het
Belfort, nr 6; Kempisch Museum, 3e jaar, nr 7.
Ie

.
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Door den bestendigen Secretaris :
Catalogus van in- en uitlandsche Boomen en
Heesters. (Latij nsche, Engelsche en Nederlandsche
benamingen.) XVIIIe eeuw.
L'instruction primaire en France avant la
Révolution, par ALLAIN.
Levensschets van Dakobus de Kort, door TH.IGN. WELV AARTS

Huldebetoog ingericht ter begroeting van den
eeres. heer Guido GeTelle als lid der Vlaamsche
Taalkamer. Kortrijk, 1886.
Notice biographique et littéraire sur Ch. van
Hulthem. Gent, 1837.
Door den heer EDW. VAN HOVE :
Het Vlaamsche Leger. Het verTedelijken van
het leger. Het Vrijn'illigersleger. Tweede uitgaaf.
De Vlaamsche taal in het leger.
Door den heer FELIX RODENBACH :
Revue trimestrielle de Droit, suivie d'un mannel
de droit francais flamand. l e aflevering.
Door de Académie royale d'Archéologie de
Belgique :
Annales, 1897, 2e-3e afleveringen.

Briefwisseling.

Lezing wordt gedaan van eenen brief, gedagteekend 3 Juni 1899, aan de Academie gezonden
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namens het Comiteit, te Lier werkzaam om in
die stad het standbeeld op te richten van kanunnik
J.-B. David, taalkundige en geschiedschrijver, en
waarbij de Academie wordt uitgenóodigd zich te laten
vertegenwoordigen bij de onthulling van dat beeld,
in de maand Augustus aanstaande.
De vergadering gelast het Bureel om eene afvaardiging bij dat feest te benoemen.

Bij een schrijven van 15 Juni wordt door den
heer Edward Peeters (Edward van Hove), aan de
Academie gevraagd : 10 goedkeuring van zijn werk,,
strekkende tot vervlaamsching van het krijgswezen

in België; 20 uitspraak tusschen drie opgegeven
stelsels aangaande het vervlaamschen der « vakeigene krijgsuitdrukkingen » ; 30 toekenning van
een hulpgeld, om den schrijver in staat te stellen
in betrekking te komen met al wie in Zuid- en .
Noord-Nederland zich met taal- en krijgskunde =
onledig houdt ; 4° vergunning om zijne voort brengselen, op dit gebied, aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie te mogen onderwerpen, en door haar
te zien bekrachtigen.
De vergadering, geraadpleegd, is eenparig van
oordeel dat aan deze voorstellen geen gevolg kan
gegeven worden.
-

De beer bestuurder verleent het woord aan
den bestendigen secretaris, die zich nagenoeg volgenderwijze uitdrukt :

--
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In de zitting der Koninklijke Vlaamsche Academie van Maart 1893 bracht de vergadering hulde
aan de nagedachtenis van Jan-Frans Willems, ter
gelegenheid van het honderdste verjaren der geboorte
van dien hoogstverdienstelijken Vlaming, te recht
beschouwd als den vader, den hoofdman der Vlaamsche Beweging. Den 19 Maart 1897 was het eene
halve eeuw geleden dat een andere, niet minder
beroemde Vlaming, stierf, namelijk de dichter KarelLodewijk Ledeganck, wien zijne geboortestad, in
Augustus aanstaande, een standbeeld zal oprichten. Ik stel voor, dat de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor den zanger der Drie Zustersteden
zou doen, wat zij voor den geleerden uitgever van
het Belgisch Museum gedaan heeft, namelijk hem
eenige korte stukken, in gebonden of ongebonden
stijl, dankbaar toe te wijden.
Mogelijk ware 't niet ongepast, hier, bij gelegenheid, de begaafde mannen te herdenken, die vóór
de stichting der Academie, hetzij op louter literarisch
gebied, hetzij als kampioenen, voor onze taalrechten,
zich bijzonder verdienstelijk maakten ; eenige hunner
zijn reeds in 't paleis der Academie vereerd : Prudens
van Duyse, Ledeganck, Snellaert, Maria Doolaeghe,
Theodoor van Ryswyck, Philip Blommaert hebben
hier hun marmeren borstbeeld, dank aan de vrijgevigheid der Regeering; bovendien is, aan den eerstgenoemde een vvaardeerend schrift van ons medelid
den heer Micheels toegewijd. Beurtelings zouden
Maria Doolaeghe, Joanna Berchmans, Snellaert, Fr.

--
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Rens, Albrecht Rodenbach en anderen hier eene
hulde kunnen bekomen, welke zij wegens hunne rijke
begaafdheden, of uit hoofde hunne diepe verkleefdheid aan het Vlaamsche volk, zeker verdienen. Treedt
de Academie deze zienswijze bij, dan zou, gelijk ik
zooeven voorstelde, de dichter Ledeganck in de
zitting der maand Augustus kunnen herdacht worden. Mogelijk zou ons geacht medelid, de heer
Claeys, hier de redevoering kunnen voordragen,
welke het Feestcomiteit te Eekloo hem verzocht heeft
aan den voet des standbeelds uit te spreken.
De vergadering, geraadpleegd, betuigt hare
ingenomenheid met het voorstel en verzoekt den
heer Claeys, in de eerstvolgende zitting, zijn besluit
aangaande het voordragen van bedoelde feestrede,
in de Academie, te doen kennen.

De heer Coopman brengt verslag uit over de
zitting gehouden door de Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde.
De Commissie verzoekt het bestuur der Academie nogmaals aan te dringen bij den heer Minister
van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs
opdat hij de inlichting van de Commissiën voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde en voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie bepaald regelen zou.
De Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde verzoekt de Kon. Vlaamsche Academie hare
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uitgaven te laten geworden aan het Departement van
Onderwijs te Pretoria, als een blijk van de toegenegenheid der Vlamingen voor het taal- en stamverwante volk in Transvaal.

Dagorde.

De vergadering gaat over tot de stemming over
de verslagen der beoordeelde handschriften, ingezonden voor de wedstrijden dezes jaars.
Het eenig ingezonden handschrift over de eerste
vraag : Verhandeling over de vormen van het
werkwoord in het Oudfriesch, wordt den uitgeloofden prijs waardig gekeurd. Het bijgevoegde
naambriefje geopend zijnde, wordt de heer Jozef
Jacobs, student te Mechelen, als laureaat uitgeroepen.
Tweede vraag : Opgave van bewijsplaatsen
uit taalbronnen, voor elk der woorden, door
KILIAAN als « vetus Flandricum » opgegeven. De
Academie kent, mits zekere in de verslagen uitgedrukte voorwaarden, den uitgeloofden prijs toe aan
den schrijver van het werk, met kenspreuk : Thet is
hetwelk, na
thet andert uppa there óthere trest,
opening des naambriefjes, blijkt opgesteld te zijn de
heer J. Jacobs, voornoemd.
Voor de derde prijsvraag : Lijst der verwer-

pelijke neologismen, heden gebruikt in de Nederlandsche taal, met aanwijTing van hunnen oorsprong
en hunne onnauwkeurigheid, alsmede van de juiste
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Nederlandsche woorden, uitdrukkingen of Tegswijten, was één antwoord ingezonden, aan hetwelk
geen prijs wordt toegewezen.
Eveneens wordt het eenig ingekomen handschrift
ter beantwoording van de vierde prijsvraag : Een

Volksboek over de geschiedenis van België van
17Q2 tot 1814, den uitgeloofden prijs niet waardig
gekeurd.
Het tweede punt aan de dagorde is : kiezing
van twee Buitenlandsche Eereleden.
Worden gekozen, de heer Cam. Looten, letterkundige en hoogleeraar te Rijsel, en J.-H. Schimmel,.
letterkundige te Amsterdam.

Door den heer baron de Maere, bestuurder der
Academie, en door heer den Micheels, wordt het
opstel aangeboden, hetwelk door hen in de openbare
zitting van 24 Juni zal voorgedragen worden.

Na bespreking van het voorstel des heeren
W. de Vreese : Kan er iets gedaan worden onr

aan de werkjaarnheden der Academie meer bekendheid te geven? verklaart de heer bestuurder de
zitting geheven.

--1 1
--I1
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DE STICHTING DER FRAN SORE ACADEMIE IN 1635 ('

Dames en Heeren,
Zooals vele wetenschappelijke en staatkundige
instellingen is de Fransche Academie haar bestaan
aan eenen vriendenkring verschuldigd.
Reeds in den loop van het jaar 1629 hadden
eenige letterkundigen, te Parijs woonachtig, het
voornemen opgevat, zich eenmaal in de week ten
huize van een hunner te vereenigen.
Zij bespraken dáár hunne werken ; wisselden
hunne gedachten over hetgeen in de geleerde
wereld voorviel en hielden voordrachten.
Zij waren 8 of 9 in getal, allen mannen van
kennis, van goeden smaak en goede opvoeding,
en behoorende tot den adel of de hoogere standen
der maatschappij.
De voornaamste onder hen was Valentijii
Conrart, raadsheer en secretaris des konings, een
zeer kundig en zedig mensch, wiens voorzichtig-

(t) Men raadplege
PELLISSON ET D'OLIVET

Histoire de 1'Académie francatse.
HZstOzre de la Littérature francaise.
BOUILLET
Dictionnaire des lettres, sciences et arts, enz.

LANSON

:

:
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heid en stilzwijgendheid door het bekende vers
van Boileau onsterfelijk zijn gemaakt.
Hij was zeer rijk en daar hij in de straat
St Martin, het centrum van Parijs, een groot
huis bewoonde, was het bij hem dat men vergaderde, en van daar dan ook, dat hij door velen,
den vader der later gestichte Academie werd
genoemd.

Naast hem vinden wij Godeau, een zijner
bloedverwanten, die zeer uitmuntte, in de losse
gedichten, welke toen in zwang waren, en een
lievelingskind van het hotel de Rambouillet was,
alwaar hij Richelieu ontmoette en om zijne kleine
gestalte den bijnaam van « Dwerg van Julie »
had verkregen.
Op zekeren dag had hij den goeden inval,
den kardinaal met eene dichterlijke omschrijving
van den Benedicité te vereeren, voorwaar een
gelukkige inval, — want de kardinaal was niet
alleen tevreden, maar opgetogen over het hem
toegezonden stuk. Hij antwoorde onmiddellijk, en
deed dit met eene woordspeling die voor geene
vertaling vatbaar is : « Vous m'envoyez votre
bénédicité, zegde hij, eh bien, je vous envoie, moi,
mes graces, » en op staanden voet, benoemde hij
Godeau tot bisschop van Grasse, eene stad in
het zuiden van Frankrijk gelegen. Het was juist
acht dagen geleden dat de jonge dichter tot priester
was gewijd.
Dat was een goede tijd, Mijne Heeren, en ik
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hoop van harte dat eenige onzer collegas op zulke
rasche en dichterlijke wijze tot den bisschoppelijken stoel zullen geraken.
Claudius de Malleville was een Parijzenaar
van geboorte en gedurende vele jaren secretaris
van den Maarschalk de Bassompierre. Het was
een dichter van veel talent en natuurlijken aanleg,
maar zeer slordig in het nazien van zijn arbeid.
Hij stierf in 1647 en twee jaar later verschenen
zijne volledige werken in een lijvig in-folio.
Jacques de Serisay, de eerste bestuurder der
Academie, was in dienst bij den hertog de la
Rochefoucauld. Hij heeft geene gedrukte werken
nagelaten ; niettemin heeft hij veel, zoo wel in
proza als in dichtmaat, geschreven. In de stichting
der Academie speelde hij eene groote rol.
Jean Ogier de Gombauld was een arm edelman te St Just, in Saintonge, in 1 576 geboren,
n hugenoot zooals Conrart.
Hij kwam nog jong zijnde aan het hof van
Hendrik de IV en onderscheidde zich aldaar door
zijn goed gedrag en ontwikkelden geest. Na den
moord des konings, trok hij de aandacht op zich
van Maria de Medicis, de koningin-weduwe, die
hem een jaarlijks pensioen van 1200 kronen deed
toekennen, tot belooning, heette het, van de talrijke
treurzangen die hij op den dood van haren gemaal
had geschreven.
Maar de hovelingen beweerden, dat zij, zoo
doende, minder de letterkundige verdiensten van
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Gombauld had willen erkennen, dan zijne gelijkenis
met eer Florentijnsch edelman, aan wien zij hare
eerste liefde had geschonken, en wiens volmaakt
evenbeeld hij was.
En van daar, zegde men, de ontroering die
haar bij elke samenkomst overvalt en de gemeenzaamheid die tusschen hen heerscht.
Gombauld kon natuurlijk niet onverschillig
blijven en berninde op zijne beurt de koningin,
.die enne der schoonste vrouwen harer eeuw was.
Hij schreef voor haar zijn eersten roman Endymion
(1624) en later, in 3631, zijne Amaranthe, waarin
hij als minnaar tegenover zijne heldin optreed en
van wie hij zegt : de groote hoedanigheden van
Amaranthe zijn slechts de schaduw van die uwer
Majesteit.
Wat er ook van zij, het was eene ongelukkige, ja, eene hongerige liefde, want hetzelfde jaar
nog, 1631, werd de koningin gebannen, en ging
leven in armoede te Brussel en te Londen ; zij
-stierf r r jaar later, schier van gebrek, te Keulen.
Gombauld bleef te Parijs, waar hij leven moest
van eene jaarwedde, die hem niet werd betaald ;
hij wist letterlijk niet meer, volgens Tallemant
des Réaux, van welk hout pijlen maken, toen

de Bois-Robert er eindelijk in gelukte, hem een
gedeelte van zijn vroeger pensioen te doen wedergeven.
Gombauld stierf op go jarigen leeftijd, in 1666.
Jean Chapelain, de zoon van eenen Parijschen
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notaris, den 4 December 1595 geboren, was slimmer
en ook gelukkiger.
Reeds in zijne jeugd had hij voorgenomen
een groot heldendicht te schrijven. Gedurende vijf
jaar dacht hij over zijn onderwerp na, schreef het
uit in proza, en was reeds 34 jaar oud toen hij
begon te dichten.
Het stuk heette la Pucelle d'Orléans en
moest 24 zangen bevatten; hiervan zijn er slechts
I 2 gedurende zijn leven uitgegeven ; 8 na zijn
dood, en de laatste 4 nooit.
Maar de rz eerste waren aan de vergoding
der voorouders van den hertog de Longueville
gewijd, zoodat deze den schrijver met eene jaarwedde van i000 kronen begiftigde, die hij naderhand verdubbelde.
Zes jaar later, na het houden ee ri er voordracht,
die Richelieu bijwoonde en waarin Chapelain de
drie éénheden van het tooneel : tijd, plaats en
handeling, uiteenzette en verdedigde, had hij den
kardinaal, die zeer op zijne eigene tooneelkennis
boogde, geheel veroverd. 's Anderendaags reeds
bek wam hij eene rente van r 000 kronen en den
vereerenden last, den Cid van Corneille af te breken, daar deze de drie eenheden in quaestie zoo
deerlijk had miskend.
De woo kronen kwamen goed terecht, maar
met het afbreken van den Cid ging het zoo
gemakkelijk niet. Chapelain zelf bekent het, want
den 8 Januari 1638 schreef hij aan den bisschop
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De eerste, die het gegeven woord brak, was
de Malleville, die zijn vriend Faret overhaalde,
zijn pas verschenen werk : l'Honneste Homme,
aan het oordeel van den kring te onderwerpen.
Desmarests, Raad des Konings, controleur en
secretaris-generaal der Marine, schrijver van een
paar romans en eenige tooneelstukken, volgde
dat voorbeeld, en las er, op zijne beurt, het eerste
deel zijner Ariane voor ; hij nam zijn vriend de
Bois-Robert, een vernuftig, geestig en zeer invloed'rijk persoon, mede.
De Bois-Robert, staatsraad en abt van Chátillon, was een vertrouweling van Richelieu en
stond zoo hoog in diens gunst aangeschreven, dat
de geneesheeren van den almogenden Minister
gewoon waren te zeggen : Monseigneur, wij zullen
doen voor U wat wij kunnen, doch geloof ons,
« een beetje Bois-Robert » zal u meer helpen
dan al onze voorschriften.
Bois-Robert vergezelde dus zijn vriend Desmarests, en verliet de zitting, die hij bijgewoond
had, zeer voldaan, ja, opgetogen over al hetgeen
hij gehoord en gezien had.
Geene vleierij, geene onderlinge vergoding
heerscht dáár, verklaarde hij, alleen eerre groote
hoffelijkheid en oprechtheid in het beoordeelen der
medegedeelde stukken.
En reeds 's anderdaags onderhield hij den
kardinaal over zijne ontdekking; zijn verhaal was
zoo warm, zijn pleidooi zoo overtuigend, dat
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de heldere geest van den Minister al dadelijk
begreep iii welke mate de uitbreiding, de bevestiging en de openlijke erkenning van zulk een
letterkundig genootschap, de beschaving en de zuivering der Fransche taal zoude kunnen bevorderen.
Hij verzocht dus Bois-Robert aan zijne vrienden te vragen of het hun zoude behagen voortaan
een officieel lichaam uit te maken, onder de bescherming van den Staat geplaatst; er bijvoegende,
dat hij in dit geval zorg zoude dragen, dat hun
de noodige open koninklijke brieven werden afgeleverd.
Doch, wie had het kunnen denken? dit voor
allen zoo gewichtig en vleiend voorstel genoot
het goede onthaal niet, waarop, met recht, de
kardinaal geloofde te mogen rekenen.
Vele leden, de protestantsche vooral, betrouwden zijne woorden niet. 03k de heeren de Serisay
en de Malleville, die tot de hofhouding van den
hertog de la Rochefoucauld en van den maarschalk de Bassompierre, twee aartsvijanden van
Richelieu, behoorden, bleven ongustig gestemd.
Allen herdachten den aangenamen en huisselijken toon, die tot hiertoe in hunne vereenigingen
heerschte, en vonden in de groote en onverwachte
eer, die hun te beurt viel, geene voldoende vergoeding om het goede en zekere, dat zij tot hiertoe
hadden genoten, te verwisselen tegen het onbekend een misschien schadelijke, dat hen te wachten
stond.

- 504 Zij waren het dus allen eens om zich zoo
eerbiedig mogelijk, maar zeer bepaald ook, aan
de beleefdheden van den kardinaal te onttrekken.
Edoch, Chapelain kwam tusschen beiden en
stelde zich borg voor de goede inzichten van den
kardinaal; hij deed bovendien uitschijnen hoe gevaarlijk het zoude zijn, voor de rust en het
bestaan zelf van hunnen kring, het aanbod van
den machtigen Minister van de hand te wijzen;
dat deze, zijn geheele leven door, had getoond
een ijzeren wil te hebben, die de grootste instellingen van den staat en de machtigste personen
van het rijk, het Parlement zoo wel als de koninginmoeder , tot onderwerping had weten te
brengen.
Deze beschouwingen maakten indruk en bracheene geheele omkeering in de gedachten te weeg.
Staandevoet besloot men, Bois-Robert naar den
kardinaal te zenden, om hem den nederigen dank
van allen te brengen en de verklaring af te leggen
dat men zich aan zijnen wil zouden onderwerpen.
Richelieu was over dit antwoord zeer te
vreden en beloofde de belangen der aanstaande
maatschappij naar zijn vermogen te behartigen ;
intusschen raadde hij de leden aan, hun aantal
te vermeerderen en tot 40 te brengen.
Dit alles had plaats in het begin van 1634,
en onmiddellijk werd er aan de wenken van den
kardinaal gevolg gegeven.
Het aantal leden werd op 40 bepaald en is tot

.
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hiertoe onveranderd gebleven. Niet alleen meldden
zich letterkundigen en geleerden van beroep aan,
maar ook mannen van aanzien en hooge geboorte,
waaronder Seguier, de grootkanselier van Frankrijk
en zegelbewaarder van het rijk.
Om de noodige orde in de werkzaamheden
te brengen, ging men over tot het benoemen van
een bestuur, bestaande uit drie leden, een bestuurder, een onderbestuurder, kanselier genaamd en
een secretaris.
De twee eersten werden door het lot aangewezen en traden beurtelings, om de twee, later
om de drie maanden af; de derde werd door de
vergadering, en voor zijn leven lang, benoemd.
De eerste bestuurder was : de Serisay; de kanselier : Desmarests; en de secretaris : Conrart, in zijne
afwezigheid met algemeene stemmen benoemd.
Behalve deze drie hoofdambtenaren werd er
nog een boekhandelaar of drukker aangesteld, in
het bijzonder, met de uitgave der Academische werken belast. Zijn naam was Camusar; hij behoorde
tot de meest geachte zijner vakgenooten.
Nu was alles klaar, het kind was geboren en
moest nog slechts ten doop worden gehouden. Hiermede belastte zich natuurlijk de kardinaal.
Maar hoe zoude het kind heeten?
Sommigen waren voor Academie des Beaux
Esprits; anderen voor Academie de l'Eloquence;
enkelen stelden voor : Academie éminente, zijnde
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dit eene delicate attentie voor zijne Eminentie; doch
de kardinaal was verstandiger en wilde van dat
alles niet hooren. Hij stemde kortaf voor Academie
francaise, en zijn wil geschiedde.
De doopakte werd door Lodewijk XIII in.
Januari i635 opgesteld.
Dit stuk was allermerkwaardigst, en natuurlijk
de weerklank van het verzoekschrift, in naam der
Academie door haren bestuurder den heer de Serisay
reeds den 22 Maart 1634 den kardinaal voorgelegd.
Het is te lang om hier in zijn geheel te worden
medegedeeld, maar er komt eene verklaring in voor,
die men als het grondbeginsel der geheele zaak
mag beschouwen, en die ik daarom, zoo goed mogelijk vertaald, overneem :
Aangezien een der roemrijkste kenmerken der
gelukzaligheid eener natie is, dat de w etenschap
en de kunsten er bloeien en de letteren er niet
minder dan de wa penen in eere worden gehouden,
dewijl beiden machtige werktuigen tot de ontwikkeling der deugd zijn, zoodat, na de talrijke overwinningen op zoovele slagvelden behaald, het
oogenblik voor Ons is gekomen, het aangename
bij het nuttige te voegen, en Wij niet beter kunnen doen dan met de edelste aller kunsten te
beginnen, namelijk : met de welsprekendheid.
Aangezien de Fransche taal, vroeger zoo verwaarloosd door diegenen zelven, die haar tot de
grootste volmaaktheid hadden kunnen brengen,
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thans door een groot aantal personen grondig wordt
beoefend, zoodat de tijd gekomen is, alle die
verspreide krachten te vereenigen en eene inrichting
te stichten, op vasten grond gesteund, welke niet
alleen de Fransche taal zoude zuiveren en verbeteren, maar ook uitbreiden en in staat stellen, alle
kunsten en wetenschappen te behandelen; dat om
dit doel te bereiken het voldoende zoude zijn, de
bestaande instelling te behouden, mits er eenigeveranderingen aan te brengen en voorzorgen te
nemen, om de regelmatigheid der werkzaamheden
te bevorderen.
Overwegende in welke maat deze werkzaamheden voor Onze onderdanen van nut zouden zijn
en gehoor gevende aan het verzoek van Onzen waarden en geliefden neef den kardinaal hertog van
Richelieu, verklaren Wij bij deze open brieven, door
Ons eigenhandig onderteekend, dat de bestaande
letterkundige vergaderingen en bijeenkomsten zijn
toegelaten en goedgekeurd en het Onze koninklijke wil is, dat zij in Onze goede stad van Parijs
voortleven onder den naam van Académie francaise,
waarvan Onze voornoemde neef zal zijn de grootmeester en beschermheer, met het recht, alle de
verordeningen van inwendig bestuur vast te stellen
en af te kondigen.
Zoo luidden, Mijne Heeren, in zeer verkorte
woorden de open brieven van Lodewijk XIII.
Nog den 29 derzelfde maand Januari 1635

5oR __
werden zij door den zegelbewaarder van Frankrijk met het groote rijkszegel bekrachtigd, en de
Fransche Academie was gesticht.
Twee zaken echter bleven er nog af te doen.
in de eerste plaats de ontworpen reglementen en
wetten van inwendige orde door den kardinaal
doen goedkeuren en in de tweede plaats, de koninklijke brieven door het Parlement doen inschrijven
en bevestigen. Het eerste leed geene moeielijkheid,
alles werd door den grootmeester aangenomen,
over alles drukte hij zijne tevredenheid uit, slechts
een artikel, artikel 5, werd verworpen; het beval
ieder lid der Academie de groote deugden en het
eeuwig aandenken van hunnen beschermheer in
eere te houden. Het artikel verdween; het procesverbaal der zitting van 12 Februari 1635, alleen,
maakt er nog melding van.
Met het parlement ging het echter zoo gemakkelijk niet. De stukken werden in handen gesteld
van den raadsheer Hennequin de Bernay, om daarover verslag uit te brengen ; maar deze gaf daaraan
geen gevolg, zoodat er weldra, vanwege de Academie,
afgevaardigden naar den eersten voorzitter, den heer
Le Jay, werden gezonden, die hun onmiddellijk antwoordde dat er, zijns inziens, weinig hoop bestond
om voldoening te bekomen.
Dit kwam ter oore van den kardinaal die, nog
denzelfden dag, een persoonlijken brief aan den
heer Le Jay schreef, eindigende met de vermaning
dat hij in het misnoegen der Academie deelde
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en hem dit binnen kort zoude doen gevoelen.
De koning zelf trad op en eischte dat zijne
brieven zonder verder uitstel zouden worden ingeschreven, dat dit zijn wil was ; zoodat dan eindelijk
toch het Parlement moest toegeven, en de procureur
generaal, de geleerde Mathieu Molé, zijne conclusiën, die gunstig waren, deed kennen en ook de
raadsheer de Bernay, den zo Juli 1637, zijn even
gunstig verslag nederlegde, echter met deze zonderlinge voorbehouding, dat de bevoegdheid der Academie
zich zoude bepalen tot de verfraaiing (ornement),
versiering (embellissement) en de uitbreiding, (augmentation) der Fransche taal.
En wat waren nu de reden van de vijandige
stemming en den onwil van het Parlement?
Men kon al dadelijk bemerken dat er zich drie
partijen, in den schoot dezer vergadering, hadden
gevormd.
De eerste, maar niet de talrijkste, was van
meening, dat de zaak noch goed noch slecht was,
en bleef er geheel vreemd aan.
De tweede bespotte en beschimpte haar, de
Academie beschuldigende nieuwe woorden te willen maken, en wetten opleggen aan zaken, die aan
alle wetgeving ontsnappen; in een woord : dat de
geheele onderneming een kinderspel was.
De raadsheer Scarron, de vader van den bekenden dichter, eerste man der Markiezin de Maintenon, ging nog verder en verklaarde, dat wat er
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nu gebeurde hem deed denken aan den Romeinschen
keizer, die, na de kennis der openbare zaken aan
den Senaat onttrokken te hebben, dien raadpleegde
over de saus waarmede hij zijnen tarbot zoude eten.
Deze aardigheid kostte den geestigen raadsheer zijne
plaats, en kort nadien eene ballingschap uit Parijs,
men weet niet waar heen.
De derde partij, de talrijkste, wantrouwde alles
en vreesde bovenal dat de nieuwe instelling eene
hervorming in de taal en vooral in de rechtsgeleerde
taal zoude teweeg brengen ; vandaar de zonderlinge voorbehouding van den verslaggever de Bernay, waar ik zooeven van sprak.
De spotschriften regenden, als het ware, op
de Academie. De meeste kwamen van Brussel, uit
de omgeving van Maria de Medicis, die toen aldaar
vertoefde. De schrijver daarvan was de priester de
St Germain. Zijne taal was steeds hevig en beleedigend, vooral voor den kardinaal. Niets vond
genade in zijne oógen ; maar de Academie verachtte
alle deze aanvallen en verwaardigde zich niet daarop
te antwoorden.
Tal andere hekeldichten en koddige nabootsingen zagen het licht, te Parijs zelf.
Onder alle dezer, muntte het « request der
Woordenboeken » door zijn humour en zijne geestige zetten uit.
En zoo ging het nog voort, jaren lang, want
in J 65o waren de schermutselingen nog niet uitgedoofd; niettemin vervolgde de Academie haren
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legen, afgestaan, en daardoor alleen, zonder verdere
bemoeiingen of tusschenkomst, zijn naam door
de eeuwen heen doen leven ; door de eeuwen heen,
want het was in het jaar 388 vóór Christus geboorte, dat hij zijn stukje grond afstond, en sedert
dien, en nu nog — na 2285 jaren — worden er in
alle landen der oude en nieuwe wereld, inrichtingen
gesticht, die naar zijnen naam Academiën worden
genoemd.
En welke waren nu de eerste werkzaamheden
der Parijsche instelling?
In de eerste plaats, natuurlijk het opstellen van
een Woordenboek.
Reeds in 1637 was Chapelain hiermede begonnen en had het werk met behulp zijner medeleden zoo ver gebracht, dat twee jaar later, in 1639,
de letter A geheel was afgewerkt.
Maar toen begon de moed van Chapelain te
verflauwen, en de noodzakelijkheid deed zich voor,
hem een opvolger te geven.
De keus der Academie viel op Fabre de Vaugelas, een der grootste taalkundigen van zijnen tijd,
een arme edelman uit Savooie afkomstig, aan wien
Richelieu een pensioen van 2000 pond schonk om hem
te laten leven en zijn arbeid te kunnen volbrengen.
De kardinaal raadde hem aan, in zijn woordenboek,
het woord pensioen niet te vergeten, waarop Vaugelas, nederig buigend, antwoordde : zeer zeker
niet, Monseigneur, maar dan reeds zal ik met het
woord « dankbaarheid » afgerekend hebben.
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Toen Vaugelas in 165o stierf, werd hij onmiddellijk door Menage, Thomas Corneille en anderen vervangen, zoodat eindelijk, in 1694, de eerste
uitgave van het lang verwachte woordenboek verscheen.
De tweede volgde in 1718; de vierde in 1762,
de zevende in 1879; zoodat gedurende meer dan
2 1 /2 eeuw dit werk, eener Penelope waardig, de
40 leden der Academie heeft onledig gehouden.
Hoe troostend voor het lievelingskind onzer
Congressen, voor ons eigen woordenboek ! Moge het
in de 22ste eeuw ook zijnen 8sten druk beleven !
Reeds heb ik gesproken van de groote voorliefde die Richelieu aan het tooneel had geschonken
en laten hooren hoe hoog hij met zijne bevoegdheid
in deze zaken wegliep.
Nu wilde het noodlot, dat de tooneelstukken

van Corneille hem hoegenaamd niet bevielen en hij
zich met diens stellingen, scheppingen en uitwerking
niet kon vereenigen.
De overgroote bijval van den Cid maakte den
kardinaal zenuwachtig en het was toen dat hij de
hulp van Chapelain, waarvan wij reeds gewaagd
hebben, inriep.
Corneille was de Wagner van zijnen tijd en
men moet zich de ongelooflijke geestontroering herinneren, die in onze dagen het optreden van den
Tannhauser in de toonkundige wereld heeft veroorzaakt, om zich een denkbeeld te vormen van de
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hartstochtelijke aanvallen welke de Cid, « die ellendige Spaansche snoever » heeft moeten onderstaan.
Verhemeld door het publiek en het betooverde
volk, werd het reuzenwerk door eenige naijverige
en on machtige letterkundigen, met den belachelijken
Scuderi aan het hoofd, gehekeld en bespot. De
Academie zelve, geleid door Chapelain, op last van
Richelieu, nam deel aan den strijd, en die strijd
duurde reeds 5 maanden eer de Academie haar verslag deed drukken onder den naam van : « De
zienswijze der Academie aangaande den Cid. »
Dit verslag bevatte geene volkomene veroordeeling, doch ook geene voldoende goedkeuring;
Scuderi waande zich overwinnaar en stuurde aan
de Academie een opgewonden brief vol dankbetuigingen.
Corneille schreef ook; maar zijn schrijven was
waardig. Hij beklaagde zich over de onheusche wijze
waarop hij was bejegend, en beriep zich op de
toekomst. Deze liet zich niet wachten, want nog
in hetzelfde jaar 1 639 deed hij Horatius en China
verschijnen; Polyeuctus, in 1640, Pompejus, in
1641. En alle deze stukken werden met zooveel
geestdrift aanhoord, hun bijval was zoo aanhoudend
en schitterend, dat Richelieu zich overwonnen verklaarde, en de jaarwedde, die Corneille reeds genoot, verdubbelde. De Academie, op hare beurt
herstelde hem in zijne eer en nam hem, in 1646,
in haren schoot op.
Maar de plooi was genomen, en de Academie
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ging voort de werken harer leden, en ook de haar
aangeboden geschriften, te beoordeelen.
Ook werden er wekelijksche spreekbeurten
ingericht, waaraan alle de leden verplicht waren
deel te nemen. Het was onder ander bij eene dezer
voorlezingen dat Vaugelas bewees, dat de zoo geroemde vertaling van Plutarchus, door Amyot, meer
dan 2000 fouten bevatte.
Prijzen werden uitgeloofd, gewoonlijk door het
een of ander vermogend lid gesticht; zij werden
zes maanden vóór het naamfeest des konings bekend
gemaakt en het programma daarvan door geheel
Frankrijk verspreid.
Dit programma bevatte de zonderlinge voorwaarden, dat de ingezonden stukken niet langer dan
een half uur lezens mochten duren en altijd met
-een kort gebed voor den koning moesten eindigen.
Intusschen breidden zich de werkzaamheden
der Academie hoe langer hoe meer uit, zoodat
tr reeds, in 1663 en 1666, onder het bestuur van
Colbert, twee nieuwe afdeelingen, die ; der « Inscriptions et Belles lettres A en die der « Sciences »
werden gevormd.
Eene derde, die der schoone kunsten (toon-,
bouw- en schilderkunst) werd op hare beurt ten
bare 1671 ingericht, en later nog, in 1795, die
der u Sciences morales et. politiques D.
Alle deze afzonderlijke deelen die toen reeds,
en nu nog, den naam van Academie voerden,
werden in het jaar 4 der Republiek, in 1795, veree-
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nigd en maken sedertdien éen enkel lichaam uit,
bekend onder den, nu nog bestaanden naam, van

« Institut de France. »
Toen, den 23 September 1675, Conrart, de
eerste secretaris van de Academie, stierf, werd hij
opgevolgd door Toussaint Rose, de secretaris van
het cabinet des Konings. Deze leefde met zijne
Mafesteit op eenen vertrouwelijken voet, zoddat, toen
Lodewijk XIV van zijne tochten door Vlaanderen
in 1667 terugkeerde, Rose den koning deed opmerken, hoe zonderling het voor hem was na
zoovele toespraken van alle mogelijke staatslichamen geduld te hebben hij er geene enkele
gehoord had van eene instelling, die juist het
wetspreken tot doel had.
De koning begreep, en beval onmiddellijk, dat
voortaan bij elke gelegenheid, als hij plechtig zoude
aangesproken worden, de Fransche Academie dezelfde eer als de andere hooge staatsinstellingen
zoude genieten.
En dit besluit hield stand onder alle de
opvolgers van Lodewijk XIV. Koningen, Keizers,
Presidenten, allen rekenden het zich ten plicht,
deze openbare hulde te brengen aan eene inrichting ,
die de hoogste uitdrukking was van het geestesleven der geheele natie.
Mochten wij, eenmaal, wij die zijn de zedelijke
vertegenwoordigers, in België, van den geheelen
Dietschen stam, diezelfde waardeering ontmoeten,

.
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bij hare geboorte, tusschen de Fransche en Vlaamsche Academiën bestaan hebben.
Beiden zijn hare stichting aan een verlichten
en vermogenden Minister verschuldigd ; beiden
hebben moeten worstelen tegen vooroordeel en
partijgeest ; beiden zijn beschimpt en bespot geworden en hebben die onverdiende aanvallen met
dezelfde onverschilligheid bejegend.
Onze oudere zuster heeft hare werkzaamheden
gedurende weldra drie eeuwen in alle richtingen
van den menschelijken geest kunnen uitbreiden ;
geen punt onaangeroerd gelaten, en daardoor als
een schitterende meteoor den hemel der beschaafde
volkeren kunnen verlichten; terwijl wij nauwelijks
de eerste jaren van onzen levensloop hebben doorworsteld en het veld, dat wij moeten ontginnen,
is, en zal blijven, een beperkt veld ; maar niettemin
is onze roeping verheven en drukt op ons een
z ware zielelast. Wij moeten de zedelijke en intellectueele ontwikkeling van een uitverkoren volk,
vroeger zoo hoog in de letteren en schoone kunsten
aangeschreven, bevorderen, handhaven en verdedigen,
en dat zullen wij doen !
Ik heb gezegd.

Hierna geeft de heer Bestuurder het woord
aan den heer J. Micheels, die de volgende redevoering leest :
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DE ALGEMEEN IIE ERSCHENDE RICHTING
BIJ DE

OPVOEDING DER JEUGD.

Hooggeachte Hoorders en Hoorderessen !
Waarde Medeleden !
Wanneer wij hedendaags een geschrift, hetzij
een dag- of weekblad, ook wel een boek of tijdschrift ter hand nemen, krijgen wij weinig of geen
lust om het uit te lezen en laten wij het bij eene
vlugge inzage.
Inderdaad vinden wij daarin vooreerst grootendeels maatschappelijke vraagstukken, algemeen van
stoffelijken aard, hetgeen toch voor den grooten
hoop maar weinig aantrekkelijkheid oplevert, waarbij dan nog komt dat de fijngevoelige lezer op
talrijke overtredingen der taalwetten, op eene
stroeve, ruwe voordracht, ook wel op onduidelijke, zonder den minsten zwier gebouwde volzinnen stoot. Het schrijven of liever opstellen, eene
kunst, die bij de volken der Oudheid in hoog aanzien
stond en ook bij degenen, die in de nieuwere tijden

hun voetspoor drukten, steeds in eere gehouden
werd, is thans tot den rang van bloot handwerk
verlaagd. Die minachting van eene der edelste gaven
des rnenschdoms is reeds zoodanig in de samen-
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leving doorgedrongen, dat wij hier te lande geestesvoortbrengselen, die in meer dan één opzicht gebrekkig waren, zelfs schoolboeken, waarin toch duidelijkheid een hoofdvereischte is, met goud hebben zien
bekronen.
Waaraan moet die voor velen onrustbarende
omkeer geweten worden?
Hoofdzakelijk aan de opvoeding der jeugd, aan
de eenzijdige, materialistische richting, waarin het
onderwijs getreden is.
Met reden beducht voor het gevaar, dat uit
het verdooven van geestdrift voor het schoone, zoo
uitnemend geschikt tot het aankweeken van vaderlandsliefde en het bevorderen van zelfopoffering voor
het algemeen welzijn voortspruiten moet, wensch
ik eenige ernstige bedenkingen vóór U b loot te
leggen, met de hoop dat vooral diegenen, wier
gewichtige roeping het opleiden der aankomende
staatsburgers meebrengt, mijne woorden behartigen
en tot nadenken over die levensvraag aangespoord
mogen worden.
Wij kunnen, wel is waar, niet zeggen dat de
geest van het onderwijs in den gewonen zin materialistisch is, maar eene oplettende beschouwing
op hetgeen wij hooren, zien of lezen gesteund, leidt
ons van zelf tot de volle overtuiging dat in de drie
graden, waarin die aangelegenheid ingedeeld is, de
zedelijke, de aesthetische vorming van den mensch
ten bate van niet geheel nuttelooze, doch voor velen
onbruikbare kennis verwaarloosd, zoo niet geheel
teruggedrongen wordt.

, .
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Inderdaad, nauwelijks heeft het kind een weinig
leeren lezen of het wordt voor het telraam geplaatst,
het kan nog niet behoorlijk zijnen naam zetten, of
de vormleer komt voor den dag. Daarop volgt de
spraakkunst en wordt het jeugdig gemoed ik
heb vooral onze Vlaamsche scholen in het oog —
maar al te dikwijls op de scherplange en zachtlange
e en o, de zwakke en sterke werkwoorden, of op
andere geestverstompende oefeningen van dien aard,
onthaald. En zoo gaat het jaren en jaren voort en
niemand denkt er aan sprookjes, gelijk die van
Andersen Baumbach en onzen Koetsveld of eenvoudige en toch boeiende vertellingen, b. v. die van
Grimm, Freytag, Hauff, Auerbach en anderen in
de school te halen. Zoo zouden de kiemen van edele
gevoelens gestrooid en de kleinen voor verder geestesgenot vatbaar gemaakt worden. Wil iemand in
zake van opvoeding tot eene voldoende uitkomst
geraken, dan moet hij steeds het gezegde van Horatius indachtig zijn : « Eene nieuwe kruik zal
lang den geur van het vocht, waarmede zij eens
doordrongen was, behouden. » (I) Dezelfde geestige
dichter leidt ons in zijnen brief aan de Pisonen a Over
de Dichtkunst » in eene school te Rome binnen,
waar een onderwijzer bezig is met den zoon van
eenen algemeen bekenden woekeraar over het optellen en aftrekken van geldwaarden te ondervragen.

(i)

Quo serreel est imbuta recens servabit odorein.
Testa diu. (HORATIUS.
Brieven 1, 2.)
--

-
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Nadat de jongen het vraagstuk zeer goed opgelost
heeft, roept de guitige, spotzieke zanger van Tibur
uit : « Meent gij dat, wanneer die roest en die
schraapzucht zich eens van de gemoederen meester
gemaakt hebben, nog gedichten kunnen ontstaan,.
die het waard zijn (tegen bederf) met cederolie bestreken en op rekjes van cypressenhout bewaard te
worden? » (i)
Zeker moeten wij die luimige uitroeping van
Horatius niet naar de letter opnemen ; de Romeinen moesten hunne kinderen, gelijk wij de onze, tegen
den strijd om het bestaan aangorden en daartoe
is de rekenkunde bij alle standen der samenleving
eene onontbeerlijke kennis; maar die kennis moet
op school niet het leeuwenaandeel krijgen en de
overige vakken opslorpen ; de veredeling van het
gemoed mag haar niet opgeofferd, naar het juiste
midden tusschen beide moet gestreefd worden. En
daartoe kunnen wij dan alleen geraken, wanneer
wij in de jeugdige, voor dichterlijke indrukken zoo
vatbare zielen, het gevoel voor het schoone geleidelijk ontwikkelen en bevorderen, leven en opgewektheid in de harten storten. Zoo zal het kind
wel tot iets anders dan eene wandelende tafel van
vermenigvuldiging of eene dorre grammaticale ontleding opgroeien.

(i)

An, haec animos aerugo et cura peculi
Quum semel imbuerit, speratnus carmina fingi
Posse linenda cedro et levi servanda cupresso ?
Epistola ad Pisones 325-333.

— 523
Is het, uit een aesthetisch oogpunt, aldus met
het lager onderwijs, het eenige, dat voor de groote
menigte bereikbaar is, gelegen, met het middelbaar
onderwijs staat het niet beter geschapen. Nochtans
maakt de kern der natie bijna alleen gebruik daarvan
en zijn de leerlingen der Athenaea , Colleges en
middelbare scholen bestemd, om na het voltrekken
hunner studiën, het land in verschillende ambten,
ook de hoogste, te dienen. Kan nu hier op
geene reeds gelegde grondslagen voor de beoefening
van het schoone voortgebouwd worden, toch zou
er met minder stelselmatige strekkingen veel goeds
in dien zin te verkrijgen zijn. En dat geschiedt
heden niet.
Laten wij de lagere klassen buiten het pleit,
omdat zij in ons land, behalve een weinig Latijn
en Grieksch, eerder tot meer uitgebreid lager dan
tot eigenlijk middelbaar onderwijs behooren. Evenmin zal ik van de professioneele afdeeling, thans
in naam, doch enkel in naam, tot moderne humaniora verheven, gewagen, want daar kan van letterkunde maar weinig spraak zijn, het grootste aantal
uren wordt aan de wetenschappen besteed
Maar bij de oude humaniora zou het gansch
anders moeten toegaan; daar wordt nog veel te
veel tijd voor stel- en meetkunde en driehoeksmeting, waarmede de meesten na het verlaten van

het gesticht niets meer te doen hebben, op het
programma uitgetrokken, ofschoon Grieksch en
Latijn toch de hoofdvakken blijven en goed bedeeld
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zijne veel beteekenende benaming, het vormen van
menschen tot doel heeft, beantwoordt geenszins
aan die verwachting. In plaats van de werken der
Grieken en Romeinen, die eeuwig frissche bronnen
van wijsheid, kunst, schoonheid en goeden smaak
louter uit een aesthetisch oogpunt te lezen, wordt
tot in de hoogste klasse aan grammatica en van
buiten opzeggen, gelijk papegaaien, gedaan. De
minachting van het schoonheidsgevoel wordt zelfs
zoo verre gedreven dat de taalmuziek, welke in
de verzen van Horatius en Virgilius het oor zoo
liefelijk streelt, niet eens in aanmerking komt en
Dunne betooverende zangen gelijk het eenvoudigste
proza, b. v. een regel der grammatica of een meetk undig betoog, opgedreund worden. De Fransche
dichters, ook de welluidende Racine, die kunstenaar bij Gods genade, worden al niet meer geëerbiedigd. Van de Duitschers en Engelschen zal ik maar
zwijgen, doch hetgeen menigen weldenkende onder
ons spijten zal, ook onze Nederlandsche zangers
van Noord en Zuid verliezen, gelijk ik vernomen
heb, op gezag van sommige wetenschappelijk gevormde, doch van schoonheidsgevoel volstrekt verstoken jonge leeraars, deze bevallige eigenschap en
worden hunne verzen als een artikel van een
woordenboek afgerammeld. De geschiedenis en de
aardrijkskunde, die vroeger met elkander in nauw
verband gebracht werden en op die wijze uitnemend
geschikt waren om de jonge gemoederen met nuttige
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tot het van buiten leerera van namen, jaargetallen
en de cijfers der bevolking herleid. En dat was nog
niet genoeg : ten einde de kiemen van kunstgevoel
geheel te versmachten, hebben onze nuttigheidsmannen hunne heiligschennende hand ook aan het
onderwijs in het teekenen geslagen en van dat voor
de oude humaniora zoo belangrijk vak, eene bloote
herhaling der meetkunde gemaakt.
Met zulke wapenen toegerust, verlaten de jongelingen het Athenaeum of College, de eenen om
zich op een handelskantoor of als klerken bij de
openbare besturen een bestaan te verzekeren, de
anderen om op de Hoogeschool hunne studiën de
kroon op te zetten.
Wordt nu daar meer gedaan om het bevvonderingsvermogen voor het schoone en goede uit te
breiden ? Spannen de hooggeleerden hunne beste
krachten in om in den boezem hunner hoorders
geestdrift voor deugd en vaderlandsliefde te doen
opvonkelen? Hoe gaarne zou ik op die vraag en
anderen van denzelfden aard een bevestigend antwoord willen geven, doch het zou te zeer tegen de
zuivere waarheid aandruischen.
De faculteiten der wetenschappen en geneeskunde, die met een bijzonder, nauwkeurig afgebakend doel, nl. het opleiden tot een bepaald beroep,
ingericht zijn, vallen buiten mijne beschouwingen.
Maar de faculteit der wijsbegeerte en letteren, de
eenige, waarvan ik met volle kennis van zaken spreken
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ook diegenen op de banken zitten, welke later de
dierbaarste belangen der burgers te beredderen zullen hebben, treedt te veel op den achtergrond en
ziet van hare beschavende invloedrijke bestemming
te veel af; hare leden geven doorgaans aan zoogenoemde wetenschap, boven zedelijke ontwikkeling
en vorming van karakter, de voorkeur.
Bij het verklaren der Grieksche en Latijnsche
schrijvers, wordt woord voor woord in het Fransch
— somwijlen gebrekkig Fransch -- vertaald en in
het voorbijgaan even op het taaleigen gewezen,
wanneer de hoorders niet onder de bezielende critiek,
van teksten en het bespreken van emendatiën
zachtjes indommelen. Maar de aesthetische opvatting van een werk, d. i. de keus der juiste woorden
en uitdrukkingen, de logische samenhang der onderdeelen, de zedelijke, wijsgeerige strekking van het
geheel, dit alles blijft buiten spraak. De hooggeleerden schijnen niet eens te bemerken welke
onwaardeerbare schatten b. v. in den Koning Oedipus van Sophocles, den Phaedon van Plato, de
hekeldichten van Persius en Juvenalis, de werken
van Tacitus en anderen voor het grijpen liggen en
die zij nu onaangesproken laten.
Vóór eenige jaren heb ik in een onzer tijdschriften (i), dat jammer genoeg, dezer dagen over,

(i) Dicht- en Kunsthalle IV Jaargang 1882.
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onzer Hoogescholen eene der heerlijkste plaatsen uit
Tacitus, nl. den moord van Agrippina (t) heb
hooren havenen. Dezelfde hooggeleerde ---- un érninent philologue, gelijk zulke droogzakken bij ons
genoemd worden, -- die met den grooten geschiedschrijver — staatsman •— wijsgeer ---- kunstenaar zoo
ploertachtig omsprong, vroeg eens op een examen
in de letteren aan den doctorandus de verschillende
lezingen van een paar paragraven uit den Pane=
gyricus — de lofrede op Athene -- van I socrates.
Dat is lang geleden, zult gij zeggen ; ja, maar
dan vraag ik : is die geestdoodende leerwijs niet
meer in zwang? Wordt dergelijke heiligschennis
niet meer gepleegd? Het zou uiterst gewaagd zijn
dat te ontkennen. Misschien treedt wel hier of daar
de kunst meer op den voorgrond, doch zeer zelden,
want sedert eenigen tijd heerscht in de geleerde
wereld algemeen eene groote vooringenomenheid
met beuzelarijen ten nadeele van ware kunstliefde
en gemoedsveredeling. Het is voor iemand voldoende
een niets beduidend opschrift op eenen uit den grond
of het water opgehaalden steen verduidelijkt, iets omtrent eene bij de Kaffers en Hottentotten vereerde
godheid aan het licht gebracht of wel -- en dat ishet ware kenmerk van het genie -- na vergelijking
van handschriften in eene redevoering van Cicero

(1) TACIT!

Annales XIV.
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of Demosthenes een zinteeken verzet of geschrapt
of wel eene letter bijgevoegd of veranderd te hebben
om volgens het geestig gezegde van Boileau :
Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire (t)

tot een sieraad des lands uitgeroepen en onmiddelijk
in de gens togata ingelijfd te worden, terwijl een
veelzijdig ontwikkeld, dichterlijk gestemd, voor het
schoone blakend leeraar zoo spoedig mogelijk naar
de rommelkamer gebannen wordt om voor eenen
onaesthetischen woordenzifter de plaats in te ruimen.
Die liefhebberij gaat zoo verre dat het velen
niet verwonderen zou, indien een geleerd genootschap, zich bij het aanvullen zijner leden tegenover
twee candidaten, eenen letterpluizer en eenen letteroefenaar bevindende, den eersten verkoos.
Dit afdwalen van den weg, die naar het schoone
leidt, dit belangstellen in beuzelingen dagteekent
niet van vóór een paar weken. Toen Bossuet door
Lodewijk XIV tot leeraar van den dolfijn -- den
kroonprins benoemd was, verspreidde een snaak
het gerucht dat de beroemde kerkvoogd ten bate
zijns leerlings navorschte welken naam Vaugirard,
eene wijk van Parijs, ten tijde der Druiden droeg,
een bewijs dat toen reeds in Frankrijk aan dergelijke aardigheden gedaan, maar ook de geesel der
satire daarover gezwaaid werd. De arend van Meaux
antwoordde op die gekheid met zijn wereldberoemd

(1) Art poétique. Premier chant.
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boek : Discours sur l'histoire universelle, waarin
hij in eene kernachtige taal de grondslagen van de
wijsbegeerte der geschiedenis, eene later door Vico
in Italië en Herder in Duitschland voortgezette,
doch op onze Hoogescholen geheel onbekende wetenschap, legde.
In Frankrijk is belachelijk maken het meest
doeltreffend middel om dwaasheden op elk gebied,
ook op dat der letteren, uit te roeien. Niet zoo in
Duitschland, waar zelfs een Schiller, een Goethe
er niet in geslaagd zijn (r) de beweringen van Wolff,
dat Homerus niet zou bestaan hebben, geheel te
vergruizen en mag de pedant, die meent ontdekt
te hebben dat de zwaan van Mantua VErgilius en
niet Vlrgilius heette, zich gerust met het denkbeeld
vleien dat hij zelf de Georgica en de Aenëis geschreven heeft.
De verwijdering uit onze scholen van al hetgeen rechtstreeks of onrechtstreeks het schoonheidsgevoel begunstigen en aankweeken kan, het steeds
toenemend haken naar minder loffelijk zingenot zijn
de oorzaak dat de welsprekendheid, in onze beraadslagende vergaderingen vroeger zoo bloeiend, thans
beneden het peil der middelmatigheid gedaald is,
dat er zoo weinige pennevruchten verschijnen, die
tot de nakomelingschap zullen overgaan, omdat zij
den stempel van goeden smaak niet dragen, geene

(i) In de Xeniën, eene verzameling disticha, waarin zij
de misbruiken van hunnen tijd hekelden.
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edele, verhevene denkbeelden in eene keurige taal
uitdrukken
Willen de bevorderaars van het schoone dien
toestand verbeteren en dat is eene dringende noodzakelijkheid, de toekomst des vaderlands staat op het
spel -- dan moeten zij, waar zij kunnen, hunnen
invloed doen' gelden om de opvoeding der jeugd in
eene minder eenzijdige richting te sturen, met andere
woorden, in de scholen moet niet meer uitsluitend op
het verstand, maar ook op het zieleleven gewerkt
worden. En wat is beter daartoe geschikt dan de
leerlingen van hunne kinderjaren af met de voortbrengselen der dichtkunst, hetzij in gebonden, hetzij
in ongebonden stijl, d. i. de fraaie letteren, naar
het begripsvermogen van hunnen leeftijd, bekend
te maken ?
Eene aandoenlijke en veel.beteekenende legende,
door Horatius in zijn reeds vermeld dichtstuk ingelascht, leert ons dat geene wijsgeeren noch rekenkundigen, maar dichters, lievelingen der Goden,
in den grijzen voortijd de nog wilde menschen,
die in wouden leefden, tot gezinnen vereenigden,
tijgers en leeuwen temden, ja, dat Amphion met
de klanken zijner lier zelfs rotsen, naar willekeur,
in beweging bracht (1).
(1) Silvestres homines sacer interpresque Deorum
Caedibus et victu fcedo deterruit Orpheus;
ob hoc lenire tigres rapidosque leones,
Dictus
Dictus et Amphion, Thebanae conditor arcis,
Saxa movere sono testudinis et prece blanda
Ducere quo vellet. (Epistola ad Pisones, 3go )
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Kan de schier onweerstaanbare macht dezer
veredelende kunst in meer aangrijpende bewoordingen aanschouwelijk gemaakt worden ?
Allemaal gekheid! zullen vermolmde verstandsmannen zeggen, weg met die leugens, waaruit niets
voordeeligs spruiten kan. Goed, maar de geschiedenis
leert ons dat, door het heilzaam vermogen der
dicht- en toonkunst, bij de afstammelingen dier
woudbewoners eene gehechtheid aan den geboortegrond ontstond, die hen in staat stelde eenen
overmachtigen vijand met eer en roem het hoofd
te bieden en hunne zelfstandigheid te handhaven ;
dat diezelfde Hellenen zich in de beoefening van
het schoone, ware en goede tot eene door de latere
menschengeslachten nog niet bereikte hoogte verheven hebben.
Gelukkig dat tegenover de aanbidders der stof
ook wakkere, diep overtuigde en zelfs geniale mannen en vrouwen als voorstanders der fraaie letteren
opgetreden zijn. Tegen de uitdrogende werking
van cijfers, wortelgrootheden, tekstcritieken en slaapwekkende woordenzifterij hebben zip de dichtkunst
.als de hoogste en schoonste uitdrukking van den
scheppenden geest, als de weerkaatsing van het
innigste gemoedsleven der volken voorgesteld. -- Zoo
zong dan ook Bilderdijk :
De zachte frissche morgenregen,
Op blakende akkers neergezegen,
De koele luchtstroom van het West,
In zachte golving saamgeprest,
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Als t malsch gewemel van de lucht
Die door 't abeelenboschje zucht,
En lispelt door de wijngaardranken ;
Als 't lieflijk drupplend hernelnat
Op 't halfverwelkte rozenblad,
Gereed den laatsten snik te geven,
Verkwikken zij het lijdend hart,
Verslaan de branding van de smart,
Vernieuwen adem, kracht en leven,
Verheffen 't neergebogen hoofd.
Men voelt in haar een wellust zweven,
Die alle wonden zalft en stooft,
En 't hart van zoete ontroering beven;
De ziel, door hare kracht gesteven,
Op donzen wolkjes opgeheven,
En d'aardschen kommer uitgedoofd.
O zorgen, rampen, jamm'ren, plagen,
Ook gij, ook gij vergeet te knagen,
Gij, gieren, die de ziel doorboort!
Waar 't hart de cither aan kan hangen,
Daar droogen de betraande wangen,
Daar breekt een straal van kalmte voort. (i)

Vóór heter had Vondel reeds als volgt de taal
des dichters beschreven : « Hij beeldt zijne bespielingen met woorden uit en hunne muziek zweeft
met hooge, middelbare en lage, droeve en blijde,
statige en dartele klanken op de pennen des Dichters
en volgt scherp met hare galmen zijnen geest en
vernuftige vonden, de ziel der zangkunst. » ( 2) Bij

Dichtwerken. VIII, 14.
Aan de kunstgenooten van Sint Lucas. Voorrede tot
de vertaling der lieszangen va ;1 Horatius.
1) BILDERDIJK.

(2)

-- 533 —

deze ontboezemingen onzer twee dichtervorsten zou
ik nog menige andere uit verschillende talen kunnen voegen, doch om der kortheid wille zal ik niet
buiten onze letterkunde treden en alleen Jonathan,
alias Hasebroek, zijne meening laten zeggen :
« Poëzie beantwoordt aan een ingeschapen trek
en behoefte in de natuur van den normalen mensch.
Laat de bekende mathematicus bij het zien vertoonen der Phaedra van Racine vragen : « Wat
bewijst dat? » Uwe vraag, o wijsgeer! bewijst dat
gij een cijferbord zijt, waarbij het stuk krijt in
het bakje, bij gebrek van beter, de plaats van hart
vervult. Het meerendeel der menschen is anders
gemaakt. De mensch leeft niet alleen van brood,
zoo kan ook eene ziel niet van proza alleen leven.
Ik heb eene harp in mijne keel ; als die bespeeld
wordt, komt er een geluid, dat men in de wandeling de stem noemt. Maar ik heb ook eene harp
in mijnen boezem ; als die getokkeld wordt, komt
er ook een geluid en dat noemt men POFZI E. (I)
Zou nu iemand niet juist weten, waarvan de
dichters zingen, dan kan hen de Duitsche dichter
L. Uhland met de hulp van onzen Ten Kate in
kerngezond, klinklaar Nederlandsch inlichten :
« Zij zingen van de vreugden,
De deugden van weleer,
Van lente, liefde en vrijheid,
Van trouw en riddereer;

(1) JONATHAN.

Waarheid en Droomei, bl. i6o.
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Zij zingen van al 't schoone,
Dat 's menschen boezem treft,
Zij zingen van al 't goede,
Dat 's menschen hart verheft (1).

En dat zullen zij doen zoolang de zon het
aardrijk verwarmt en verlicht, zoolang de sterren
aan het uitspansel vonkelen, zoolang rozen bloeien,
wouden ruischen, de vogelen in het groen kwinkeleeren, minnende harten voor elkander kloppen.
Ja, de poëzie is onsterfelijk ; voor alwie niet
van edeler gevoelens verstoken is, vertegenwoordigt
zij het grootste goed van het menschelijk leven,
brengt zij ons in geestelijk verkeer met de groote
mannen, die hun hart, hunne ziel in roerende,
treffende, aangrijpende zangen uitgestort hebben.
In voorspoed streelt, sticht en verkwikt zij, in
tegenspoed versterkt, troost en beurt zij op. Zoo
schreef André Chénier nog aandoenlijke, voor de
eeuwigheid weggelegde verzen, toen de beulen van
het Schrikbewind reeds op weg waren om hem
voor het moordschavot af te halen ; zoo grifte
Marie Antoinette, op de muren harer gevangenis,
met eene haarspeld, die zij onder hare kleederen
verborgen had — de dolle bloedhonden, die destijds
de menschheid en hun land onteerden, hadden haar
alle schrijf- en leesbehoeften ongenadig geweigerd —
op haren toestand betrekkelijke verzen van Duitsche

(I) L. UHLAND.

Des Sangerc Fluch.
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volgend, van den golfslag der poëzie doorstroomd
getuigenis ontlokte : « Glorieuse et touchante destinée
des poètes de prêter leur voix à tous les bonheurs
et a toutes les infortunes de la vie ! Comme si
aucune félicité ou aucune misère n'était complète,
a moins d'avoir été exprimée dans cette langue
divine, immortelle (t). »
Een ander kostbaar voorrecht der poëzie is
de gaaf om met den tooverstaf der verbeelding
lang verdwenen menschen en volken uit hunne
graven op te wekken en in hunne eerste gedaant e
over de aarde te laten heen en weergaan. Zoo wandelen wij aan de hand van Bulwer door de straten
van Pompeji en maken er met de Romeinsche
samenleving op het tijdstip van haren hoogsten
bloei kennis (z). Eveneens geleidt ons Rob Hamerling, de grootste Duitsche dichter na Schiller en
Goethe, door het Athene van Pericles en vergezelt
ons naar den Piraeus, de Agora, en den Pnyx (3).
Hetzelfde, maar met minder dichterlijken aanleg
deden G. Ebers voor het oude Egypte en Perzië 4),
F. Dahn voor de volksverhuizingen (5), Ern. Eck-

(t) Histoire des Girondins.
(2) The last days of Pompeji.
(3) Aspasia. Ofschoon van dit heerlijk kunstwerk twee verschillende Nederlandsche vertalingen bestaan, is het hier te
lande onbekend en in geene openbare bibliotheek te vinden
(4) Die Aegyptische Keinigstochter en andere werken.
(5) Der Kampf urn Rom.

.
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stein (r) en Taylor (2) voor het Rome der Caesars,
G. Freytag (3) en V. von Scheflel (q.) voor het
oude Germani i en van Limburg Brouwer, de vader
voor het oude Griekenland (5) en de zoon voor het
Oosten (6).
Een ander bezwaar, dat de nuttigheidsmannen
tegen de dichters aanvoeren, is dat zij droomers, geheel
onpractische menschen en leugensmeders zijn, die in
de samenleving tot niets goed kunnen dienen. Zulk
eene drogreden kan alleen bij diegenen ingang vinden,
voor wie de geschiedenis der fraaie letteren een gesloten boek gebleven is. Laat het verhaal nopens de
geestdrift, welke Tyrtaeus met zijne zangen in het
leger der Spartanen wekte, in het floers der legende
gehuld zijn, zeker is het dat Aeschylus bij Marathon,
Salamis en Plataea dapper voor het vaderland
streed en dat Sophocles onder Pericles een hoog
staatsambt bekleedde. Zoo weten ook zij, die eenigszins belezen zijn, dat Cicero als Consul de samenzwering van Catilina verijdelde en als Proconsul
eene provincie Cilicië — met beleid bestuurde.

In latere tijden zien wij Dante ijverig in de
weer te midden der burgeroorlogen, die zijne

( i) Die Claudier ; Prusias.
(2) A ntin(Yus ; Klytia.
(3) Bilder aus der Deutschen Vergangenheit ; Die
Ahnen.
(4) Ekkehard.
(5) Charicles en Euphorion ; Diophanes.
(6) Akbar.
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krijgsman, die als hoofdofficier in het hulpleger,
dat koningin Elisabeth onder Leicester naar de
Nederlanden gezonden had, in een gevecht tegen de Spanjaarden bij Zutfen doodelijk gewond.
Welke kenner der staat- en letterkundige geschiedenis van Engeland zal zijne hulde aan Milton
onthouden ? Staat daarin niet vermeld dat de latere
zanger van het Verloren Paradijs Secretaris van
Cromwell was en naast den geduchten Protector
tot heil en voorspoed des lands het zijne bijdroeg
Ook het Iberisch schiereiland mag op dichters
bogen, die zich nog anderen dan dichterlijken roem
verworven hebben. Camas, de zanger der Lusiaden,
de eenige groote dichter van Portugal, verloor een
oog bij de belegering van Ceuta, in Marocco, en
diende vervolgens in Indië, waar hij door velerlei
rampen bezocht werd. Cervantes, de onsterfelijke
schrijver van Don Quijote, vocht met leeuwenmoed
op de vloot van Don Juan bij Lepanto en werd daar
van eenen arm beroofd, waarom een beroemde
Fransche schrijver hem le glorieux manchot de
Lepante genoemd heeft. Calderon, de grootste
tooneelspeldichter van Spanje, streed onder Spinola
in de Nederlanden, vooraleer hij tot den geestelijken
staat overging.
Nader bij ons hebben twee Duitsche dichters
getoond dat de omgang met de Muzen, verre van
tot verwijfdheid te voeren, vaderlandsliefde en
onversaagdheid op het slagveld voortbrengt ; deze
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militaire macht onvermijdelijk scheen. En daarvan
hebben de bewindvoerders in het Britsche Rijk
eenen grooten afschrik. Toen nu de Ministers in
de uiterste verlegenheid beraadslaagden, opperde
één onder hen het denkbeeld Ch. Dickens daarheen
te zenden, omdat deze, die zoo fraai lezen en
spreken kon, misschien met een van die lieve
kerstvertellingen, waarop hij jaarlijks groot en klein
rijken en armen zoo gul onthaalde, de verhitte
hoofden tot bedaren zou brengen. De beminnelijke,
edelmoedige menschenvriend, die met zijne gulden
pen alleen zijn volk met meer weldaden begiftigd
heeft dan de bekwaamste staatsman, de beroemdste
veldheer of vlootvoogd, werd ontboden. Zonder
zich één oogenblik te bedenken -- zooveel vertrouwen had hij en dat met recht in de uitwerking zijner kunst — nam hij de aangebodene,
eervolle zending aan en vertrok naar de plaats
zijner bestemming. Zoodra hij daar aangekomen
was, stroomde het volk van alle kanten toe om
hem te zien en te hooren. Die toeloop zou, indien
het noodig geweest ware, hem een hart onder
den riem gestoken hebben, nu was het eerder ee ri e
aanmoediging, een bewijs van ingenomenheid. En
die ingenomenheid was zoo oprecht, zoo rondborstig dat, toen hij zijne hartelijke toespraak
geëindigd en een verhaal voorgelezen had, de zeer
talrijke aanwezigen hem luidruchtig toejuichten en
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plechtig beloofden dat zij naar zijnen raad lui.teren en hunne bezigheden hervatten zouden.
Veronderstelt nu eens dat vóór die, door
brandende hartstochten heen en weer geslingerde
menigte, in plaats van den geliefden, humoristischen verteller-kunstenaar, een nuchtere geleerde
opgetreden was en daar droogjes, kalmpjes over
de ontelbare schatten van poëzie en welsprekendheid, die nog in handschrift in het British Museum
berusten, uitgeweid had, -- dank zij den loffelijken
ijver van twee onzer achtbare medeleden bezitten
wij thans een aantal dier schatten en zullen er
nog andere, even zoo kostbare, volgen — zou de
uitkomst wel zoo bevredigend geweest zijn?
Een tweede bewijs van de onweerstaanbare
macht der poëzie op eene samenscholing van
bandeloos grauw, verstrekt ons de geschiedenis van
Frankrijk van het jaar 1848.
De opstand van het volk te Parijs had den
Koning tot de vlucht gedwongen, zijne familie van
de regeering buitengesloten. Een voorloopig bewind,
waartoe Lamartine behoorde, had hem vervangen.
In eene bij uitstek woelige stad, waar steeds
zooveel brandstof voorhanden is en eene enkele
vonk soms onherstelbare rampen voortbrengen kan,
was de taak der overheden buitengewoon lastig.
Handel en nijverheid waren gestremd, de werkplaatsen gesloten, de huisgezinnen zonder brood
en geene voldoende gewapende macht om de
kwaadwilligen in bedwang te houden. Het volk,
.
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door sluwe raddraaiers opgehitst, had het roo ie
vaandel ontrold en stond gereed om het voorloopig bewind te overrompelen en de gruwelen van
1792 en 1793 te hernieuwen, toen de edele dichter het
moedig besluit vatte zijn leven te wagen en zich
te midden der oproerige menigte te begeven. Door
zijne medeleden gevolgd en enkel door een gering
getal gewapende jonge lieden omgeven, stapte hij
onverschrokken en bedaard de trappen van het
stadhuis af en betrad het uitgestrekt plein, dat
vóór het gebouw ligt. Daar klom hij op eenen
stoel, ten einde beter gezien en gehoord te kunnen worden. Zijn statig voorkomen, zijne krachtige,
welluidende stem, zijne indrukwekkende gebaren
brachten allengskens de hoorders in eene betere
stemming; en toen hij, den doorslag willende
geven, een beroep op hun eergevoel deed en de

nationale driekleur, dat zinnebeeld van 's lands
roem en grootheid, verheerlijkte, had hij de harten
.gewonnen en de welsprekendheid, dat uitvloeisel
der dichtkunst, eene zegepraal behaald, bij welke
die van Napoleon, ook de schitterendste, tanen,
want zij had geenen enkelen druppel bloeds gekost
en de openbare rust, ten minste voor eenigen tijd,
hersteld.
Zulk eene edelmoedige zelfopoffering verdiende
wel in Godentaal bezongen te worden. Dit is ook
door Jean Aicard gedaan, wiens lof van Lamartine
door de Fransche ,Academie bekroond werd.
I k kan niet nalaten eenige dier schoone verzen
mede te deelen.
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tegenspoed en lichamelijk lijden gebukt te zijn geweest, zou door den Paus op het Capitolium als
dichterkoning gekroond geworden zijn, hadde hij
maar eenige dagen langer geleefd (i) De eerste Nationale Vergadering van het herlevend Frankrijk,
tot de indeeling van het grondgebied in departementen overgaande, besloot dat de streek, waar
Petrarca geleefd en gedicht had, tot zijn aandenken
departement du Vaucluse zou heeten en dat is
tot heden zoo gebleven. Eenige jaren geleden, in
1874, werd de vijfhonderdste verjaardag van het
afsterven des geliefden zangers, te Avignon en
elders in de welige landouwen langs de Rhone, door
Franschen en Italianen met poëzie, muziek en welsprekendheid plechtig herdacht. Toen Byron te
Missolonghi stierf, bewezen de Hellenen koninklijke
eer aan zijn stoffelijk overblijfsel en klaagden omdat
zij het gebeente van hunnen beroemden, vrijgevigen
weldoener niet in hunnen bodem bergen mochten.
In 1865 onthulde de eerste koning van Italië
te Florence het beeld van Dante. Bij dit feest was
de vorst door een aanzienlijk getal vereerders van
den grootes dichter omstuwd, die op zijne uitnoodiging van heinde en verre, ja uit het Westelijk
halfrond naar de heerlijke bloemenstad -- eene kooi

(t) La gloire l'appelait, it arrive, it succombe :
La palme qui l'attend devant lui semble fuir,
Et son laurier tardif n'ombrage que sa tombe.
(LAMARTINE.

Premières Méditations.)
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vol nachtegalen, zegt Lamartine, -- getogen waren
om vóór het beeld van hunnen koning, wiens rijk
maar met de wereld vergaan zal, de kruin te buigen.
Het beeld van Schiller prijkt in al de groote
steden van het Duitsche Rijk, als ook te Weenen,
op eene der schilderachtigste plekken van Tirol
en in Zwitserland op den Mytenstein aan het
Vierwaldstttermeer het eeuwfeest zijner geboorte
werd den 1cn November 185q overal, waar ergens
op den aardbol Duitschers woonden, met geestdrift
gevierd. Dat van Goethe staat naast dat van Schiller
te Weimar, in zijne geboortestad Frankfort en
elders. Aan Shakespeare viel die eer niet enkel in zijn
geboorteland, maar ook in Frankrijks hoofdstad te

beurt ; geheel Noord-America, het klassieke land der
dollars, droeg rouw om Longfellow, den gevierden
zanger van Evangeline en toen . in 1875 Andersen,
hoogbejaard, het tijdelijke gezegend had, legde de
koningin van Denemarken eenen krans van wittc
rozen op de lijkkist en stelde de koning zich aan
het hoofd van den stoet, welke dien zoon eens
armen schoenmakers naar zijne laatste rustplaats
voerde, waar hij de talrijke opgekomenen voor hunne
deelneming dankte. Vóór den koning van Denemarken had de keizer van Rusland eene dergelijke
hulde aan eenen dichter bewezen : in 1844 voerde
de strenge Nikolaas I, aan het hoofd van de
grooten des Rijks, den fabulist Iwan Krylow plechtig ten grave.
Voorzeker eene edele houding en die én keizer
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én koning niet minder dan de dichters tot eere strekte.
De hoogste waardeering nochtans van eenen
dichter, is de korte, maar kernachtige lofrede, welke
Thomas Carlyle op Shakespeare neergeschreven of
liever in metaal gedreven heeft.
K Indien men ons vroeg, » zegt hij, « wilt gij,
cc Engelschen, uw Indisch Rijk of uwen Shakes« peare prijs geven ? Zoudt gij liever geen Indisch
« Rijk of Beenen Shakespeare gehad hebben ? Zeker,
« dit zou eene gewichtige vraag zijn. Officiele
« personen zouden buiten twijfel een officieël ant« woord geven ; maar wij, van onzen kant, zou« den wij niet genoodzaakt zijn te antwoorden :
« het Indisch Rijk of geen Rijk, wij kunnen het
« zonder Shakespeare niet doen ! Het Indisch Rijk
« zal ons eens op de eene of andere wijze ont« vallen; maar die Shakespeare zal ons niet ont« rukt worden, hij zal immer bij ons blijven, wij
« kunnen onzen Shakespeare niet opgeven. » (i)
Heeft wel ooit een Engelschman dien lof aan
Napier, den ontdekker der logarithmen, aan Nelson of Wellington toegezwaaid
Oogsten de dichters al lauweren, wanneer zij
in aangrijpende, verteederende zangen hun gemoed
uitstorten en den lezer uit zijne alledaagsche beslommeringen naar eene reinere sfeer opvoeren, nog
hooger stijgt hun roem, nog verder dringt hunne

i)

TH. CARLYLE.

On Heroes and Heroworship.
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veredelende werking door, wanneer de zusterkunsten, vooral de toonkunst, hunne gewrochten bestralen. Heeft niet het genie van Gluck de aandoenlijke
legende van Orpheus en Eurydice, door Virgilius
in taalmuziek bezongen (1) en de Iphigenia van
Euripides, die de Atheners zoo diep ontroerde, nog
aandoenlijker gemaakt? Door de welluidende, smeltende muziek van Rossini is Schillers Wilhelm Tell
ook daar bekend geraakt, waar anders nooit iemand
van dat meesterstuk hadde hooren spreken en hebben
Ambr. Thomas, Gounod, Verdi, Schumann, Berlioz, Boïto en Massenet de snaren getokkeld om
Benige der schatten, die Shakespeare en Goethe
ons vermaakt hebben, « op vleugelen van melody, »
voor de verschillende menschenrassen, die den aardbol bewonen, genietbaar te maken, hen te beschaven en voor edeler gemmedsbewegingen vatbaar te
maken.
Ik vraag U, Mijne Heeren ! verdient de kunst,
die den mensch dermate boven zijne natuurgenooten verheft en hem eene benijdenswaarde roeping
opdraagt, niet als het zuiverste sieraad aan de Rijkskroon te schitteren? Willen wij dat onze opvolgers aan het gevoelsleven meer waarde hechten, zich
meer op geestesverheffing toeleggen, weg dan met
die verschroeiende, ontzenuwende droogzakkerijen,
dat een frissche, hartverkwikkende adem door onze

(
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scholen waaie, dan zullen de toekomende geslachten
niet alleen tot den strijd om het bestaan gewapend, maar tevens met de middelen om het leven
aangenaam te maken, toegerust zijn.
In een vers, waarin hij het lot des dichters
prijst, vraagt Ten Kate :
« Stierf onze Eeuw der geestdrift af,
Ligt de Poëzie in 't graf? »

En dan voorspelt hij als een ware Ziener :
« Neen! de « Schoone Slaapster » leeft!
Ze is in haar paleis betooverd :
't Onkruid heeft de poort veroverd,
Waar de spin haar webbe weeft. —
Maar de held is in 't verschiet,
Die de schijndoó doet ontwaken!
'k Hoor in 't bosch zijn voetstap kraken....
's Hemels gaven sterven niet. »

Het zij zoo ! Doch er liggen nog zoovele versperringen en struikelblokken op de baan, dat alleen
van eene krachtdadige, aanhoudende samenwerking
van allen, wien de toekomst des lands belang
inboezemt, verbetering in den gew raakten toestand
mag verwacht worden.

De heer Bestuurder geeft thans het woord
aan den bestendigen Secretaris tot het bekendmaken van den uitslag der kiezingen voor het
aanvullen der opene plaatsen in de Academie en
van den uitslag der letterkundige wedstrijden dezes
jaars.
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De Koninklijke Vlaamsche Academie had dit
jaar twee buitenlandsche Eereleden te benoemen,
ter vervanging van wijlen de heeren Louis deBacker, letterkundige te Duinkerke, en Dr. Acquoy,
hoogleeraar te Leiden.
In zitting van 23 Juni werden gekozen : ter
vervanging van den heer de Backer, de heer
Dr. Cam. Looten, letterkundige en hoogleeraar
te Rijsel;
in de plaats van den heer Dr. Acquoy, de
heer Schimmel, letterkundige te Amsterdam.

.

Van de zes uitgeschreven prijsvragen werden

er vier beantwoord.
De eerste vraag was :

Verhandeling over de vormen van het werkwoord in het Oudfriesch. De uitgeloofde prijs is
toegewezen aan het eenig ingezonden handschrift
van den heer JozEF JACOBS, student, te Lippeloo.
Tweede vraag : Eene opgave van bewijs-

plaatsen uit taalbronnen, d. i. uit gedrukte of
ongedrukte schriften, alsmede uit gewestspraken,
voor elk der woorden, door KILIAAN als « vetus
Flandricum » opgegeven.
Hierop ontving de Academie drie verhandelingen.
De uitgeloofde prijs werd toegewezen aan den
heer JOZEF JACOBS, voornoemd.

—
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Derde vraag : Eene Too volledig mogelijke
lijst van de verwerpelijke neologismen, heden
gebruikt in de Nederlandsche taal, met aanwijring van hunnen oorsprong en hunne onnauwkeurigheid, alsmede van de juiste Nederlandsche
woorden en Tegswijten.
Aan het eenig ingezonden antwoord op deze
vraag is de uitgeloofde prijs niet kunnen toegewezen worden, evenmin als aan de eenig ingezonden verhandeling ter beantwoording van de
vierde vraag : Volksboek over de Geschiedenis van
België van 179,e tot J814.

De heer Bestuurder, na de aanwezigen bedankt
te hebben voor hunne opkomst verklaart de zitting
geheven.
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Zitting van

21

Juli 1897.

Aanwezig de heeren baron de Maere, bestuurder,
Alberdingk Thijm, onderbestuurder, de Potter,
bestendige secretaris ;
de heeren Claeys, jhr de Pauw, Gailliard,
Gezelle, Hiel, Willerns, Daems, Micheels, Obrie,
Coopman, de Vos, Broeckaert, van Even, Sermon,
Bols, de Flou, Claes, werkende leden ;
de heeren Janssens en de Vreese briefwisselende leden.
De heer Segers, brief wisselend lid, schrijft dat
hij de zitting niet kan bijwonen.
Na lezing en goedkeuring van het verslag over
de voorgaande zitting deelt de bestendige secretaris
de lijst mede der
AANGEBODEN BOEKEN.

Door de Regeering :

Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, 15 e jaargang.

Zelfhulp

en Werknzansbe-eging,

door R.

SCHRYVERS.

Bulletijn van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring van Gent. [ 897, nr 3.
Drie Heidebloempjes, woorden van J. MOREELS T
muziek van FR. ANDELHOF.

Revue sociale catholique, [897, nr 9.
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Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,

1896.
Bulletin de l' Agriculture, 1897, nr 2
Bulletin de l'Académie .Royale des Scienccs,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1897,
nr 5
Godelieve, muziekdrama door HILDA RAM.
Bibliographie de Belgique, 1897, nr 12.
Wallonia, 1897, nr 6.
Coutumes du comté de LoaT et de la seigneurie de Saint-Trond, 3 e deel.
Door den heer DAEMs :
Kanselstofen, 2e deel.

Door den heer DE CEULENEER :
La Crete. Conf érence
Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden :
Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde,
1897, nrs 2 en 3.
Door het Provinciaal Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen te 's Hertogenbosch :
De protocollen der Helmondsche notarissen
(1595-1798).

De Commanderij der Duitsche orde te Vucht
en te Gernert, door J. -C.-A. HEZENMANS, 1887,
VerTaineling van oorkonden betrekkelijk het
beleg van 's Hertogenbosch in den fare 1629. 1873.
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Welke verbeteringen
verbeteringen zijn
r.ijnwenschelijk
wenschelijkininhethet
Welke
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Polderregt ininNoordbrabant,
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door J.
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Catalogus
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8°.
's Hertogenbosch.
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Zuid-Nederlandsche
Catalogus
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derHistorieHistorie-enenandere
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Penningen
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Penningen
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Genootschap
van
Kunsten
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in Noord
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1880.
Wetenschappen in
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Ana{ytische Catalogus
Catalogus der
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oorkonden,met
met
Analytische
opgave der
der handschriften,
handschriften, berustende
bc::rustende in dezelfde
dezelfde
boekerij.
Overr.igtderder
landbouwkundige
Beredeneerd Overtigt
landbouwkundige
schriften, betrekkelijk
betrekkelijkdedeprovincie
provincieNoord-Braband,
Noord-Braband,
schriften,
door C.-R. HERMANS.
HERMA)l"S. Ibid.
door
Ana{ytischeopgave
opgaveder
dergedrukte
gedrukte
charters
enr..
Analytische
charters
enT.
betrekkelijk
deprovincie
provincieNoord-Braband
Noord-Braband (7041648),
betrekkelijk de
(704-1648),
door C.-R.
C.-R. HERMANS.
HERMA)l"S. Ibid., 1844.
1844,
door
Verhandeling over
over de
deRupsen-soorten
Rupsen-soortenenenderder1845.
r.elver
verdelging, door
Telver verdelging,
door D. BUYZEN. Ibid.,
Ibid., 1845.
Noord·Brabant'sOudheden,
Oudheden, door
Noord-Brabant's
door C.-R. HERMANS. Ibid., 1865.
1865.
Oorkonden betreffende
betreffendeHelmond.
Helmond. Ibid., 1884.
ISH4.
Het beleg
beleg van
van 's'sHertogenbosch,
Hertogenbosch, 162<1,
162Q, door
door
C.-R. HERMA)l"S.
IS50.
HERMANS. Ibid., 185o.
Geschiedkundige
beschrijving der
derOverlaten
Overlaten
Geschiedkundige beschrijving
in de provincie
provincie Noord-Brabant,
Noord-Brabant, door
A. DE
DE GEUS
GEUS
door A.
en FYNJE.
FYNJE. 1844-1853,
184-1853, 4°.
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Door den heer

P.J.

GOETSCHALCKX

Geschiedenis van Grobbendonk.
Door den heer PH. COLINET :

Leuvensche Bijdragen, or 3.
Door den heer CAM. HUYSMANS :

« Limburg » in het merk van Prof. Kurth.
Door den Oudheidkundigen Kring van Dendermonde :
Gedenkschriften, 1897, 3e afl.
Door het Office international de Bibliographic :

Matetyaly do Bibliografii, prat naukon'ych
Polskich. 1881-1896.
Door den heer A. Siffer :
Het Belfort, 1897, nr 7.
Door de Société beige de Librairie :
Revue bibliographique belge, 1897, nr 6.

Briefwisseling.
De heer Minister van Landbouw en Openbare

Werken laat weten dat hij, gevolg gevende aan de
vraag van het Bestuur der Academie, besloten heeft
het borstbeeld van Vondel te laten beitelen. Hij
heeft dit werk toevertrouwd aan den heer Alfons
Gilis, te Brussel.
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De Regelingscommissie van het XXI Ve Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, dat dezen
zomer van 23 tot 26 Augustus te Dordrecht zal
gehouden worden, noodigt de Kon. Vlaamsche Academie uit zich op die bijeenkomst te doen vertegenwoordigen.
Eene gelijke uitnoodiging is gezonden door het
Comiteit der Ledeganck's-feesten, te Eeklco, voor
de onthulling des standbeelds van genoemden dichter,.
op 29 Augustus aanstaande.

De heeren H. Schimmel en Cam. Looten bedanken schriftelijk de Academie voor hunne benoeming tot Buitenlandsch Eerelid.

De vergadering benoemt de heeren Obrie en
Sermon tot afgevaardigden der Academie bij het
Congres te Dordrecht. De heer baron de Maere,
bestuurder, zal, met den bestendigen secretaris, de
Academie vertegenwoordigen op het Ledegancksfeest.
D ee Academie heeft een antwoord ontvangen op
eene der prijsvragen voor 1898: Vlaamsche Kinderspelen, met kenspreuk : Kinderen, speelt!

Door den heer Micheels wordt aangeboden een
exemplaar van Theodoor Kbrner's leven en wedren,
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geschreven door den heer HALLER, zijnen gewezen
leerling en ambtgenoot.
Met een paar woorden toont het achtbaar lid
dat, terwijl de vaderlandsliefde hoe langer hoe meer,
ten gevolge van het voortdurend om zich grijpend
materialisme en de ingenomenheid met vreemde
taal en vreemde zeden, . van lieverlede uitsterft, het
verspreiden der werken van den dichter-krijgsman,
die ter verdediging van den geboortegrond aan al
hetgeen de mensch het dierbaarst bezit, verzaakte
en met den degen in .de hand, aan het hoofd zijner
wapenbroeders, den heldendood stierf, bij onze
jeugd veel nut zou kunnen stichten.

Namens de Commissie van geschiedenis, bioen bibliographie biedt de heer Broeckaert verslag
aan over de zitting dier commissie, te c uur gehouden.
In deze zitting, zegt de heer Broeckaert, werden
door den heer de Potter eenige bibliographische aanteekeningen medegedeeld aangaande handschriften
in de Bibliothèque Nationale te Parijs bewaard en
betrekking hebbende met verscheidene XVI I I e eeuwsche Kamers van Rhetorica, in Vlaanderen. De
Commissie verlangt te meer dat de heer de Potter
zijn opstel in de algemeene vergadering zou voorlezen, daar het eindigt met een voorstel, over hetwelk de Academie eene beslissing te nemen heeft.
De vergadering, geraadpleegd, treedt dit voorstel bij.
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Dagorde.
De Academie benoemt de heeren Coop man,
de Potter, Gezelle, Micheels en Willems tot leden
der Commissie, gelast met het voorstellen van prijsvragen voor 1899.
De heer Bestuurder geeft vervolgens het woord
aan den heer de Potter, voor zijne mededeeling over
ONZE XVIIIP-EEUWSCHE REDERIJKERS.
De geschiedenis der Vlaamsche Rederijkers is,
voor een groot deel, op voldoende wijze bekend,
vooral wat de vroege tijdvakken betreft, namelijk
sedert het begin der XVe eeuw. Middeleeuwsche en
latere rekeningen, tot de XVIIIe eeuw, charters,
resolutieboeken, en wat dies meer, hebben een groot
getal bijzonderheden aan het licht gebracht, welke
ons vergunnen eenen helderen blik te werpen op
het letterkundig leven, de gewoonten en gebruiken
der aloude Rederijkers, die, hebben ze weinig
.gewrochten achtergelaten welke in 't opzicht van
taal, of met betrekking tot dicht- en tooneelkunde,
als meestergewrochten te beschouwen zijn, toch
ruimschoots onze achting en hulde verdienen, daar
ze, gedurende twee, drie eeuwen, ten onzent nagenoeg de eenige beoefenaren van gemelde vakken
geweest zijn, en hun ijver door geene wederwaardigheden, van welken aard ook, te breken was.
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Zonderling, nochtans ! Evenals voor de algemeene staatkundige geschiedenis, en ja der bijzondere
geschiedenis van steden en dorpen van België, is
juist het minst van ons verwijderde tijdvak der
rederijkershistorie — de XVIII e eeuw het minst,
ja schier niet bekend, alsof onze « rymlustige ghezellen » er geen boeken of schriften zouden op
nagehouden hebben of al die oorkonden op den
dompel zouden geraakt zijn.
Wel heeft de geleerde EDMOND VAN DER
STRAETEN, in zijn geacht werk van twee lijvige
boekdeeien : le Théátre villageois en Flandre, tal
van bijzonderheden over eene menigte Vlaamsche
rederijkerskamers medegedeeld, maar verreweg de
meeste dezer aanteekeningen zijn enkel de verkorte
inhoud van de zoogenaamde gedrukte Argumenten
(programmas der tooneelvertooningen), hier en daar

volledigd door hetgeen de geschiedschrijvers van
plattelandsgemeenten in hunne werken nopens de
oefeningen der Rederijkers hebben medegedeeld. Van
de dicht- en tooneelstukken der XVI ile eeuwsche
rederijkers is schier niets tot ons gekomen, zelfs
niet van de steedsche, wat voorwaar eene groote,
betreurenswaardige leemte laat in de geschiedenis
dier genootschappen, welke in Vlaanderen met
honderden hebben bestaan en gebloeid. Het mag
derhalve eene merkwaardige vondst geacht worden,
wanneer, gelijk weleens gebeurd is, de een of andere
van ons, uit het archief van eenen bijzondere, eene
brok van den overgrooten rijmschat der XVIIIe
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eeuwsche « gezellen van Rhetorica », kon ophalen,
en daarmede de bekende gegevens omtrent den toestand der vaderlandsche letteren, of omtrent de
begrippen dier mannen in 't opzicht van godsdienst,
staatkunde, zedeleer en beschaving, kon volledigen.
Niet zonder eenige verwondering zal men vernemen, dat een vrij groot getal oorkonden betrekkelijk de rederijkers der steden Aalst en Brugge,
en die van andere plaatsen in Vlaanderen, in • de
Bibliothèque nationale te Parijs bewaard worden,
en deze, tot heden, zeer luttel de aandacht der
geleerden gevestigd hebben. Aangeduid werden ze
weleens (1), onderzocht en bestudeerd, nooit. Eene
korte opsomming daarvan zal mogelijk aan mijne
achtbare collegas niet onwelkom zijn.
Nrs 20-22. Bundel gedichten en brieven, met den
titel : Rhetorica ofte VerTaemelinge van Brieven,

Antwoorden, Dichten, Jaerschriften van Benige
Leden der Maetschappie. van de H. Catharina
in .... Aelst .... ter gelegentheyt van verscheyde
eerpenningen aen hun gejond door 7. -B. Dienberghe, priester ende proost van het Konstgenootschap... onder den titel : Kunst en .Eendragt....
binnen de stad Brugge.
ie deel : Bundel van 287 bladzijden, de laatste
voorzien met het handteeken van C. Broeckaert.

(i) Namelijk, op zeer beknopte wijze, door onzen vriend
EMILE DE BORCHGRAVE, in den Messager des sciences histo-

riques, 186g.
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2e deel, 3o8 blz., beginnende (i e blz.) met Hekeldicht, eindigende : « het gedrag van tegen party ten
Tijnen opTichte. »
3 e deel, 326 blz., enkele onbeschreven. Hierin
komt voor eene notice over de familie de Heere; een
brief van den meier der stad Brugge aan de Catharinisten van Aalst (onderteekend C. de Croeser), enz.
Deze bundels, die toebehoord hebben aan J. B.
Dienberghe (dezes naam is op den rug vermeld) en
die, vermoedelijk, door dezen liefhebber en beschermer der Rederijkkunst zelf afgeschreven zijn, maakten
deel van eene grootere verzameling, waartoe ook de
volgende nrs 23 en 24, verder beschreven, behoorden,
en gaven waarschijnlijk inlichtingen over al de
Vlaamsche Rederijkkamers, met welke Dienberghe
in betrekking was.
Nr 23 draagt tot opschrift
Rhetorica, ofte
gedenk-stukken desielfs hoofd -Konstgenootschap
van rym en reden, onder de .tinspreuk : Myn werk
is hemelyk. Byeen verTaemeld door J -B. DIEN-

BERGHE.

Deze bundel bevat elf hoofdstukken en 424 blz.
Het eerste hoofdstuk behelst de programmas der
dichtwedstrijden in de Brugsche Kamer van 1691
tot 1700, doch de antwoorden ontbreken. De andere
hoofdstukken geven de programmas en de antwoorden van • 23 -Mei 1 741 tot 17 April 1794. Op
blz. 19 treft men eene verhandeling aan over den
Halletoren, van Brugge, geschreven door J.-B.
DIENBERGHE.

- - - 5 6o _._.
Nr 24 is eene verzameling van stukken betreffende de rederijkkamers van Brugge, Moorseele,
Oostende en Izegem. De titel is : Rhetorica, of

gedenk -stukken van desTel fs Kons genootschappen...
Die lyd verwint,
« Slaet d'oog op Christi cruys.
te Brugge.
D'Overwinnaers in eendrab tigheyd,
te Izegem. -- Wat ryp, wat groen, komt wysheyd
Vrede-minnaers te Moorseele.
voen, te Oostende.
Er zijn 298 blz.
Verschillig is de waarde der in dezen bundel
voorkomende stukken. De 33 eerste bladzijden bevatten oorkonden over de stichting der kamer
Slaet d'oog op Christi cruys (1621) en over andere
met betrekking tot dit genootschap. Verder treft men
aan : i. Programmas van Kunst-wedstrijden, met
de antwoorden : Slaet d'oog op Christi cruys, den
2 April en 8 Mei i 8o8 ; de Drie Sanctinnen, den
6 December 1807; Cecilia, te Moorslede, den 14
Augustus 18o8 ; Wat ryp, wat groen, enz., te
Oostende, den 3o Augustus 18o9; de Overivinnaers
te Izegem, den 15 Augustus 1809. Behalve eenige
gelegenheidstukken zonder belang heeft men hier
nog de briefwisseling van Dienberghe met verscheidene letteroefenaars van dien tijd, als de Bast,
J. van Caster, de Seyn, Th. Henckel, van Huerne,
Luyen, Molo, Patyn, Planckaert, Rommel, Terlinck, wier namen mogelijk in de door de Academie
ontworpen Algemeene Levensschets der Zuidnederlandsche schrijvers eene melding verdienen. Overigens deze opgave bewijst nog eens, dat onze Vlaam-
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sche rederijkers, ondanks de dwangmiddelen der
Keizerlijke regeering, den moed niet opgaven, maar
volstandig bleven in de beoefening der vaderlandsche
letteren. -- Dienberghe's brief aan van Huerne is
vooral te waardeeren als tafereel van Vlaanderen
gedurende de onderneming der Engelschen tegen de
stad Antwerpen in 1809.
Nrs 25-27 bevatten losse stukken met betrekking
tot de Rederijkkamers van Brugge, thans in drie
bundels vereenigd. In den eersten (n ' 25) getiteld :

De Brugsche Dichters, ofte versaemeling van
helden-versen en liedekens, begint met het jaar 1749
en loopt tot 1771. De stukken van blz. r tot 52
hebben alle eene gelijke kenspreuk ; Qualis vita finis
ita. Van blz. 59 tot g,. heeft men eene verzameling
Knie gedichten, gevolgd door een gelegenheidsvers
enz. Deze bundel behelst i o6 bladzijden.
Het tweede deel (nr 26) heeft geenen Vlaamschen, maar eenen Franschen titel : Pièces couronnées par la Société du St. Esprit (1762-179o). -Verzameling der gedrukte programmas voor de
dichtwedstrijden der Kamer van den H. Geest, te
Brugge. Voor enkele jaren, als voor 1766 en 178q.1788, ontbreken de stukken. Een gedrukt program
va n het jaar 1741 is er bijgevoegd.
Aan de achterzijde der verzen treft men andere,
blijkbaar kladschriften, aan ; de meeste zijn antwoorden op de programmas, soms gelegenheidstukken. Eenige antwoorden leest men in het volgende
deel (nr 27, blz. 1 ov). -- Deze bundel bevat 143
bladzijden.
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Eindelijk het derde deel bevat de gedrukte
programmas van « Slaet d'oog op Christi Cruys »
voor de jaren 1770, 72, 77, 78, 81, 90, 92. De antwoorden ontbreken ; de kladschriften op den achterkant stemmen met de vragen niet overeen. — Blz. 22
tot 34 zijn gelegenheidstukken van gemelde Kamer.
Verder vindt men de programmas der Kamer « de
Drie Sanctinnen », van 20 November 1763 tot
3o November 1783. Er is leemte voor de jaren 1765,
70, 72 en 79 Aan de achterzijde der bladen is de
klad van eenige antwoorden.
Deze bundel, ook voorzien met een Franschen
titel op den rug : Piéces couronnées par les cor-

porations de Rhétorique et des Trois Grandes
Saintes, 1763-1780, telt 86 bladzijden.
De opgave dezer documenten ontleenen wij aan
de Catalogue des Manuscrits néerlandais de la
Bibliothéque Nationale, door GÉDÉON H U ET, die
de meening er bij uitdrukt, dat daar mogelijk meer
kaf dan koorn in te vinden is, maar dat de verzameling ongetwijfeld niet zonder belang te achten
is voor de studie der zeden en den toestand der
vaderlandsche letteren in gemelden tijd. Ook treft
men er wetenswaardige bijzonderheden aan over de
houding der Fransche Regeering ten opzichte der
Rederijkers (Ile deel, 105, 228, III e , 239, 325) van
nr 20-22 ; verder, oudheid- en geslachtkundige verhandelingen, bescheeden over de kunstgeschiedenis
enz. In de namentafel vindt men personen aan-
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.geduid die te Gent, Aalst, Brugge, Wakken, Opwijk,
Aalst, Dendermonde, Loven, Ninove, Amsterdam,
Geeraardsbergen enz. gevestigd waren.
Mogelijk ware liet raadzaam :
ofwel, door tusschenkomst der Belgische Regeering, de Fransche Regeering mededeeling te vragen,
voor zekeren tijd, der hier aangeduide handschriften;
ofwel, indien dit niet mag of kan, onzen heer
Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar
Onderwijs te verzoeken, een paar Leden der Kon.
Vlaamsche Academie te gelasten met eene zending
naar Parijs, ten einde de 1 157 bladzijden der Rederijkersgedichten en historische stukken te onderzoeken en er een verslag over op te stellen.
't Is wat ik de eer heb mijnen geachten
Medeleden voor te stellen.
FR. DE POTTER.

Door den heer bestuurder wordt de meenin;
der leden gevraagd over het voorstel van den heer
de Potter.
De heeren Daems, Alberdingk Thijm en de
Pauw bekomen beurtelings het woord. Er wordt
beslist, het voorstel aan de dagorde te brengen van
de maand September.
De heer W. de Vreese deelt mede dat hij, sedert
een drietal jaren bezig zijnde met het verzamelen
van de noodige bouwstoffen voor eene Bibliotheca
manuscripta neerlandica mcedii aevi, er bij zijne
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nasporingen naar verloren codices in geslaagd is
het handschrift van Die eerste bliscap van Maria
terug te vinden. De tegenwoordige bezitter heeft
de toelating verleend om van het handschrift voor
eene nieuwe uitgave gebruik te maken. Het is zeer
duidelijk en regelmatig geschreven ; de verzen en
woorden, welke in den door Willems (en naar hem
door Moltzer) uitgegeven tekst ontbreken, komen
er wel degelijk in voor, terwijl op tallooze plaatsen
het handschrift door Willems verkeerd werd gelezen. De heer De Vreese geeft daarvan enkele sterksprekende voorbeelden, waardoor naar zijne meening
het bewijs wordt geleverd, dat eene nieuwe uitgave
dringend noodzakelijk is. Het is dan ook zijn voornemen de twee nog bewaarde Bliscappen, de eerste
en de zevenste, opnieuw samen uit te geven, en hij
vraagt of de Academie deze dubbele uitgave onder
hare werken wil opnemen.
Het voorstel van den heer De Vreese wordt
verzonden naar de Commissie van Middelnederlandsche letteren.
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Zitting van
11 Augustus
Augustus 1897.
1897.
van II
Aanwezig
heeren baron
baron de
de Maere,
Maere, bestuurbestuurAanwezig de
de heeren
der; Alberdingk
Alberdingk Thijm, onderbestuurder
onderbestuurder ; de Potter,
Potter,
bestendige secretaris
secretaris;
Pauw,Gailliard
Gailliard;;
de
heeren Claeys,
Claeys, jhr.
jhr. de
dePauw,
de heeren
GezelIe, Hiel, Snieders, Obrie, Coopman, de Vos,Gezl,HiSndrsObeCopma,Vs
Broeckaert,
Even. Sermon,
Sermon, Coremans,
Coremans, Bols
Bols
Broeckaert, van
van Even,
en
Flou, werkende
werkende leden
leden;;
en de Flou,
de
heeren de
de Vreese
Vreese en
en Prayon-van
Prayon-van Zuylen,
Zuylen,
de heeren
briefwisselende
leden.
briefwisselende leden.
Door de heeren
heeren Claes,
Claes, Daems,
Daems, Génard, Hansen,
Hansen,
Micheels
Willems, werkende
werkende leden,
leden, MuylderMuylderMicheels en
en Willems,
mans en Segers,
Segers, briefwisselende
briefwisselende leden,
leden, wordt
wordt schrifschriftelijk gemeld
zitting bij
bij
telijk
gemeld dat
dat zij
zij verhinderd
verhinderd zijn
zijn de zitting
te wonen.
De bestendige
bestendige secretaris
secretaris leest
leest het
het verslag
verslag over
over
De
vorige zitting,
zitting. hetwelk
hetwelk wordt
wordt goedgekeurd.
goedgekeurd.
de vorige
AANGEBODEN BOEKEN.
AANGEBODEN

de Regeering
Regeering ::
Door de
Bibliographie
Bib/iographie de Belgique,
Be/gique, 1897, nrs
n rs 13
I3 en
en 14.
Bulletin de
de l'I'Agricu/ture,
n r 3.
Bulletin
Agriculture, 1897,
1897, nr
Wallonia, 1879,
1879, nr
n r 7.
7.
Door den
den heer
heer CLAEYS
CLAEYS :
Door

enWerkTaamheid.
Werkraamheid. Redevoering
RedevoeringuitgeuitgeWerk en
sproken bij
de plechtige
plechtige Prijsuitreiking
Prijsuitreiking in
in de
de
sproken
bij de
te Gent.
Gent.
St.-Lucasschoo/, te
St.-Lucasschool,
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Door den heer MUYLDERMANS :

Sansculot en Brigand, of beul en slachtoffer.
Door den heer DI MARTINELI,I :

biest in de 17e en

18 e

eeuw.

Door het Friesch Genootschap te Leeuwarden :
68e verslag der Handelingen, ;895-1896.

Biekorf, n' 14 en 15. Het Belfort,
Kempisch Museum, nr 1.

nr 8.

Door de Société beige de librairie :
1897, nr 7.

Revue bibliographique belge,

Briefwisseling.
Bij brief van 6 Augustus zendt de heer Minister
van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs
een afschrift van het koninklijk besluit, waarbij de
kiezing der heeren Looten en Schimmel tot buitenlandsche eereleden wordt goedgekeurd.

De heer Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs zendt aan de Academie een
schrijven van den heer Jan Bouchery, secretaris
van het XXIIIe Nederlandsch Letterkundig Congres,
vragende dat er op last der Regeering, met het
oog op de plaatsnaamkunde, een werk zou uitgegeven
worden in den aard der Nomina geographica Neer-
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landica De heer Minister zou gaarne het oordeel
der Academie kennen aangaande het nut en de
gepastheid van dergelijke onderneming, haren waarschijnlijken duur en de kosten er van. -- Verzonden
naar het bureel.
De bestendige Secretaris deelt de vergadering
een schrijven mede van den heer Jozef Lemmens,
letterkundige te Mont-Ste-Walburge (Luik), waarin
wordt aangedrongen op het wenschelijke van de
loutering en volmaking der Nederlandsche taal,
thans al te veel, in spraak en schrift, door bastaardwoorden ontsierd, welk doel, onder andere, betracht
zou worden door het uitschrijven van eene prijsvraag
over .dit onderwerp. -- Verzonden naar de Commissie
voor nieuwere Taal- en Letterkunde.

Bibliographische aanteekening.
Ik heb de eer aan de Academie aan te bieden
het eerste stuk van eene verhandeling over de
Kieming der Zaadplanten,
door Dr. A.-J.-J.
van de Velde. Deze verhandeling, in onze taal
geschreven, werd bekroond in den Algemeenen
Wedstrijd voor het Hooger Onderwijs in 1895 en
werd uitgegeven door het Gentsche Kruidkundig
Genootschap Dodonaea, dat zich door zijne uitsluitend Nederlandsche uitgaven op het gebied der
taal, evenals op dat der wetenschap, zoo verdiens-

— 568 -telijk maakt. Niet alleen om de degelijkheid van
zijn werk, maar ook omdat hij het in onze taal
stelde, behoort den Schrijver hier hulde gebracht
te worden.
J. OBRIE.

'

Op voorstel van den heer de Pauw heeft de
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche
Taal- en . Letterkunde, in hare zitting van heden
morgen, den wensch geuit, dat de Middelnederlandsche Bibliographie, van PETIT, moge worden
aangevuld en bijgewerkt tot op den dag van heden,
met vermelding van prozawerken, wetenschappelijke
verhandelingen en oorkonden, die in gezegd werk
niet konden geboekt worden.

De heer Coopman brengt verslag uit over de
zitting van de Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde.
Door die Commissie zal aan de beide andere
afdeelingen der Academie de volgende vraag tot
onderzoek en bespreking overgelegd worden :
« Bestaan er geene ernstige redenen opdat de
Koninklijke Vlaamsche Academie, in het belang van
Taal- en Letterkunde, door het afkondigen van eene
met redenen omkleede beslissing, de Zuidnederlandsche onderwijzers, leeraars en letterkundigen waarschuwe tegen het al te voorbarig geheel of gedeeltelijk
aannemen der zoogenaamde Kollewijn-spelling ? »

-- 569 -Dezelfde Commissie stelt voor, dat het Bestuur
der Academie schrijve aan den heer Minister van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs om
hem te verzoeken dat de voor den tweejaarlijkschen
Cantatenprijskamp ingezonden Nederlandsche gedichten voortaan onderworpen worden aan het oordeel der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Ten slotte vraagt de Commissie dat het Bestuur
der Academie nogmaals aandringen zou opdat de
Regeering de inrichting van de beide nieuwe afdeelingen der Academie bepaald regele.

Dagorde.
De heer bestuurder wijst op de voorstellen der
Commissie voor het aanbieden van prijsvragen voor
1899, welke voorstellen, gedrukt, aan de leden zijn
gezonden. De Academie gaat over tot de beraadslaging en stelt het program der wedstrijden vast
als volgt :
Oudgermaansche Taalkunde.
Men vraagt ec ne Too volledig mogelijke taalkundige studie,
over de oudnederfrankische eigennamen.
Prijs : 600 frank.
Middelnederlandsche Taalkunde.
Men vraagt een woordenboek der Middelnederlandsche eigennamen. (Geene eenvoudige nomenclatuur, maar alles wat
daarbij kan vermeld worden; tevens opgave van plaatsen,
waar elke aangeteekende naam voorkomt.)
Prijs : 600 frank.
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Letterkunde.
Letterkunde.

Eene verTameling
ver,ameling onuitgegevene
omdtgegevene oude
oudeVlaamsche
Vlaamscheliederen,
liederen,
Eene
,ooveel mogelijk met
methunne
hunne Tangwijlen,
,angwij,en,tottot
aanvulling
Tooveel
aanvulling
bestaande liederenverTamelingen
liederenver,amelingell van
vanWillems,
Wil/ems,
der bestaande
vanvan
de
Coussemaker, van
van Looten
Loote/I<s en
Feys en
en van
val!Bols.
Bols.
de Coussemaker,
en Feys
Prijs : 600
600 frank.
f,.·ank.
Prijs

Taalkunde.
A..

Halldwoordenboek van
vanNederlandsche
NederlandscheSynoniemen,
Synoniemen,
met
Een Handwoordenboek
met
uitleg(l)
entoelichtende
toelichtendevoorbeelden,
vool'beelden,Tooveel
,ooveelmogelijk
mogelijk
uitleg
(i) en
uituit
de beste Nederlandsche
Nederlandscheschrijvers.
schrijl'ers.
Prijs : i 1000
frank.
Prijs
000 frank.
B.

Eene Too
100 volledig
volledig mogelijke
mogelijkelijst
lijst
van
verwerpelijke
neolovan
de de
verwerpelijke
neologebruiktworden
wordenin in
Nederlar.dsche
gismen, die
die heden
hedengebruikt
gismen,
de de
Nederlandsche
taal, met
met aanwij'ing
aanwij,ing'van
vanhunnen
hunne.!oorsprong
oorsprongenen
hunne
hunne
onnauwkeurigheid, alsmede
dejuiste
juisteNederlandsche
Nedel'iandsche
onnauwkeurigheid,
alsmede van de
,egswij,en.
woorden,
uitdrukkingen ofofTegswiken.
woorden, uitdrukkingen
Prijs
frank.
Prijs : 600 frank.
Geschiedenis.
een Volksboek over de
de geschiedenis
geschiedenis van België,
vraagt een
Men vraJgt
van 1792 tot
tot 1814
Prijs:: 600
600 frank.
frank.
Prijs
Buitengevvone "'"
edstrijden.
Buitengewone
Wedstrijden.

VakKunstwoorden .
Vak- en Kunstwoorden.

.'vJen
vraagteene
eenevolledige
volledigeKunst
Kunstenen
Vakwoordenlijst
het
Men vraagt
Vakwoordenlijst
overover het
ambacht
van den
den Huis
Huis- en
en Versierschilder
Versierschildel' en
enGlaTenGla,enambacht van
-

Voor dezen
zij als
aisvoorbeeld
voorbeeld aanbevolen
aanbevolen:
JOHANN
dezen zij
: JOHANN
Voor
Synonymisches
Handwó)'terbuchder
derdentdeut·
Synonymisches Handivarterbuch
schen Sprache.
Dreizehnte
Auflage.
Leipzig,
1882,
Th.
Sprache. — Dreizehnte Auflage. Leipzig, 1882, Th.
Grieben's
Verlag.
Grieben's Verlag.
(I)
(i)

AUGUST EBERHARD'S
EBEaHAaD's

•
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maker. Met gepaste bijvoeging van de afbeelding der
opgegeven voorwerpen en met de Fransche, Hoogduitsche
en Engelsche benamingen.

Prijs : 3oo frank.

Wedstrij den voor

1900.

Vak- en Kunstwoorden.

Volledige Nederlandsch-Fransche en Fransch-Nederlandsche
vakwoordenlijst over het Notariaat.

Prijs : 5oo frank.
Lt

.

Volledige Nederlandsch-Fransche en Fransch-Nederiandsche
Woordenlijst over de Veeartsenijkunde. — Met bijvoeging van de gewestelijke woorden en uitdrukkingen, en
teekeningen waar het past.

In het antwoord zullen de Mededingers ook zooveel
mogelijk de Fransche, Hoogduitsche en Engelsche benamingen mededeelen.
Pl ijs
600 frank.

De zitting van heden was vooral bestemd om
de nagedachtenis van K.-L. LEDEGANCK, den
dichter der Drie Zustersteden, overleden in 1847,
te verheerlijken.
De heeren Hiel en Claeys hadden zich laten
inschrijven, de eerste voor het lezen van een gedicht,
de tweede voor een stuk in proza. De heer bestuurder
verleent nu het woord aan den heer Hiel, die zijn
gedicht : Ledeganck, voordraagt.
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Vervolgens geeft de heer bestuurder het woord
aan den heer Claeys, die zijn opstel : « Het jaar
1 840 in het leven van Ledeganck » leest. Na deze
lezing zegt de heer bestuurder, in naam der Academie, dank aan de heeren Hiel en Claeys voor
hunne mededeelingen, welke in de Verslagen zullen
opgenomen worden.
De bestendige Secretaris deelt hierop mede, dat
hij eenige kleine dichtstukken, door Ledeganck
geschreven in zijne jeugd, en niet in zijne Volledige
Werken opgenomen, heeft ontdekt, en dat de heer
baron Emile de Borchgrave, afgezant van België
bij het hof te Weenen, kopie heeft gezonden van een
ander onuitgegeven gelegenheidsvers, opgedragen aan
zijnen vader, Mr. 1 vo de Borchgrave, door Ledeganck, in 1828. Hij stelt voor, ook deze stukken, als
aanhangsel op het verslag der huidige zitting, te
laten drukken. --- Aangenomen.
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Lezingen.

AAN LEDEGANCK
door den beer EM. HIEL.
« Lang werd Belgie's gouden spraak,
Als in vreemden dwang gekluisterd ;
Lang door Belgie's zonen vaak
Wreed miskend, gehoond, verduisterd. n
Zoo zong eens Ledeganck,
een zestig jaar geleden,
Met droefheid in 't bedrukt,
het edelzoet gemoed...
Doch diep bezield, vol hoop,
heeft hij sindsdien gestreden,
Met leeuwenmoed in 't hert,
het hoofd vol dichtergloed.
Zijn zangen klonken koen
door Vlaandren's velden, beemden,
Fel als het wild orkaan,
of zoel als zuidenwind ;
Ze wonnen 't Vlaamsche volk,
ook de aandacht af der vreemden;
Groet God ! de moedertaal
werd weder teêr bemind.
Heil zanger ! die ons voert
in ruime hemelkringen,
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Gelijk 'nen adelaar,
die 't slaggewoel niet vreest,
Die bastaardij verplet,
door prachtig, krachtig zingen,
Die in der Grooten hoofd
in 't hert der Kleinen leest.
Die door der vreemden nacht,
gelijk een zon kwaamt schijnen,
Die met heur glans verlicht
het zilvren schuim der zee...
En sprankelt vlammend op,
in duizend gloedrobijnen
Ja, vaagt de valschheid weg,
verdrijvend 't vvalsche wee !
Hier bruisend als de baar,
daar lachend langs het loover,
Ginds murmlend als een maagd,
die reeds aan liefde droomt ;
Doch immer kalm en kuisch,
met zuiver zielgetoover,
Dat vlucht de vuiligheid,
ja, voor gemeenheid schroomt.
Die vroom de vrouwen wekt,
als kleur en geur in rozen,
Die kracht den knapen sclielikt
en moed den twijfelaar...
Uw schuldloos, heerlijk lied,
neen, doet geen moeder blozen,
Ze zingt het bij de wieg
de stemme klankvol, klaar !

---

575 —

Goedheil, verheven geest,
die, als een God, durft donderen,
Stout stormend hellewaarts,
stout stijgend hemelwaarts,
Die vreemdelingen acht,
maar zij, die dorsten plonderen,
Ze bliksmend nederploft,
als waart ge God des zwaards !
Gij, die ontaarden durft,
met waarheidswoorden zweepen,
Vervloekt den woekeraar !
verdoemt den lasteraar !
Die deugdzaam, tot in 't merg,
zult met de schoonheid dweepen,
En wierook voor heur brandt
als heilig offeraar !
Heil u, verheven Geest !
aanbidder onzer kunsten !
Die heerschen over 't land,
gelijk 'nen hemeldroom,
Dien elke Vlaming droomt,
het hoofd vervuld met gunsten
Voor waarheid, wijsheid, recht
en vrijheid !... als een stroom,
die golvend holt en rolt
door steden, en landouwen,
Die schittrend 't leven schenkt,
bij 's vaarmans gullen klank,
Waar handel, nijverheid
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verleenen
't land
land vertrouwen,
verleenen 't
Die welvaart mild verspreidt,
en wekt des
Volkes dank.
dank.
des Volkes
•

•

Lof
u, verheven
verheven geest
geest!!
Lof u,
Schoon
gij hebt
hebt veel
veel geleden,
geleden,
Schoon gij
De
mismoed overwon
overwon
De mismoed
nooit
fijngevoelig hert
hert;;
nooit 't't fijngevoelig
Als
christenmensch hebt
hebt gij
gij
Als christenmensch
zoo
vurig vaak
vaak gebeden,
gebeden,
zoo vurig
Want
christendom verzacht
verzacht
Want 't't christendom
en
balsemt de
de ergste
ergste smert.
smert.
en balsemt
Gij,
die de
de maagd
maagd bezingt,
bezingt,
Gij, die
haar
schuchtre lieve
lieve lonken,
lonken,
haar schuchtre
Ontloken
tusschen 't volk
volk
Ontloken tusschen
bloem;;
als kloeke
kloeke kuische
kuische bloem
als
Gij,
die den
den knaap
knaap bezingt,
bezingt,
Gij, die
die liefdeliefde- en
enweeldedronken,
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waarvoor gij hebt gestreden,
Wordt door uw werken groot,
ontgloeid door Scheppers glans
Wie, Vlaming siddert niet
bij uw Drie Zustersteden,
En juicht niet blij van geest :
Dat is het woord eens mans !
« Die wilde wat was recht en won hetgeen hij wilde. n
God ! bij den gullen haard
te lezen uw verhalen,
Zielroerend, zacht en stout,
die lokkend traan op traan,
Dat zij aan 't luistrend volk
nauw laten adem halen,
Omdat het is met 't lot
der helden diep begaan,
Der vrouwen diep begaan,
die gij wist op te garen
In menig tafereel
zoo rijk aan kleur en beeld !
Zoo rijk aan stouten strijd,
aan milde martelaren,
Als waren zij door God
voor 't Vlaamsche land geteeld.
Gij, die den landaard looft
in zang, als 't zeegewemel
Verscheiden, bruisend breed
en vol, o Ledeganck !
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Uw Vlaamsch gevoelig lied
vliegt ver, tot in den hemel,
Uw zang voor 't vaderland
wordt waarlijk wereldzang !
'k Verhef verrukt het hoofd,
terwijl ge erleeft, vol luister,
In uw geboortestad,
door u alom beroemd.••
Ge ontstaakt het scheppend licht,
verdreeft het dood sche duister,
Door 't leven lief en rein
als lentes frisch gebloemt...
Ja, eeuwig leeft ge voort !
door 't woord, 't zal eeuwig zweven,
Omdat er Godes geest
doorgalmt, als heilige psalm...
Ons Volk hebt gij de ziel,
de ware, weergegeven.
o Ledeganck, uit dank,
Ontvang mijn dichterpalm
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HET JAAR 1 810
IN HET LEVEN VAN LEDEGANCK (1),
door Dr. H. CLAEYS, werkend lid.
Het jaar Veertig merkt in het leven van Ledeganck een gewichtig, werkzaam en bewogen tijdstip.
Hun, die Ledeganck enkel uit zijne poëtische
werken kennen, « den keurigen Vlaamschen dichter, den gevoelvollen zanger, » kan het vreemd
voorkomen, op zijn graf Snellaert te hoorera spreken
als volgt :
« Ook dat geloof (in zijne zending bij het
Vlaamsche volk, geloof dat hem aandreef de volle
waarheid ten toon te stellen,) was niet zonder
beproevingen gebleven.
« Ieder van ons weet het wat hij zelf om zijn
betrouwen in de Vlaamsche zaak moet lijden, wat
smaad en spot hij te verdragen heeft, wat lagen
zijne standvastigheid gespannen worden, wat vervolgingen hem bedreigen. Ja , den Vlaamschen
schrijver is niet minder een stevige lichaamsbouw
van noode dan zielekracht om den strijd uit te
harden, dien wij allen gezamenlijk en elk in
't bijzonder te voeren hebben.' Voor ons is eene
lichaamsziekte, welke voor ieder ander zonder gevolgen zou blijven, bijna gewis eene doodelijke kwaal.
(i) Bij de meeste verwijzingsteekens, zie de nota's die
achter den tekst komen.
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maar geloovig en rein streven naar verlossing en
heil van dat duurbaar, verdrukte en zich zelf
vergeten Vlaanderen !
Van nergens weten wij woorden bij te halen,
waar eene zoo oprechte, kloeke en offervaardige
behartiging der Vlaamsche belangen wordt in uitgesproken, en waar tevens aan een' strijdmakker
zulk hooge hulde wordt gebracht als in de aangehaalde plaats uit de lijkrede van den rondborstigen
en manhaftigen Snellaert.
Twee jaar en half later greep, bij het eerste Nederlandsch Taalcongres te Gent gehouden (Augustus
1849,) de inhuldiging van Ledeganck's gedenkteeken
plaats op St-Amandsberg buiten de Dampoort.
Hetgeen Snellaert uitvoerig had gezegd, werd,
bij die plechtige gelegenheid, met een enkel woord
herhaald door Ledeganck's trouwen en verkleefden
leerling en vriend, meester Martens (gelijk wij
te Zomergem den verdienstelijken onderwijzer van
Ronsele noemden) : « Hier op den heuvel, sprak
hij, die het gebeente van den martelaar der
Vlaamsche Beweging bewaart... »
Ja ! dit alles klinkt wel wat zonderling; men
kan het moeilijk in zijn letterlijken zin aannemen;
en toch, beide sprekers waren innige levensgetuigen van den dichter.
Zij hadden hem gekend gelijk wij hem, naar de
beschrijving zijner tijdgenooten, ons voorstellen, een
edel mensch, ernstig en zachtaardig, met zijne rijzige
gestalte, zijn dichte zwarte haarlokken, zijn bleek
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dat zij van hunnen oefeningsavond slechts kunstgenot vroegen en voortgang in de kunst (2).
In dien man, deftig en eenigszins terughoudend,
erkennen wij den gloed niet, de opgebeurde en
voortvarende levendigheid, welke den jeugdigen
-strijder, die gevaar loopt zich aan zijne krachten
te vermeten, kenmerkt.
In hem voorziet men geen' martelaar der
Vlaamsche Beweging; anderzijds weet men dat
hij door de Regeering gewaardeerd en tot hooge
ambtsbedieningen geroepen werd.
Uit onze opgaven, aangaande 184o, zal blijken
in hoeverre de woorden van Snellaert en Martens
misschien waarheid kunnen bevatten.

Heremans, die Ledeganck van nabij heeft
gekend, verhaalt ons hoe de dichter, toen hij reeds
in zijn dertigste levensjaar was, den graad van
doctor in de rechten met groote onderscheiding
verwierf. Daartoe was de kennis der oude talen
onontbeerlijk geweest; maar, door eigene krachtinspanning en zelfonderwijs, zonder eenigen gids,
was Ledeganck tot de noodige bekendheid met
die talen voortgeraakt. Hier vertoont zich dat goed
getemperd karakter, waar Snellaert van gewaagde :
u Zijn wil was zijn meester, en het zwakkere in
hem gehoorzaamde aan die dwingende kracht. a
De wilskracht, die hij, om zijn doel te bereiken,
aan den dag legde, kan geen mensch zich voorstellen.

_
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Men zou goed begrijpen dat soms iemand, dievijf en twintig jaren telt, betreurt, de humaniora niet
te hebben gedaan; maar de gedachte, dan te beginnen
om nog nadien de rechterlijke studiën in te treden,
zou ieder ander als onuitvoerbaar verwerpen (3).
En toen hij waarlijk zoo ver was gekomen,
dat hij de lessen der Hoogeschool kon volgen,
schrikte het hem niet af, verscheidene malen in
de week de reis van Eecloo naar Gent, (een weg
van 20 kilometers,) te ondernemen te voet.
Bij een terugblik op zijn verleden, herdenkt
de ;dichter die dagen en hij geeft te verstaan welk
gevolg de overspanning zijner krachten had meêgesleept : « hij was onachtzaam geweest op ontijdig~
lichaamskrenken. »

Ook in een brief aan Blieck, na zijn afgelegd
examen, schrijft de dichter : « gedurende de tien
« laatste maanden wrocht ik twaalf à veertien
« uren daags ; ik gevoel dan ook mijne gezond« beid verzwakt en heb rust noodig. »

Wellicht, zegt Heremans, ontving hij dan reeds
de kiemen der ziekte, die hem langzaam ten grave
leiden zou.
Advocaat Ledeganck was in t836 vrederechter
te Zomergem benoemd geworden.
Sedert 183o waren onze wetboeken voor de
Vlamingen, die de Fransche taal niet kenden,
vreemde, gesloten boeken gebleven. Met die wetboeken te vertalen, ging Ledeganck aan het Vlaamsche Volk den grootsten dienst bewijzen. Zijn
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om zijne uitmuntendheid in opzicht van taal- en
rechtskennis, hoewel men, later, op de nieuw gesmede
woorden en rechtstermen iets af te dingen vond,
zoo, in de Biographie nationale, door L. Willems
wordt aangewezen.
Bij het bezorgen der uitgave zweefde ongetwijfeld ook de toekomst voor den doordringenden geest
des vertalers. Zijn innig en vast geloof in het goed
recht der Vlaamsche zaak, zal hem het bewustzijn
hebben gegeven dat hij, in ons vaderlandschen grond-het eerste zaad der Vlaamsche wetgeving had geworpen, waaruit eenmaal (en die tijd is de onze !)
de schoonste der oogsten gedijen zou, de oogst
die thans, onder het naaste geleide van twee taaiearbeiders, staat afgemaaid te worden, om, bij
juichend oogstlied, te worden ingehaald en aan
oppers gezet -- het rijpe koren der Wetten in
de Volkstaal.

Was het jaar '40 een jaar van afmattenden
arbeid, ook in en om dit jaar komen zich omstan
digheden scharen die Ledeganck schokten met de
meest tegenstrijdige gemoedsaandoeningen.
Den 4 Februari 1840 trad hij in den echt
met Juffrouw Virginie de Hoon, van Kaprijk,
dochter van zijn taal- en kunstminnenden hartsvriend. Dit heil was de kroon, door zijne werkzuchtige jeugd gewonnen.
En vijf maanden te voren had hij, in den
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teedersten rouwzang dien onze taal kent, met
gebroken hart, zijne verloofde geleid naar het graf
zijner moeder, die hij hartstochtelijk lief had ; zulks
getuigt zijn gedicht, dat, aan Virginie opgedragen,
haar, in de twee laatste verzen, deze toespraak
tot de afgestorven moeder liet lezen :
Helaas! en mij rest niets dan op uw graf te weenen,
Verlaten hier omlaag, o moeder! tot wanneer?....

Iets meer dan gewoons ligt in den toon der
woorden, waarmede al dezen die den huiselijken
haard van Ledeganck hebben gekend, Heremans,
Rens, Van Duyse, Van Boekel, Martens spreken
van a dit rein huwelijksheil, »
« Dit vlekloos echtgeluk in ongestoord genot,
« Bij 't hoog gevoel der vaderwaarde. »

« Dit geluk te schetsen, is boven ons vermo« gen. Zij die 't genoten konden het. » (Rens.)
Twee dagen voor het eerste verjaren van zijn
huwelijksfeest, werd Ledeganck vader. Het register
van den burgerstand van Zomergem bevat de geboorte-akte van zijn zoon, Herman-Thomas-Maria, thans
Consul-Generaal van België te Bangkok in Siam.
Wel zegt een vers, dat voorkomt in den lierzang aan Gent,
« En 'k juich dat gij de wieg zijt van mijn duurbaar kroost! »

maar ook, wie zou hier naar eene volledige plaatsaanduiding vragen ?...

-- 588 -Het was in 1840, in ditzelfde jaar van ingetreden huiselijk heil en onverdroten arbeid, dat
Ledeganck door dien laster en smaad werd aangetast waar Snellaert ons aan herinnert. Zijn edelste
streven werd miskend ; zijne onbaatzuchtige liefde
tot zijn Vlaamsche taalgenooten werd als heerschzucht uitgescholden ; die edele mensch en rijk
begaafde dichter vond geen genade voor de franschdolheid van waanzinnige vijanden. Maar de vervolging, zoo pijnlijk voor hem, zoo nadeelig op
zijne gezondheid werkend, bracht tot eene onverwachte en voor onzen taalstrijd heilrijke uitkomst.
Door zijne medeburgers hoog geacht en gewaardeerd, was hij tot lid van den Provincialen Raad
van Oost-Vlaanderen verkozen geworden.
Wij zullen Ledeganck zelf ons laten mededeelen wat er den 17 Juli 1840 in den Provincialen Raad omging :
« Ik had reeds lang een walg van al dat zoeken
« naar omwegen om tot een doelwit te geraken, en,
« terwijl men mij verdacht hield van geveinsdheid
a jegens de moedertaal ; terwijl men mij bij zulk
cc eene verdenking met bittere lasteringen overlaadde ;
cc terwijl anderen aarzelden de moedertaal door
« haarzelve te verdedigen, en in het Fransch de
« vraag opwierpen of het betamelijk was Vlaamsch
cc te spreken, heeft mij dit alles verdroten, en ik

<c heb (de eerste misschien sedert vijftig jaren) in
cc de raadsvergadering van Vlaanderen Vlaamsch

589 -« gesproken. Wat er van komen zal, dat wacht
ik gelaten af. » (r )
Gelaten... Ledeganck voorzag dat zijn moedig
optreden met het eerste Vlaamsch woord in den
Volksraad hem eene nieuwe stormbui van schimp
en laster over het hoofd ging halen.
Intusschen, men hoort den toon van eene ziekelijke stem in dat woord « gelaten ». Een kloek jong
mensch, met bruisend bloed in de aderen, vooral
een die tot het genus irascibile valurn behoort,
zou, met de eer van den volbrachten plicht en
het veroverd recht, gestaan hebben trotsch en
fier, het hoofd omhoog, tegenover den aanval van
bespotting en haat !
Heeft Ledeganck zich over zijn heilrijk woord
en werk niet hoog geroemd, hem lof en dank te
vw ijden, dat is ons ten plicht gebleven en deze
dag vergeet het niet !
Hoe zal het in de onsterfelijkheid den geest
van Ledeganck hebben verheugd, toen, na de lange
verwachting van meer dan een halve eeuw, de
galm onzer Nederlandsche spraak ook uit onze
wetgevende Kamer opging ! Goedheil, manmoedige verdedigers die het Vlaamsche volk zich tot
het handhaven zijner rechten heeft verkozen ! Den
voet niet achteruit getrokken, hoe miskenning en
spot, belastering en beleediging u ook tegenblaffen !
{(

i) Brief aan den dichter Blieck, gedagteekend 20 Juli
1840. (Zie uitgave De Seyn-Verhougstraete.)

- 590 Het Kunst- en Letterblad teekende de gebeur
tenis van 17 Juli 1840 aan met de volgende regelen
« In den Provincialen Raad van Oost-Vlaanderen,
is, met algemeene stemmen, het voorstel van den
heer Van Huffel in overweging genomen, strekkende ow het hooge:r bestuur aait te manen ten
einde de zaken van een provinciaal belang, in de
Vlaamschsprekende gewesten, in het Vlaamsch behandeld werden. Twee redenaars, de heeren Ledeganck en Ecrevisse, hebben in de volkstaal de
rechten des volks verdedigd. Het publiek, zoo wel
als de Raad, heeft met de grootste aandacht de
verschillende redevoeringen aanhoord. n

Ledeganck stelde gansch zijn beminnend hart,
zijn ideaal en leven, in al wat hij deed — in het
bewerken van het geluk der zijnen, in het betrachten en behartigen der plichten van zijn ambt, in
het beoefenen zijner duurbare Vlaamsche poëzie,
hoezeer hij oordeelde « dat de letterkunde niets
anders moet en mag zijn dan eene verpoozing van
ernstiger bezigheden, voor al wie jegens maatschappij
en gezin dadelijke plichten te vervullen heeft. 0
Kon het anders of hij moest gevoelig zijn voor
de wijze op welke zijn letterarbeid werd bejegend.
Rechtzinnige critiek ontving hij dankbaar en wist
hij te benuttigen. Hij was de dichter niet, dien
Boileau voorstelt, alleen bezorgd om elk zijner
woorden tegen elke bemerking te verdedigen
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van de bekwaamheid des dichters op ; maar vooral is
dit stukje zoo recht gelukkig en kinderlijk door
hem overgebracht, dat ik hem meer dan een couplet
benijd heb. Onder de vele Belgen, die thans als
een wonder verschijnsel, met goed gevolg, veel
beter dan ooit en in een beschaafder taal dan
vroeger, de Nederduitsche Dichtkunst beoefenen,
verdient de heer Ledeganck voorzeker eene voorname zoo niet de vetste plaats. » (Dichtbloemen bij

de naburen geplukt.)
« Het wonder verschijnsel, » zoo Tollens het
noemt, heeft zijne oorzaak in « het opgewekt
gevoel onzer onafhankelijkheid, » met hetwelk
David het ontstaan en de toekomst onzer letterkunde verbond.
Doch ook hier te lande zijn de Bloemen mijner
Lente niet onbesproken en ongewaardeerd gebleven.
Meer dan een der gedichten, die er in voorkomen,
werd als een ongeëvenaard kunstwerk geschat,
bijv Het graf mijns vaders...
Hier vertoont het jaar 1840 eene nieuwe
oorzaak van pijnlijke indrukken. In 1840 verscheen het Burgslot van Zomergem. Aan dit
uitgebreid dichtwerk had Ledeganck zijne beste
krachten besteed ; in het verrassende, dat het gedicht zou bevatten, in de dramatische toestanden
die hij schiep, vond zijne verbeelding genoegen ;
maanden reeds te voren werd, onder verscheidene
titels, het Burgslot aangekondigd.
En ziet ! toen het nu uitging in het licht,
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ontmoette het van de eene zijde de jammerlijkste
onverschilligheid en van de andere de scherpste
critiek.
De onverschilligheid ontmoedigde eenigszins
den dichter en, volgens eigen getuigenis, nam hij
het vast besluit, maar voor zich zelven meer de
letteren te beoefenen. Wat kon het baten te schrijven
voor het volk, als het volk niet wilde lezen? Doch
hij rees op uit die gemoedsgestemdheid : hij was aan
Vlaanderen nog de Drie Zustersteden schuldig .
De critiek vond hem aandachtig, toeluisterend
en nadenkend. Door de- pen van Jan David had
de Middelaer hem gevraagd : « Waar gaat dat
heen, en welk voordeel kan er de lezer uit halen ?
Naar mijn inzien, geen. Koenraad is een woestaard,
zijne vrouw eene ondankbare dochter, Siegfried
zelf vertoont geen deugdzaam karakter, en verwekt
derhalve noch belang, noch medelijden. Men vindt
dan, na het dichtstuk gelezen te hebben, niets waar
de geest of het hart kan bij rusten, niets dat ter
deugd noopt : kort, het nuttig doel ontbreekt. »
Daarbij nog een woord over eene verkeerde
of gevaarlijke richting, waar men onze opkomende
letterkunde moet van af houden, en eene verwijzing
naar Bilderdijk, die in een gelijksoortig gedicht, het
kwaad niet ongewroken, de ondeugd niet ongestraft
laat.
De beoordeeling van David is overigens goed-.
keurend wat den vorm van het Burgslot aangaat.
Na herinnerd te hebben dat in de Bloemen mijner
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« onderscheidene stukken vol van verdiensten
voorkomen » vindt de Leuvensche Hoogleeraar ira
het nieuw dichtwerk « oorspronkelijkheid van denkbeelden, kieschheid van taal, zwierigheid van stijl
en eene gemakkelijke versificatie ». Hij wettigt « die
lofspraak door eenige uittreksels », die hij « treffend
en schilderachtig, » noemt ; « in die verzen, zegt hij,
is weinig of niets te weerleggen, en 200 zouden wij
er nog veel kunnen afschrijven, die de verdiensten
des dichters ten overvloede bewijzen » . De critiek
over den inhoud biedt hij in voorkomend-vriendelijke
bewoordingen den dichter aan : a Wij kennen de
grootmoedigheid van mijnheer Ledeganck te wel,
om niet verzekerd te zijn dat hij onze beoordeeling
zal ten goede duiden ».
Van Davids aanmerkingen vinden wij in het
a voorbericht » der ZinnelooTe het spoor terug.
Dit voorbericht begint met de aanhaling van
David's woorden : « Wij houden het daarvoor, dat
ieder letterkundig voortbrengsel, het zij dan poëzie
of wat anders, een nuttig doel moet hebben, zonder
welk het voor den uiterlijken vorm fraai kan zijn,
maar in den grond ijdel of slecht is ». En Ledeganck
besluit : « niemand is meer dan wij overtuigd, dat
de letterkunde een hoogere zending heeft dan het
voortbrengen van ijdelen klank, waarin geest noch
hart eenig voedsel vinden. En opdat men zich wegens
de zedelijke strekking van het volgend gedicht niet
vergisse, zeggen wij vooraf dat onze bedoeling daarbij
is geweest, eene openbare belangstelling te wekken
Lente
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voor een slach van ongelukkigen, aan wier gruwzaam lot, al te dikwijls miskend, er in onze tijden
niet genoeg wordt gedacht » . (4)
Dus geen enkel woord van verzet tegen de uitspraak van David ; ook niet bij Heremans, in wiens
« Levensschets a deze regelen voorkomen : « Bij het
verschijnen van het Burgslot van Zomergein had
men aan dit dichtstuk ten laste gelegd, dat, hoe
schoon ook van schildering, het zedelijke doel al te
zeer op het achterplan is geschoven : Ledeganck
hoedde zich tegen die blaam in zijne ZinnelooTe,
die in 1842 verscheen a.
Tegenbedenkingen zouden echter zoo ver niet
te zoeken geweest zijn. Met twee houtsneden, eene
voor de eerste bladzijde van het Burgslot geplaatst,
en de andere op het einde van 't gedicht, kon men
antwoorden op a de Middelaer a.
De eerste dier houtsneden zou voorstellen een
blij tafereeltje, als hetgeen Siegfried uit zijne eigene
jeugd ophaalt, en ons Koenraad en Clara teekenen,
Koenraad, (alleen het derde vers past niet),
Toen hij op zijn ros haar voerde,
In den heldren maneglans,
Wen haar vader, uit zijn trans,
Kon van ver haar kleed zien waaien
Nevens hem en zijne lans...

In de tweede zouden wij Clara zien neêrstorten, dood, op het lijk haars vaders.
Tusschen beide teekeningen ontrolt eene sombere tragedie van misdaad, wroeging en straf, hare
tooneelen die sidderen en napeinzen doen.
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Die regelen zijn gedagteekend reeds van 7 Feb.
1841. Geen woord over den aanmatigenden toon
noch over zekere verkeerde opmerkingen der critiek. .
Zoo was 1840 onder overlast van arbeid, tusschen velerhande indrukken en aandoeningen, door
bange worstelingen voor geest en hart heen, over
bloemenwegen van zaligend huwelijksheil, over doornen van zorg en smart, tot zijn einde gekomen en
tot deze slotsom : Ledeganck's gezondheid was
geknakt.

Mijn vader verhaalde mij hoe, reeds vóór de
lente van 1841, Ledeganck dagelijks na noen zijne
woning uitstapte, die schuins over onzent stond, en
toen, in driftige haast, op het « Westelink a, verscheiden malen een of twee akkers rond ging om
dan weder, eerder loopend dan gaande, zich naar
huis te spoeden. Men erkent het voorschrift van
den geneesheer, krachtsherkrijging beoogende :
« kloek voedsel, veel voedsel ; maar dan ook veel
beweging, dagelijks wandelen. »
Toen hij in 1842, provinciaal schoolopziener
benoemd (5), uit Zomergem naar Gent verhuisde,
schouwden de menschen bij zijn heengaan hem
treurig na ; niet alleen omdat Zomergein van zijn
geëerden vrederechter ging beroofd zijn, die zich van
zijn ambt zoo gewetensvol kweet en die de bekwame
raadgever en rechtzinnige beschermer der weduwe
was ; niet alleen omdat men om zijne edele braafheid,
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zijne strenge ordelijkheid en zijne rechtzinnige godsdienstige gevoelens hem achtte en beminde ; niet
alleen omdat de kunstminnende genootschappen van
muziek en van letterkunde hunnen bestuurder, de
ziel van hun leven, verloren ; niet alleen omdat hij
de huisvriend van velen was en aan huiselijk wel
en wee hartelijk deel nam, gelijk nog deze vier
versjes getuigen, welke wij vinden op het doodsbeeldeken der twee dochtertrens van Francies Boussaert

Zij waren als duifjes zoo rein en zoo teer
En vonden geen lust in het aardsche gewemel;
Ook bleven zij weinige stonden hier neer
Maar volgden elkander en vlogen ten hemel; (6)
niet alleen dus om het ondergane verlies, maar wel
op de eerste plaats om de pijnlijke overtuiging dat
de hooggeschatte en waardgeliefde man bij het
verlaten van Zomergem, den dood, die allengskens naderkwam, te gemoet ging.
Nochtans, zijne nieuwe bediening was voor
zijne gezondheid voordeelig : zij bracht het bezoek
der scholen mêe door gansch de provincie en onttrok
hem dus aan zijn boeken en schriften. Herstelling
was echter niet te hopen. I ntusschen werd zijne
poëtische vlucht krachtiger en stouter. De stad der
Artevelden gaf hem de Drie Zustersteden in, waar
hij bepaald zich zelven vindt en herkent : Ledeganck
is heel en gansch in de Drie Zustersteden. (7)
Die mannelijke zangen weerklonken nog in
de ooren van Snellaert toen hij, op het graf van
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den dichter, dezen niet, met de anderen mêe, den
keurigen, gevoelvollen zanger noemde, maar a den
bard, die bij den tooverklank zijner forsche stem
de strijders verzamelde en met een zelfde drift
bezielde ».

AANTEEKENINGEN.
(t) Eveneens door anderen als door mij, kon, onder de
zitting, die de Koninklijke Vlaamsche Academie aan de verheerlijking van Ledeganck heeft gewijd, een opstel in proza
worden voorgelezen. Om in elk geval een samengaan, den zelfden
weg in en zij aan zij, te vermijden, heb ik een bijzonder onderwerp
verkozen, een bijzonder levenspunt van den dichter.
(2) Het Toonkundig Genootschap van Zomergem bewaart
nog het reglement, door Ledeganck opgesteld en eigenhandig
geschreven. (Ledeganck had een schoon geschrift). Gelijk Ledeganck door den heer Vervier in het Engelsch en Duitsch was
onderwezen geworden, liet hij den zoon en den neef van dokter
Fobe te zijnent op muziekles komen. Toen hij, als vrederechter, zich
te Zomergem ging vestigen, werd hij door dokter Fobe, den
volksvriend zonder weerga, den gulhartigen man bij uitnemendheid, genoodigd om, als vriend, als broeder, bij hem in te
wonen. Toen hij, later, eigene huisvesting had, gingen bijna
dagelijks de jonge Emiel Dobbelaere en Adolf Fobe bij Ledeganck de traversière leeren spelen : de knapen waren fier op
hun groot instrument met zijn talrijke zilveren sleutels, fier ook
op hun muziekmeester die een echt kunstenaar op de dwarsfluit,
en — die « vrederechter » was.
(3) Het was de heer Vervier, zelf een verdienstelijk beoefenaar der Nederlandsche Dichtkunde, die den jongen Ledeganck,
wiens aanleg voor de letteren hem was gebleken, van achter
het weefgetouw en van tusschen de spoelen riep om — te
studeeren. Dit « studeeren » kwam echter eerst hierop uit, dat
Ledeganck, met eene bezoldiging van vijftig centiemen daags,
hulpklerk op het stadhuis van Eecloo werd. Engelsch en Duitsch
aanleeren, vorderingen maken in de kennis van historie en letterkunde, waarheen moest dit alles hem leiden ? Vóór dat Ledeganck
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zich tot de studie der oude talen hadde gekeerd en dus beslist
zijn levensdoel vastgesteld, heeft hij voorzeker harde bekoringen
van twijfel en ontmoediging te doorworstelen gehad; het woord, een
tooverwoord voor hem, studeeren, had plotseling hem den ruimsten
horizont geopend ; maar de werkelijkheid zou dien welhaast tot de
muren van zijn bureel doen inkrinpen. Zal daarbinnen zijn leven
besloten blijven?... Neen! doch heeft Ledeganck zich aan de idem
van zijn lot ontwronge 1 en heeft hij, door wonderen van krachtdadigheid, zijde hoogere bestemming bereikt, dat is niet gegaan
zonder een ommekeer in zijn karakter teweeg te brengen.
Aug. van Acker schreef dat Ledeganck in zijne eerste jeugd
« een recht vroolijke jongen was ; » en dat, na zijne studiën
« een gansche ommekeer in hem had plaats gegrepen... Thans
« vermeed hij de gezelschappen. Op straat scheen hij niemand te
« zien... Zijne medeburgers begrepen er niets van. »
Ware het den jongen dichter gegeven geweest, langs den
gebaanden weg, geleidelijk, tot hooger op te gaan, en niet al
hortend en stootend, door bange onzekerheid, hij zou, mijns
dunkens, wellicht zijne vroegere gemoedsstemming en gezondheid bewaard hebben.
(4) Het Kunst- en Letterblad spreekt weer afkeurend over
de Zinnelooze, als verhaal, (« bleek van kleur, flauw van vinding »)
maar is vol waarcleering voo r het lyrisch gedeelte.
Onzes inziens is het verhaal niet te best geschikt voor het
aangewezen doelwit ; voornamelijk niet om in alle opzichten het
toevluchtsoord voor krankzinnigen, waar het opgevoerde tooneel
plaats grijpt, aan te bevelen. Het gedicht is te goeder trouw geschreven. Gebeurde in onze dagen iets van dien aard, er zou stellig een
bestuurlijk en rechterlijk onderzoek gevraagd worden. Zie hoe
de tijden verschillen ; hier is geen argwaan...
De lyrische zangen bevatten verzen, die men niet op trippelmaat lezen Ran zonder zin en woorden te krooken. De inachtneming van den rhythmus werd sedert veel strenger.
(5) Het werd reeds hier gezegd, dat, voor onze Vlaamsche
Letterkunde, de Biographie nationale niet als voldoende te
rekenen is ; onbeduidende en gansch onnauwkeurige levensberichten van onze verdienstelijkste mannen kan men daar in
aantreffen.
Het artikel « Ledeganck » is geteekend met eenen naam van
goeden klank, ja; en toch, men leest er : « Ce poème, de drie
Zustersteden, eut un énorme retentissement... Ce succès ne peut
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-être comparé qu'à celui du Lion de Flandre de Conscience, qui
parut quelques années plus tard. » Nu, de drie Zustersteden verschenen in 1846 ; de Leeuw van Vlaanderen in 1838.
Of zullen wij qui parut verbinden met succès? « Bijval, die
is gebleken, die beslist opkwam ? » Maar ook d a t is onjuist, en
de Fransche volzin verzet zich tegen die lezing. De feestrede, die ik
.over eenige dagen te Eekloo moet uitspreken, keert de aanhaling
in den besten zin, maar het deugt nog niet.
Om in alle opzichten den lezer met de bekwaamheid van
Ledeganck bekend te maken, mocht de Biographie nationale
wel iets over hem meêdeelen als provinciaal Schoolopziener, bijv.
,een woord over het driejaarlijksch verslag, dat Ledeganck bij
de R egeering indiende, daar destijds de Minister van Binnenlandsche Zaken alleen d i t verslag liet drukken en het als een
volmaakt model voorstelde :
« On a placé parmi les pièces justificatives le rapport que
M. 1'Inspecteur de la Flandre Orient le a adressé au département
de l'Intérieur après sa première touroée ; on reproduit cette pièce
parce qu'elle donne une idée exacte du genre de travail auquel
ces fonctionnaires ont du se livrer, préalablement à la nomination
de leurs auxiliaires les inspecteurs cantonaux, et aussi parce qu'elle
fait connaitre une situation mal appréciée jusqu'alors. » (Rapport
triennal de l'instruction primaire présente' aux Chambres Lekislatives, 1" partie, p. 4.)
Het Rapport triennal van 1 849 meldt in dezer voege het

overlijden van Ledeganck :
« Monsieur Charles-Louis Ledeganck, inspecteur de la Flandre
Orientale, est décédé le 19 mars 1847, à 1'áge de 41 ans. Cet homme
distingué a été enlevé trop te)t à des fonctions qu'il remplissait avec
honneur et aux Lettres Flamandes qui lui doivent une partie
importante de l'éclat qui entoure leur renaissance. »
Wij willen niemand lastig vallen; maar steekt er niet eenige
politieke insinuatie in de gezochte tegenstelling welke de volgende regelen det Biographie nationale behelzen : « Quoique profondément religieux de sa nature, ii eut de nombreux conflits avec
l'évêque de Gand, à propos de nominations dans l'enseignement. »
Zie, van de ee ri e zijde de diep godsdienstige gevoelens van Ledeganck, en van de andere, talrijke conflicten met de geestelijkheid...
Wat wil men daarmêe bedoelen en beluiden ? Hoe komen beide
zaken in aanraking of in strijd met elkaar? Wat zin die conflicten? En is dat wel ernstig, voor eene Biographie nationale,
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zoo onbepaald te spreken, misschien te beschuldigen ? Het kan

tot verkeerde besluitselen leiden en onjuiste denkbeelden doen
ppvatten; het is eene aanteekening zoo onvolledig dat zii gevaar
loopt voor onnauwkeurig :e worden gehouden. Het volgende
moge tot opheldering dienen : Wanneer, na de wet von 1842,
de provinciale inspecteurs in bediening waren getreden, bleven
nog de cantonale schoolopzieners te benoemen. De provinciale
inspecteurs legden hunne lijsten van candidaten voor; over die
candidaten werden de Bisschoppen geraadpleegd; deze konden
opmerkingen te maken hebben, of gaven de voorkeur aan andere
candidaten, die zij zelven bij de Regeering aanwezen; men was
uiterst bezorgd, bij het inrichten van het lager onderwijs, alle
moeilijkheden te verf ijden. De zaak was heel kiesch en men
begreep zulks.
Nu, op de talrijke candidaten, door Ledeganck voorgesteld,
worden enkelen door het Bisdom niet aanbevolen De brief van
den Bisschop aan den Minister begint echter met de verklaring :
tous les candidats proposés to loco par Monsieur l'Inspecteur,.
me sont agréables. » (1 er aout, 1843.)
Dat Ledeganck zijne candidaten misschien verdedigde en
bewees hoe hij in het opmaken zijner lijsten ernstig gehandeld
had, zou wel niemand verwonderen ; evenmin, dat bij het eerste
inrichten niet van weerskanten aan dezelfde personen werd gedacht;
is er anders niets, men mag niet van « conflicten » gewagen.
Over eene candidatuur, door Ledeganck aangeboden, schreef
de Bisschop : « J'ai cru devoir m'abstenir pour ne pas causer de
la peine à Monsieur Ledeganck. »
Men denke hier dus niet aan bittere twisten... Ledeganck
overigens wilde in alles den vrede handhaven, en liet zich met
geene politiek in. Dat stelt de Biograp/zie nationale ook vast.
Tot zijne cantonale schoolopzieners richtte hij, onder datum
van 30 September 1843, het volgende schrijven : « des délégués
ecclésiastiques vont être préposés à la direction et à la surveillance
de l'enseignement de la Religion et de la Morale dans les écoles
primaires. C'est surtout dans cette partie de vos relations que
toute lutte dolt être évitee, que tout intérét d'aynour giropre
doft être sévèrement écarté. »

Ledeganck zelf onderhield de vriendelijkste betrekkingen met
zijn geestelijken ambtgenoot Kanunnik an Boxelaere. Het was

uit achtingsvol betrouwen in dien deugdzamen en geleerden priester
dat hij zijnen Herman twee jaren in een onderwijsgesticht te

603 Sint- Nicolaas liet onderwijzen, om alzoo den jongen in de nabijheid
van Kanunnik van Boxelaere, bestuurder der Normaal -school, te
houden.
Blijkbaar beijverde zich Ledeganck alleszins om door goede
verstandhouding zijne zending tot haar gewenschten uiuslag te
brengen.
Hooger aangeduid Premier rapport de l'inspectenr provincial bevat in dat opzicht een lezens% aard bericht:
« Je dois avant tout constater ici un fait considerable ; c'est la
« sympathie qu'a rencontr(e ma mission chez la généralité des
« autorités ecclésiastiques. Je dis la généralité, car les exceptions
« sont rates et de peu d'importance. Encore ces exceptions s'expliquent-elles facilement. D'un cuté les défiances qu'a fait naitre,
« sous le régime precedent, l'intervention un peu violente du
« Gouvernement dans l'instruction publique, ne sont pas telle« ment effacées qu'il n'en reste des traces ; — d'un autre cóté,

l'inspection ecclésiastique n'étant pas oiganisée, le clergé du
plat pays n'a guère re c u jusqu'ici des indications sur la marche
« qu'il aura à suivre dans l'exécution de la nouvelle loi, et cette
« absence d'instruction commande naturellement de la reserve.
« Nonobstant ces considerations, je dois répéter que j'ai trouvé
« les meibres du clergé animés du meifleur esprit.
« lls sont convaincus de la nécessité, plus pressante dans
une localité que dans une autre, d'améliorer l'enseignement
« primaire, et la plupart m'ont témoigné leur vif désir de coopérer
« efficacement à cette amelioration.
« Je ne puis que faire des vceux pour que ces bonnes
« dispositions se maintiennent dans l'exécution successive des
« diverses dispositions de la loi, qui exigent l'intervention directe ou
« indirecte du ministre du culte. A l'égard des autorités locales
« civiles, je dois être plus sabre d'éloges.... »

«

«

Over het algemeen houden wij het voor een verkeerd streven,
onze groote Vlamingen van vroeger in net een of het ander
staatkundig kamp te willen legeren : de ligging der partijen
was ten anderen in hunnen tijd niet gelijk in onze dagen,
zoo L. W. te recht opmerken doet. Men herinnert zich den pijnlijken indruk en de nadeelige gevolgen van den veldtocht door
den heer Daens (Land van Aalst) ondernomen tegen de verheerlijking van Pr. van Duyse : van Duyse verdiende zijn standbeeld
niet en, vooral niet de medewerking der Catholieken...
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(6) Deze vier versjes, te Zomergem geschreven, zijn slechts
eene variante van een doodsbeeldje voor tweelingmeisjes, denzelfden dag te Eekloo op 6-jarigen leeftijd gestorven. Het zijn
de eerste versjes van Ledeganck die gedrukt werden :
Zij waren als duifjes, zoo lief en zoo teer,
Te zuiver voor 't aardsche gewemel;
Zij treurden en smachtten naar betere sfeer,
Dies vloden zij samen ten hemel.
Zie « Levensschets » door L. Opdebeek.
(7) De titel (maar alleen de titel) herinnert aan
van Bilderdijk.

de drie

Zusterkunsten

Ledeganck was vatbaar voor elken indruk, en voor diepen
indruk ; bij het lezen van uitheemsche dichters moet menigmaal bij
hem de gedachte ontstaan zijn, iets te vervaardigen dat van gelijken
aard was als het gedicht dat hem innam. Een zeker getal
zijner dichtwerken moet rechtstreeks afstammen van zijne lezingen. Eene vluchtige kennismaking met bevooroor deelde schrijvers
zal in hem den eens algemeeneu afschuw der middeleeuwen
hebben vastgezet. Eerst te Gent, te midden van den strijd
voor de taal, is hij gekomen waar hij moest z ij n.
Naarstig, werkzaam was Ledeganck bovenmate. Hij liet geen
oogenblikje verloren gaan; nooit was zijn brein in rust. Van zijne
gezondheids-wandelingen te huis komende, (zie bl. 597), zag hij
onverwijld uit naar inkt en papier, om de twee, drie strophen op te
schrijven die hij uit zijne wandeling medebracht.
Vindingrijk in hoogen graad was zijne verbeelding niet : de
begeerte om de poëzie, ook de ernstige poëzie van verheven
stijl, onder het lezend volk te brengen, zal hem tot het beoefenen
der verhalende dichtkunst hebben aangedreven. Daartoe heeft
het lezen van andere dichters ook het zijne bijgedragen; en
zijn talent past goed voor een stil verhaal.
Hij had de forsche greep niet van een Vondel, een Bilderdijk.
Men leze tot vergelijking de beschrijving der zinneloosheid in de
Ziekte der geleerden. (t,de zang, v. 417.1
Ledeganck verheft zich niet tot verbijsterende hoogten: ieder
verstand kan hem in zijne bespiegelingen volgen. Doch altijd
is hij rein en edel, edel zonder hoogdravendheid noch woordenpraal;

- 6 05 edel en rustig als een beeld uit de Grieksche oudheid; wij kennen geen dichters die, door hunne werken, een zoo edel schoone
beeltenis van hun eigen gemoed en eigen zedelijk wezen in
den geest hunner lezers afdrukken als Ledeganck. Beproeft men
zoo dikwijls onder den invloed zijner gedachten en gevoelens, de
rilling niet die het sublieme doet ondervinden, men voelt zich door
de liefelijkheid der zangen medegetrokken tot alle deelneming in
zijnen weemoed, in zijne ontroering, in zijn warme en oprechte
gemoedsaandoeningen, in zijnen gloed van liefde voor land en
taal.
Wij kennen wat hij schildert: dicht bij het volk kiest hij
zijne onderwerpen ; niets is ons vreemd in zijne tafereelen; wij
zien leven om ons of in onze herinneringen wat hij ons voorteekent ; de Vlamingen mogen zeggen: hij is bij uitnemendheid
onze dichter.
Hoe meer de bezieling uit eigen bronne welt, hoe krachtiger en hoe oorspronkelijker de dichtgave van Ledeganck zich
openbaart. De Boekweit en De drie Zustersteden, zijne elegieën
ook, zijn echte typen, zonder weet ga van elders ; en de algemeene hoedanigheden die hem kenschetsen : keurigheid, edele
gevoelens, ideale reinheid, verhevene doch tevens eenvoudige
taal, regelmatige, classieke behandeling des onderwerps, vertoonen zich ook daar, en in nog treffender vormen dan elders.
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ONUITGEGEVEN EN WEINIG BEKENDE GEDICHTEN
VAN

KAREL-LODEWIJK LEDEGANCK,
medegedeeld door FR. DE POTTER.
De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft het
goed gevonden, ter gelegenheid der vijftigste verjaring van het afsterven van den dichter KarelLodewijk Ledeganck, in hare gewone zitting der
maand Augustus 1897 hulde te bewijzen aan den
uitstekenden dichter, wiens voortreffelijke trilogie
de drie Zustersteden, heden nog even frisch en
kloek, en nog evenzeer bewonderd is als op den
dag, dat de Vlaamsch^ lezer het voor de eerste
maal in handen kreeg. Met oorlof der Koninklijke
Vlaamsche Academie willen wij van deze gelegenheid
gebruik maken om eenige weinig gekende stukjes, niet
in de door Heremans en De Seyn bezorgde uitgaven
der verzamelde gedichten van K.-L. Ledeganck opgenomen, mede te deelen. Gaarne erkennen wij, dat
deze stukjes, meest behoorende tot het eerste tijdperk
van 's mans letterkundig leven, minder diclitkundige
waarde hebben dan degene, welke Heremans heeft
laten herdrukken, en dat zij, bijgevolg, niet van aard
zijn om den roem van den geliefden zanger eigenlijk
te verhoogen ; het komt ons echter voor, dat de
mededeeling er van niet geheel nutteloos te achten is,
eensdeels als de spoedige ontwikkeling der dichtgave van den gevierden man meer en volkomener
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doende uitschijnen
uitschijnen dan
dan hetgeen
hetgetn men
men ons
ons vroeger
vroeger
doende
van hem
hem te
te lezen
lezen gaf,
gaf,anderdeels
anderdeels omdat
omdatenkele
enkele
van
stukken
den opmerkzamen
opmerkzamen Lezer
Lezer vergunnen,
vergunnen,eenen
eenen
stukken den
diepen blik
blik te
te slaan
slaanininLedeganck's
Ledeganck'sgemoed.
gemoed.
diepen
Hoe het
het zij,
zij.als
alsnieuw
nieuwaandenken
aandenken van
van een
een
Hoe
geliefd
wezen bieden
bieden wij
wij den
den liefhebberen
liefhebberen onzer
onzer
geliefd wezen
vaderlandsche letteren
letteren en den
den vereerders
vereerders van
van LedeLedt:vaderlandsche
ganck deze
deze vroeg
vroeg ontloken
ontloken dichtbloemen
dicht bloemen aan,
aan, en
en
ganck
vlechten ze
samen tot
een krans,
krans, die
wel aan
aan de
de
vlechten
ze samen
tot een
die wel
voeten
van 's mans
mans beeld,
beeld, met
met onze
onzeoprechte
oprechte hulde,
hulde,
voeten van
neergelegd worden.
worden.
mag neergelegd
Ziehier vooreerst
vooreerst twee stukjes,
stukjes, in
in den
den aard
aard der
der
Ziehier
moderne Fransche «q romancen
romancen»,
welke tot
totde
dejeugd
jeugd
moderne
», welke
des dichters
dichters behooren.
behooren. Beide
Beide werden
werden opgenomen
opgenomen in
in
des
de Sluische uitgaven
uitgaven der
der Maatschappij
Maatschappij Tot Nut
Nut van
van
de
't
Algemeen, 't't eerste
den bundel
bundel van
van 1828,
1828,
't Algemeen,
eerste in
in den
't andere,
vertaald naar
naar MI
LLEVOYE, in
dien van
van
andere, vertaald
M ILLEVOYE,
in dien
1830.
183o.
Aan Lize.
Lize.
Aan
verlaat gij
gij mij,
mij, ontrouwe
ontrouwe
Waarom verlaat
N u gij mij n aanzijn hebt geboeid, Nugijmnazhebtoid,
N u heel
heel mijn
mijn ziel
ziel voor
voor uu ontgloeit,
ontgloeit,
Nu
Of schept
gij vreugde
vreugde in
in mijnen
mijnen rouwe?
rouwe?
schept gij
Welaan. nu gij mijn min verstiet
Wil ik voor
voor eeuwig
eeuwig uu verlaten,
verlaten,
Wil
En, zoo
zoo ik
ik kan,
kan, ik
ik zal
zal uuhaten....
haten ....
En,
Maar, Lize!
Lize! neen,
neen, dat kan
kan ik
ik niet.
niet.
Maar,

Welan,ugijm vrste

Gij
hebt me
me een
eenheilge
heiigetrouw
trouwgezworen,
gezworen,
Gij hebt
Als ik
ik uu mijne
mijne liefde
liefde bood
bood;;
Als
«
blijf u trouw
trouw tot
tot aan
aan den
dendood
dood!
« Ik blijf
! »»
Dien eed
eed deedt
deedt gii
gii mij
mij eenmaal
eenmaal hooren.
hOOIen.
Dien
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En al mijn klagen kan niet baten.
o Ja, ik mag met regt u haten.
Maar, Lize ! neen, ik kan toch niet.
Onschuldig was de min en teeder,
Die ik tot u bestendig droeg ;
Een kus was alles wat ik vroeg,
En 'k gaf dien kus zoo gaarne weder.
Was 't daarom dat ge mij verliet,
Omdat ik deugdzaam boven maten
O ! dan zou ik u moeten haten,
En nog, o Lize! kan ik niet.

Ware liefde.
« Celine is mij niet ongenegen;
Zij heeft me een woordje doen verstaan,
Dat heel de rest wel op kan wegen,
Opregte liefde is ligt voldaan.
0, menig meisje, in mijn leven,
Was mij van harten aangekleefd,
Maar 'k zou ze al graag voor deze geven,
Die nooit mij iets gegeven heeft.
« Celine, ja, kon mij bekoren,
Maar 'k ben toch niet met haar te vreén;
Zij wil alleen van vriendschap hooren,
Maar van geen teedre liefde, neen;
Vergeefs zal zij den gloed weerstreven
Die in haar minnend harte leeft;
Want 'k zou mijn aanzijn voor haar geven
Die nooit mij iets gegeven heeft. »
Zoo zong eens, onder 't digt gebladert',
Een Troubadour een' avond lang;

-
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Celine was terwijl genaderd
En hoorde zijn verliefden zang.
« 't Is recht dat ik uw teerheid loone »
Dies sprak ze, en eer hij er om bad,
Kreeg hij een kusje van de schoone,
Die nooit hem iets gegeven had.
Gelijk de meeste dichters van zijnen tijd deed
Ledeganck nog al meê in het epigram. Enkele er
van werden in gemelde uitgaven van 't Nut (Afdeeling
Sluis, 1829) gedrukt, maar schijnen hier onbekend
gebleven te zijn. Als staaltje van deze dichtsoort, in
welke Pr. van Duyse veel bijtends en geestigs leverde,
zij aangehaald :
Aan Lin a.

Gij loopt bij al de buren rond,
En zegt, als wordt ge er door geprezen,
Dat ik een kus drukte op uw' mond.
Welhoe! gij moet toch leelijk wezen,
Dat 't u verwondert, hoe een man
Een vrouw, als gij zijt, kussen kan.
Is dit stukje wel oorspronkelijk
Wij herinneren ons, jaren geleden, zoo een
Fransch epigram in eenen ouden,, te Parijs gedrukten almanak gelezen te hebben.
Vermelden wij nog uit eenen der bundels van
't Nut, een stukje, getiteld : Ook de schaduw van

den eiel is gevaarlijk (i 83o).
Gelegenheidstukjes, als albumverzen enz., ontbreken in de door Ledeganck nagelaten hss. ook
niet. Aan enkele van deze ruimen wij hier eene
plaats in :
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Aan Lize.

Naar dat gij zegt zou ik u minnen,
o Liza! stel dat uit uw zinnen;
't Is waar, ik schonk u eens een zoen,
Maar 't is sints lang mij leed, en 'k zal het niet meer doen.
1829.
(Almanak voor Bljg eestigen, 1830.)

Aan Rozemond.

Nooit vind ik Rozemond alleen;
Ze is in gezelschap steeds van vrouwen.
Hoe! zou zij dan mijn deugd mistrouwen,
En zulks uit voorzorg doen ? Wel neen,
Haar oogmerk is zelfs hoog te roemen :
De Roos praalt immers schoonst bij needrige akkerbloemen.
(Muzen-Album, 1830.)
Het volgende epigram schrijven wij nog af uit de
Lettervruchten ingeTanzeld van vege het Departement Sluis der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 183o. Het verscheen ook in een Belgisch
tijdschrift zonder dubbele vocaalspelling, en daar
heette het : Het verschilde slechts één letter (barbaer,
barbier), gelijk Ledeganck het oorspronkelijk schreef.

Het verschilde slechts twee letters.

(Geschiedkundig.)
Een man, wiens handwerk 't was het haar ons van den kin
Te scheren, kwam op 't laatst dat ambacht te vervelen ;
Hij kreeg iets beters in den zin,
En wou nu eens poëetje spelen. —
Met een gansch overheerlijk dicht,
Gekocht, gebedeld, of welligt
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Gestolen, kwam
kwam hij
voor 't't publiek
publiek dan
dandebuteren
debuteren;;
Gestolen,
hij voor
Doch
spoedig kende
men den
den vogel
vogel aan
aan de
deveeren.
veeren.
Doch spoedig
kende men
hij zes
zes of
ofzeven
zeven blaán
LIaan
Reeds
Reeds had hij
geweld gedaan;
gedaan;
Gelezen en geweld
Gelezen
kon een
een woord
woord van
vanzijn
zijngekwak
gekwak verstaan.
verstaan.
Maar niemand kon
momplend ongeduld
ongeduld liet
liet hier
hieren
endaar
daarzich
zichhooren,
hooren,
Een momplend
menig uit den
den kring
kring sloop
sloop weg
weg of
of stopte
stopte de
de ooren
ooren;;
En menig
Een eenige werd gram -- en
en't'twas
was niet
nietvreemd,
vreemd, voorwaar,
voorwaar,
(Wanneer men
men zijn
zijn geduld
geduld zoo
zoo jammerlijk
jammerlijk voelt
voelt tergen,
tergen,
men 't't misnoegen
misnoegen slecht
slecht verbergen)
verbergen)
Kan men
sprak:: «« die
die vent
vent isis een
een barbaar!
barbaar!»»
Hij sprak
«
andre met
metgetier,
getier,
« Neen, »» riep
riep een andre
beterwist,
wist, «« 't is
is sen
een barbier!
barbier!»»
Die 't beter
Blijkbaar
hier iemand
iemand bedoeld,
bedoeld, die
die LedeLedeBlijkbaar werd
werd hier
ganck
den weg
weg geloopen
geloopen had.
had.Inderdaad,
Inderdaad, korts
korts
ganck in den
te voren
voren (183o)
(1830) had
had de
de Tieltsche
Tieltscherederij
rederijkkamer
tot
te
kramer tot
prijsvraag gesteld
gesteld :: Zelfsopoffering uit
uitmenschenmenschenprijsvraag
aan zekeren
zekeren
liefde, en den eersten
eersten lauwer toegewezen aan
Calmeyn,
van Staden, den
den tweeden
tweeden aan
aan Ledeganck,
Ledeganck,
Calmeyn, van
wien voor
voor een
een ander
ander vers
vers:: De Linnenweverij,
Linnenweverij, de
wien
eerste medaille
medaille vergund
vergund werd.
werd.
't
wel, dat
dat het
het vers
vers van
van LedeLede't Kan
Kan zeer
zeer wel,
ganck meer
meer dichterlijke
dichterlijke waarde
waarde bezat
bezat dan
dan dat
dat van
van
ganck
Calmeyn
zijn meer
meer voorbeelden,
voorbeelden, bij
bij XIXe
XIXe eeuweeuwCalmeyn : er zijn
sche
keurmeesters, van
van zeer
zeer betwistbare
betwistbare uitspraak
uitspraak
sche keurmeesters,
in dichtwedstrijden.
dichtwedstrijden. Wij
kunnen er
er evenwel
evenwel niet
niet
in
Wij kunnen
over
oordeelen, daar
stuk van
van Calmeyn
Calmeyn niet
niet in
in
over oordeelen,
daar het
het stuk
onze
handen is gekomen.
gekomen. Dat
Dat van
van Ledeganck,
Ledeganck, te
te
onze handen
zijn hss.,
hss., werd
werd gedrukt,
gedrukt, maar
maar komt
komt in
in
vinden in
vinden
in zijn
de uitgave
uitgave van
van HEREMANS
H f<:REMANS hier
daar gewijzigd
gewijzigd
de
hier en
en daar
voor. Ziehier
Ziehier den aanhef
aanhef::
voor.
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Ginds waar de wieg van kunst en heldengrootheid stond,
En 't gloriezonlicht daagde op Hellaas heílgen grond;
Waar Dichtrenvorst Homeer zijn zangen wrocht, zijn wondren,.
En trotsche Flips verschrikte op Demosthenes donderen;
Waar Themistocles leefde, en waar Leonidas
Der wereld heeft getoond wat ware krijgsmoed was;
Dáár, op dat dierbaar erf, nu 't prooi van dolle tijgers,
(Hun past de naam zelfs niet van eervergeten krijgers)
Waart thans verwoesting rond en slachting, en wat voort
Den Muzulman verzelt bij wreeden christenmoord.
Daar kruipt thans Spartaas kroost, onmenschlijk aangegrepen,.
Voor Mekkaas volk in 't stof, moet ijzren boeijen slepen,
En wordt, als dienstbaar vee, in 't juk eerst afgemat,
Eer 't naer de slagtbank gaat, die 't met zijn bloed bespat....
Bij H EREMANS, o. a., luidt het 4e vers :

En waer Demosthenes zijn godenspraek deed donderen.
de 7e en 8e verzen :

Dáer, op dat dierbaer erf, (het paradijs der aerde,
Eer overmaet van weelde er list en dweepzucht baerde).
Het hier volgende stuk, ons toegestuurd door
den heer baron Em. de Borchgrave, gezant van
België bij het hof van Weenen, werd gedrukt in de
GaTette van Gend, nr van 17 Augustus 1828. De
uitstekende student, wien 't opgedragen werd, was
de vader van Em. de Borchgrave, namelijk Mr. Ivo
de Borchgrave, advocaat te Gent, de kleinzoon van
eenen der meest befaamde dichters van het begin
dezer eeuw, te Wakken ten jare 1819 overleden,
en die het dichtwerk zijns grootvaders, met eene
door hem geschreven inleiding, liet drukken. (Gent,
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I.-S. van Doosselaere, 186 t, 80) Ledeganck droeg
dit stuk voor ten huize van den primus, te Bassevelde,
waar deze met den meesten geestdrift vanwege de
ingezetenen was onthaald geworden.
Aan den heer IVO DE BORCHGRAVE
bij zinen intrede te Bassevelde den 13 Aug usti 1828, als

PRIMUS PERPETUUS
van de School van Rhetorica
in het Koninklijke Collegie te Gent, na dat hij in de drie
vorige scholen van dat Collegie mede als zoodanig was
bekroond geweest.

Gij, die door de achtbre priesterscharen

Tot Phebus eerdienst ingewijd,
Alweêr een kroon van lauwerblaren
Om de eedle lok geslingerd zijt;
Gij, die in d'heilge tempelkoren,
Daar elk zich voor de Wijsheid buigt,t,
Alweêr als winnaar toegejuicht,
Den lof van duizenden mogt hoorera ;
Zal nooit een ander eer behalen,
Daar, waar gij mededinger zijt?
En zult gij immer zegepralen,
Als ge in het perk der kunsten strijdt?
o Ja! (dit schijnt een god te spellen)
Waarhenen ge ooit uw' voetstap wendt,
In welk een oord u 't noodlot zendt,
Steeds zal de roem u vergezellen!
Men kan, daar velen mededingen,
Begunstigd door het blind geval,
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Dien, op een ander maal, een tweede winnen zal;
Maar viermaal in den strijd zijn stoute krachten meten,
En altijd winnaar zijn op 't veld,
En altijd keeren als een held,
Ja, dit mag zegepraal, mag ware grootheid heeten
De taal, waarin Homerus dichtte,
Waarin Pindaar zijn liedren zong,
Waarmede Plato de aard verlichtte
En Demostheen het volk naar zijne wenken dwong;
De taal, waarmede Rome aan Azie en Europe
Haar wetten leerde, lang voorheen,
Zijn aan u eigen en gemeen,
Met die van Hooft, Racine en Pope !
De Dichtkunst kent ge in al haar' luister,
De Redekunst in al haar kracht,
En de Geschiedenis tot in der oudheid duister;
Gij weet wat de oude Griek van zijne godheên dacht;
Geheimen die weleer Euclides openbaarde,
Die leerdet gij, hebt gij doorgrond;
Gij kent het heele wereldrond,
En elk verschillend oord en ieder volk der aarde!
In al dien overvloed van kunsten, wetenschappen,
Die 't hart vereedlen en het brein,
Wist ge andren ver voorbij te stappen,
En de eerste en grootste steeds te zijn!
Terwijl ge in 't levenvolgend Malen,
In Toonkunst, die de ziel verheft,
En in Welsprekendheid, die harten roert en treft,

Geen mindere eer wist te behalen!
Wel hem! hij mag zich vrij verheffen,
De vader die een' zoon, als gij, heeft opgevoed ;
Wel haar ! zij mag haar heil beseffen,
Zij die gij moeder heeten moet;
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En wel ons ook! die er op roemen,
Bij 't staren op uw lauwerblaán,
Waarvan gij nooit een deel aan andren af moet staan,
Uw vrienden zich te mogen noemen!
Gij, telg uit eenen man gesproten,
In 't zuiden van ons rijk om zijne kunst vermaard,
Die mede de eerste was bij Vlaandrens dichtgenooten,
Reeds thans zijt gij uw' oorsprong waard!
En wen gij eens in later dagen,
Van uw vernuft nog meer, nog stouter proeven geeft,
:Zal Neêrland juichen dat het u ten burger heeft,
En er zijn grootschee roem op dragen!
Ziehier een vers, in Augustus 1833 door Ledeganck voor de vuist geschreven om tot feestgroet
te dienen in den mond van des heeren Fobe's
zoontje, thans statieoverste te Geeraardsbergen. Het
vers is in 't bezit van den heer notaris Fobe, te
Gent, die het in 1890 liet drukken in Het Belfort
(I, 369).

Aan Grootmoeder.
Grootmoeder lief
Met dezen brief
Kom ik u bly ontmoeten :
Het is een dag
Waerop ik plag
U altyd te begroeten ;
En t' eiken keer
Met altyd meer
Verheugen en behagen,
Omdat ik merk
Hoe kloek en sterk
Gy streeft door jaer en dagen.
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Maria-Maegd
Heeft het behaegd
U met haer naem te sieren ;
Ik wensch dat wy
Nog dikwyls bly
Haer feestdag mogen vieren.
Dat een, vooral door zijne herhaalde bekroningen in letterkundige wedstrijden bekende dichter,
als Ledeganck — in zijne jeugd nagenoeg de eenige
poëet van het Meetjesland – nu en dan om
een gelegenheids- of al bumvers gebeden werd, zal
men gemakkelijk verstaan. Laten wij er enkele van
mededeelen :
In het album van Mevrouw...

Mevrouw! uw schoone vriendenrol
Staat met zoo schoone namen vol,
Dat ik 't mij tot een eer moet rekenen
Den mijnen ook er bij te teekenen.
Die gunst erlang ik zeker niet
Omdat men mij ook dichter hiet :
Zij ware aldus te ligt verkregen.
Maar daarom, dat ik met den zegen
Van een gevoelig hert bedeeld,
Mijn liefste toonen heb gekweeld
Om deugden te eeren en te vieren
Als die uw eedle ziel versieren.

1846.
In Delphine's Gebedenboek.

Delphine, vergeet nooit uw Vader en Moeder !
Wij waren zoo zalig bij hen hier beneên !
Gedenk ze in uw bede, gedenk ons meteen,
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Uw waardige Zuster, haar kroost en uw broeder;
Opdat de genade van d'Allesbehoeder
Ons later die zaligheid weder verleen' —
Ons eeuwig met Vader en Moeder vereen'-!
1846.
Tot de weinige gelegenhdidstukken, die bewaard
gebleven en gedrukt zijn, behoort het onderstaande,
hetwelk van 's dichters oprechten, verheven godsdienstzin getuigt :
AEN DEN EERWAERDEN HEER

FRANCISCUS LAMBRECHT
by zynen intrede als pastoor der gemeente Lootenhulle
den 25 October x837.
Benedictus qui venit in Nomine Domini.
Psalm. CXVII.

Gy, Dienaer van den Heer voor wien de schepslen knielen,
Die, op zyn hoog gebod, U thans geroepen ziet
Tot schuts van onze kerk en Gids van onze zielen,
Wees welkom in uw zielsgebied!
Gy zaegt de vreugdedrift der toegesnelde scharen,
Een vreugd alleen aen U en aen Uw komst gewyd;
En deze liefdeblyk moet U geen wonder baren,
Wy weten wie gy zyt!
Wy weten wie aen ons als Godstolk wordt geschonken,
En wat zyn noodlot was, en wat zyn loon thans is,
En hoe zyn deugden dwars door haet en laster blonken,
Als lichten door de duisternis!
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Getuigt het, gy die thans zyn afzyn moet beweenen,
By wie hy jaren lang met onspoed heeft gekampt :
Zaegt gy hem niet den mensch met d'engel schier vereenen,
In zyn verheven ambt ?
't Voldeed niet dat hy 't Woord des Heeren u verkondde,
In eenvoud vol van kracht, met geestdrift aengehoord ;
Hy staefde door zyn daên de woorden van den monde,
Zyn leven was zyn woord !
't Voldeed niet dat hy steeds en tweespalt doemde en twisten.
Dat hy de liefde prees, die evennaasten dient;
Hy reikte aen elk de hand, en zocht in ieder Christen
Een' broeder en een' vriend !
't Was weinig dat zyn woord voor 't heil der menschheid schermde,
Dat hy bedrukten troostte en moed in 't herte sprak ;
Hy zelfs drong tot de hut, waer bleeke ellende kermde,
En bragt er in wat er ontbrak.
En als hy henen ging, wie zal den zegen melden
Dien in der armen hert zyn weldoen had geteeld
Want vaek had hy zyn beurs, zyn kleeding, en niet zelden
Zyn brood met hem gedeeld !
Wanneer hy dan zyn stap tot Godes tempel keerde,
Ver van zyn wooning af, als dwars door een woestyn,
En hy de Godheid daer in 't heilig offer eerde,
Hoe krachtig moest zyn bede zyn !
Zoo was die zegen Gods — zoo zyt gy, Uitverkoren !
Op wier beproefde deugd de laster blyft verstomd ;
En zouden wy de vreugd in onze herten smooren,
Nu gy tot ons als Vader komt ?
o Neen ! doch schoon geen kreet de stille lucht vervulle,
Die vreugde, op elks gelaet, glanst als een zonneschyn;
Geen wonder, want met U moet eenmael LOOTENHULLE
Een aerdsche Hemel zyn !

.
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Doch neem ons hulde in gunst en 't geen ons hert U biedt :
o Dienaer van den Heer voor wien de schepsten knielen,
Een' welkom in uw zielsgebied! (I)

Bekend zijn Ledeganck's vertalingen uit het
Engelsch en uit het Hoogduitsch. In zijn hss.
komen nog enkele zulke ongedrukte stukken voor,
als de Ontmoeting, naar Schiller. Ledeganck schreef
de door hem verkozen vreemde stukken af op school-.
cahiers, waarschijnlijk met inzicht die ook, bij tijd
en stond, in het Nederlandsch over te brengen, maar
de dood kwam hem (eilaas, al te vroeg!) in zijnen
arbeid ten bate van taal en volk verrassen...
Het volgende gedicht werd eveneens noch door
Heremans noch door de Seyn herdrukt ; wij vonden
er ook geen afschrift van in de twee bundels, door
Ledeganck's eigen hand geschreven en bewaard in
de Hoogeschool-bibliotheek te Gent. Wij zijn de
mededeeling er van verschuldigd aan den Eecloonaer, 1858 :
Vergeefs is 't, dat gy op de altaren
En bloem- en reukwerk samenmengt,
Als ge aen den Heer der legerscharen
Geen zuiver hart ten offer brengt.
Vergeefs is 't, dat in gouden luisters
Het waslicht 's hemels sterren tart
Hy ziet door 't zwarte floers des duisters
Tot in het diep van 's menschen hart!

(i) Gedrukt te Eekloo bij A.-B. van Han en Zoon,

40.
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Gesteente en zyde en zilverwerken
Zyn nietig stof in 't oog van God
Slechts onschuld kan de bede sterken,
En eerbied voor Zyn hoog gebod.
Een needrig hart, van reine zede,
Is 't geen er by den Hoogsten geldt;
De traen der onschuld strekt tot bede
Voor Hem, die hare zuchten telt.
Wat baet, wanneer uw ziel in nood is,
Dat gy ten outer offers brengt,
Als uwe hand van bloed nog rood is,
Van schuldloos bloed, door u geplengd?
Als ge, ontrouw, tegen Gode zondigt,
En zyne goedheid loont met kwaed;
Als gy de waerheid niet verkondigt,
En wees en weduw' schreijen laet?
Als goud en schatten op te zoeken
Alleen uw ziel genoegen geeft;
Als ge u door gansch de streek hoort vloeken,
Waer gy tot straf der menschheid leeft?
Gelooft gy, men kan God bedriegen,
Gelyk gy menschen zyt gewend;
En meent gy, als uw lippen liegen,
Dat Hy niet gansch uw boezem kent?
Gy woudt uw broeder graeg doorsteken,
Gy moordt hem staeg door haet en nyd,
En waegt het nog tot God te spreken,
En meent dat Hem uw dienst verblydt!
Ellende! — en dit is Godes leere,
Ontwydt gy dus Zyn Kerk door schyn ?
Versier uw hart te Zyner eere!
Dáer wil Hy aengebeden zyn.
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Vergeef uw' vyand, rein uw' broeder!
En hebt gy gansch uw pligt gedaen,
Val in het stof voor d'Albehoeder,
En bid hem in der waerheid aen !
Ten slotte nog het volgende rijmepistel van
Ledeganck aan zijnen vriend Frans Rens, ook
door den Eecloonaer, een dertigtal jaren geleden,
afgekondigd :

De herfst spuwt zyne regenvlagen
Op myne vensterglazen uit ;
Ik hoor de felle winden jagen,
Nauw door myn nedrig dak gestuit,
En de avond, op zyn bruinen wagen,
Komt plaets aen 't vluchtend daglicht vragen,
By al dat hol, dat woest geluid!
En ik, by myn geliefde boeken,
(Gy weet het, ach ! te klein in tal)
Zit voedsel voor den geest te zoeken
En spys die nimmer teren zal,
En denk aen U. 'k Herdenk de stonden
Die jongst ons by elkander vonden,
Met al de ware zielevreugd
Aen 't onbevlekte Gent verbonden,
't Genot der vriendschap en der deugd !
'k Herdenk hoe my LEDUCQ onthaelde,
LEDUCQ opregt en rond elan aerd,
Met een gul hert en onbepaelde
Beleefdheid, meer dan myner waerd,
En hoe het my aen woorden faelde
Toen ik hem mynen dank afmaelde,
En zooveel goeds zoo slecht betaelde
Had niet myn oog dien gloed verklaerd
Waeruit de warmste erkentnis straelde!
Gy, zeg hem dat ik nooit vergeten
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Zal, hoe by my behandeld heeft,
En dat 't myn vrienden zullen weten
Zoo lang een vriend er voor my leeft!
Dat ik, om my aen hem te wreken,
Den hemel vuriglyk zal smeeken
Dat steeds zyn zegen op hem kleeft!
En hy, by vreemden, in de streken
Waer 't noodlot met hem henen streeft,
Dezelfde onthaling mag erlangen
Als anderen by hem ontvangen,
Dat by geniet gelyk hy geeft!
Dit, denk ik — 'k moet vaerwel thans zeggen
En 't duislig hoofd ter ruste leggen,
Want 't middernachtuer is naby.
o Vriend! denk op uw beurt aen my.
Dit epistel heeft stellig luttel letterkundige en
poëtische waarde, maar wij zien er de bevestiging in
van een woord uit de voorrede der Bloemen mijner
Lente : « te Letterkunde is bij mij niets anders dan
eerre verpoozing van ernstiger bezigheden ». Ledeganck wijdde den dag aan de studie en den arbeid,
den avond aan het reine zielsgenot, dat de Poëzie
haren beoefenaren rnildelij k verschaft.
Ledeganck moet meer berijmde brieven geschreven hebben : zouden er geen te vinden zijn in de hss.
van J.-Fr. Willems, Fr. Blieck en Maria Doolaeghe,
rnet wie de Eekloosche dichter nauw bevriend was?

—
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Zitting van 15 September 1897.

Aanwezig de heeren baron de Maere, bestuurder;
de Potter, bestendige Secretaris ;
de heeren Claeys, jhr. de Pauw, Gailliard,
Gezelle, Snieders, Willems, Daems, Obrie, Loopman, de Vos, Broeckaert, van Even, Sermon, Bols,
Coremans, de Flou, Claes, werkende leden;
de heeren jhr. de Gheldere, de Vreese, Muyldermans en Simons, briefwisselende leden.
Verontschuldigen hunne afwezigheid de heeren
Alberdingk Thijm, onderbestuurder, en Hansen,
werkende leden; de heer Segers, briefwisselend lid.
De bestendige secretaris leest het verslag over
de voorgaande zitting, hetwelk goedgekeurd wordt.
AANGEBODEN BOEKEN.

Bibliographie de Belgique,

1895. Tables. —

Idem, 1897, nrs 15-16.
Wallonia, 1897, nr 5.

Revue de l'Université de Bruxelles.

2e

jaar,

nrs 8-jo.

Bulletin de l' Academic royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1897,
nrs 6 en 7. — Règlements et documents concernart les trois classes, 1886.

6 24 Door den heer baron A. DE :VIAERE :
De stichting der Fransche Academie in 1635.
Door den heer CLAEYS :
Karel Ledeganck.
Door den heer J. B ESO ECKAERT :
Dendermondiana, I.
Door den heer K.
Vooruitgang, 1892.

BOGAERD :

Hulde aan K.-L. Ledeganck,

1897.

Door den heer P. -F. GOETSCHALCKX :
Geschiedenis van Grobbendonk. Eerste deel.
Door den heer FELIX RODENBACIT :
Revue trimestrielle de droit, nr 2.
Door den heer Bestuurder der Koninkl. Bibliotheek te 's Gravenhage :

Verslag over den toestand der Koninkl. Bibliotheek in 1896.
Door de Koninklijke Academie van Wetenschappen, te Amsterdam :
Verslagen en Mededeelingen, 1896. -- Register
op de Verslagen, 3 e reeks, I-XII.
jaarboek voor 1896.
Door den heer J.-H. GALLÉE :
Openingsrede der 124e vergadering van het
Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, 1897.

---
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Door den heer Alfons de Decker :
Handschrift van C.-P. SERRURE. (Levensbericht van J.-A.-FR. P AUWELS, Antwerpschen
dichter.)
Door den heer A. DE C EULEN EER :
Handboek der Aardrijkskunde, 1859. 2 deelen.
Door den heer EM. CiIELKENS :

Au Roi.
Bieko^ f, 1897, nrs 16 en 17.
De Student, 1897.

Mededeeling wordt gedaan van het overLijden
des heeren J. Micheels, werkend lid, te Elsene, den
31 Augustus 1. 1.
Deze kennisgeving is namens het bestuur met
eenen brief van rouwbeklag beantwoord.
De heer baron de Maere staat recht en herdenkt
den afgestorvene in de volgende bewoordingen :
Mijne Heeren,
Sedert onze laatste vergadering heeft de Academie
een smartelijk verlies ondergaan door het afsterven
van een onzer verdienstelijkste medeleden, den heer
J. Micheels.
Beter en langer dan ik hebt gij hem gekend,
want hij behoorde tot de reeks der eerste, door
U benoemde leden van het jaar 1886.
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Zijn geheele leven heeft hij gewijd aan de studie
der Nederlandsche taal. Jaren lang was hij leeraar
aan het Koninklijk Atheneum van Gent en lid van
een groot aantal geleerde genootschappen. Groot
ook was het aantal zijner uitgegevene geschriften;
de eerste volledige lijst daarvan vindt men in ons
Jaarboek van 1887.
Maar het was vooral in de moeielijke en gewichtige vraagstukken betreffende het onderwijs, dat zijn
oordeel en zijn heldere geest zich deden kennen
en waardeeren. Geen beter bewijs daarvan dan de
merkwaardige redevoering, hier door hem den 24.
Juni laatst uitgesproken, en waarin hij zijne zienswijze, aangaande de nog heerschende richting bij
de opvoeding der jeugd, zoo meesterlijk uiteenzette
en verdedigde.
Deze redevoering was, als het ware, zijn letterkundig testament, want zij bevatte de verzuchtingen
zijner laatste jaren.
« Wij willen (zoo schreef hij) dat onze opvul« gers aan het gevoelsleven meer waarde hechten,
« zich meer op geestesverheffing toeleggen ; dat een
« hartverkwikkende adem door onze scholen waaie,
« dan zullen de toekomende geslachten niet alleen
« tot den strijd om het bestaan gewapend, maar
« tevens met de middelen om het leven aangenaam
« te maken, toegerust zijn ».
De teraardebestelling van den diep betreurden
afgestorvene had den eden September laatst, te Elsene,
bij Brussel, plaats.
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De Academie was er door drie harer leden
vertegenwoordigd; in haren naam sprak de heer
Broeckaert den afscheidsgroet uit, in welken de groote
verdiensten van den geleerde in herinnering werden
gebracht en gewezen werd op de algemeene achting,
die hij genoot, alsmede op de belooningen, die hem
van Staatswege zijn te beurt gevallen.
Hier, in ons midden, zal de gedachtenis van
Micheels blijven voortleven, want hij was een naarstig
lid onzer vereeniging en minzaam was zijn omgang
met allen.
Zijne ziel ruste in vrede.
De heer Broeckaert leest de lijkrede, door hem
in het sterfhuis uitgesproken :
Mijnheeren,
De dood maait in de rangen der Koninklijke
Vlaamsche Academie. Nauwelijks eenige maanden
geleden ontrukte zij ons, na zoovele anderen, den
nog immer betreurden Frans Willems, of daar
bracht men ons gisteren de droeve mare dat alweer
een onzer werkzaamste en verdienstelijkste medeleden, de gemoedelijke en alom geachte Jan Micheels,
het rijk der dooden was ingegaan.
Het is dan ook met een bedrukt gemoed dat
ik in name der Academie kom afscheid nemen van
den geleerden vriend, wiens zielloos overschot daar
voor ons, te vroeg, eilaas, ligt uitgestrekt.
U de velerlei verdiensten van den overledene
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als taal- en letterkundige, als leeraar der Nederlandsche jeugd af te schetsen, ligt niet in mijnebedoeling; in het Jaarboek der Academie zal dezoo wel vervulde levensloop van den man, wiens
stem onlangs nog zoo krachtig bij de plechtige
feestzitting weerklonk, herdacht worden.
Micheels zag het levenslicht te Maastricht den
25 Januari 1831 . Hij was dus van geboorte een
Noord-Nederlander, doch kwam, na den dood
zijns vaders, naar België, alwaar hem, krachtens
de wet van 4 Juni i839, het burgerrecht werd
toegekend. I k leerde hem het eerst kennen te
Dendermonde, in welke stad hij ten jare 1862 eene
betrekking bekleedde bij de middelbare school. Na
vervolgens gedurende eenige jaren te hebben geleeraard te Mechelen en in het Koninklijk Atheneum
te Bergen, bekwam hij in 1876 de plaats van professor in het Atheneum te Gent, alwaar hem in 1879
tevens de leergang van Duitsche taal bij de Normaalschool, en later een van Nederlandsche letterkunde bij de Hoogeschool werd opgedragen.
Hoe voortreffelijk zijn onderwijs was, getuigen de
talrijke door hem gevormde leerlingen, waaronder
verscheidene, die door de Academie werden bekroond Allen was hij niet alleen een meester, maar
tevens een vriend, zoodat ook, na zijn vertrek uit de

school, aller achting en waardeering hem volgden.
Eerst sedert éen jaar was het hem gegund geworden den leeraarsstoel, welken hij zoo waardig
en gewetensvol bekleed had, te verlaten, om van de
veelvuldige ambtelijke beslommeringen uit te rusten.
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Die rust was, eilaas, van korten duur.
Zooveel te meer is 's mans onvoorzien verscheiden uit ons midden te betreuren, daar hij zich
in den laatsten tijd onledig hield met het schrijven
eener geschiedenis der Belgische omwenteling (183o),
welke zijne buitengewone begaafdheden eens te meer
in het licht zou hebben gesteld.
Wat hij op taal- en letterkundig gebied heeft
achtergelaten is echter genoeg om hem eene eereplaats in de rei der Zuidnederlandsche schrijvers
in te ruimen. Zijne verhandeling over de redevoering van Demosthenes : « Wegens de Kroon » ;
zijne studiën over het derde hekeldicht van Persius
en over Hamlet in Holland; zijne levensbeschrijvingen van Franklin, van Marnix van Ste-Aldegonde,
van professor Vreede, van Prudens van Duyse,
van Korner en meer andere beroemdheden, mogen
onder de knapste gerekend worden, welke in de
Nederlandsche letteren zijn aan te wijzen. Wat
zijne verdere opstellen over taal- en letterkunde,
over geschiedenis en onderwijs betreft, ook deze
zijn gekenmerkt door eenen helderen geest en eene
voorbeeldige kennis onzer taal, welke weinigen als
Micheels zoo zuiver en sierlijk te behandelen weten.
Geen wonder dan ook dat Z. M. de koning,
den verdienstelijken man een openbaar blijk willende geven van zijne hooge tevredenheid, hem in
1896 tot ridder zijner orde benoemde, en dat deze
hulde, aan onloochenbaar talent en nutte werkzaamheid gebracht, algemeen werd toegejuicht.
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hem opgevatte ontwerp tot vervlaamsching der krijgstaal. — De vergadering beslist hieromtrent zich te
houden aan hare eerste beslissing.
Door den heer Gailliard wordt alsvolgt verslag
aangeboden over de zitting der Commissie voor
Middelnederlandsche letterkunde.
Naar aanleiding van het voorstel door den
heer Willem de Vreese aan de Commissie gedaan,
Bene uitgave van de Sidrac, door, Dr. Stoett bewerkt, onder hare werken op te nemen, heeft de
Commissie, in zitting van 15 Augustus 1897, beslist
de Academie te verzoeken aan den heer Minister
van binnenlandsche zaken de toelating te vragen
voor den heer K. de Flou, ofwel voor den heer
Gailliard, zich zoo spoedig mogelijk naar Engeland
te begeven, ten einde in het British Museum te
Londen, en vervolgens in de boekerij der hoogeschool van Oxford, over te gaan tot de collatie
der Hss. van de Sidrac met het afschrift van dit
belangrijk prozawerk, door den heer Stoett medegedeeld.
In dezelfde zitting werd door de Commissie
beslist, mits goedkeuring der Academie, den heer
Willem de Vreese te gelasten met de uitgave van
de Eerste bliscap van Maria.

De heer Broeckaert deelt het verslag mede over
de zitting der Commissie van geschiedenis, in welke,
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hoofdzakelijk, de vraag, door de Commissie van
Nieuwere . Taal- en Letterkunde aangaande de zoogeheeten « Kollewij n-spelling » voorgelegd, besproken
werd. Haars inzien bestaat er hoegenaamd geene
reden om gezegde spelling, geheel of gedeeltelijk
aan te bevelen. Zij uit dan ook den wensch, dat
onderwijzers, leeraars, dagbladschrijvers en letteroefenaren door de Academie zouden gewaarschuwd
worden tegen het invoeren van de nieuwmodische
spelling, welke op weinig wetenschappelijke gronden
steunt en welker invoering, met het oog op onzen
taalstrijd in België, de grootste gevaren zou kunnen
opleveren.
De heer bestuurder verleent het' woord aan
den heer J. Obrie. Deze herinnert aan het besluit, door het te Antwerpen gehouden XXIII&
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres genomen, waarbij eene commissie werd benoemd
tot het onderzoeken der wenschelijkheid van het
inrichten eener Nederlandsche Hoogeschool in
Vlaamsch-België. Prof. Mac-Leod werd gelast met
het uitbrengen van een verslag over dat vraagstuk
en in hare vergadering van 3o Mei 11. werd zijn
verslag door de Commissie met algemeene stemmen
aangenomen. Van dat alleszins merkwaardig stuk
biedt de heer Obrie, uit naam van Prof. J. MacLeod, een afdruk aan de Vlaamsche Academie aan.
— Den Schrijver zal door het Bureel voor dit
geschenk dank worden gezegd.
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De heer De Vreese, het woord bekomen hebbende, herinnert er aan dat hij in twee vorige
vergaderingen eenige denkbeelden heeft ontwikkeld
over de vraag wat er kan gedaan worden om aan
de werkzaamheden der Academie meer bekendheid
te verschaffen. Daar de uitgelokte besprekingen geen
vasten uitslag hadden opgeleverd, uit hoofde van
enkele bezwaren, geeft de heer De Vreese in overweging :
10 Betrekkingen aan te knoopen met de redactie
van de gezaghebbende tijdschriften op 't gebied
der taal-, letter-, en geschiedkunde in Holland en
Duitschland, om de Verslagen en Mededeelingen
der Academie met die tijdschriften te ruilen. Op
die manier zou in elk nummer dezer tijdschriften
de korte inhoud der academische Verslagen worden
opgenomen, veelal vergezeld van nuttige aanmerkingen vanwege de redactie dezer tijdschriften.
2° Aan diezelfde tijdschriften, in nog ruimer
mate dan tot nog toe geschiedt, het programma
der academische wedstrijden mede te deelen, met
uitdrukkelijk verzoek tot opname.
Misschien zou liet ook goed zijn, de voorwaarden dezer wedstrijden in dien zin te wijzigen, dat
de ingezonden antwoorden ook in het Hoogduitsch
of in het Engelsch mogen opgesteld zijn (dit vooral
met het oog op de prijsvragen over Oudgermaansche
taalkunde).
De heer De Vreese wijst er op, dat deze maatregels weinig moeite en kosten zouden veroorzaken,
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en dat de vrucht ruimschoots daartegen zou opwegen.
De vergadering verzendt deze voorstellen naar
het onderzoek van het bureel.
Dagorde :
De heer Claes draagt een gedicht voor, getiteld

Broeder Jan. De Minderbroedersklolrken te St.Truiden, T798-1799.
Dit stuk zal in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.
Te vier uren wordt de zitting door den heer
bestuurder gesloten.
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BROEDER JAN
DE MINDERBROERSKLOKKEN TE SINT-TRUIDEN

Rene gebeurtenis uit den Besloten T ijd
(1798-1799)

door D.

CLAES.

De Fransche Vrijheid zat met haar kornuiten,
Gelijk- en Broederlijkheid in ons land;
Zij stopte reeds voor klingelende kluiten
Den Belg heure Assignaten in de hand;
Zij leêgde lang reeds de openbare kassen
En perste 't volk don laat s ten stuiver af;
Zij stiet, in hare heerschzucht, den volwassen
Naar 't legerkamp, — de moeders in het graf.
De dwaze drong de Godheid van de altaren
En brandde wierook vóór een wulpsche vrouw ;
Zij dreef uiteen de vrome kloosterscharen
En veilde 't slot aan wie 't aanvaarden wou.
De heilge vaten stal de godvergeten
En voerde ons kunstjuweelen naar Parijs ;
't Gewijde brons, de torens uitgesmeten,
Smolt ze in haar woede tot kanonnenspijs.
De Boerenkrijg ?... Laat hier den dichter zwijgen,
0 FIeldenstrijd voor Altaar en voor Haard!
De steden vielen af als vooze Vijgen !...
Rust, Boeren, zacht; gij bleeft uw Vaadren waard !
Ons Vaderland, door iedereen verlaten,
Verdroeg gedwee de Fransche dwinglandij ;
't Mocht ongestraft zijn beulen zelfs niet haten
Alleen de landverraders leefden vrij !
Sint-Truiden hadden ook de vrijheidsboden
Gebrandschat in den naam der nieuwe wet ;
De stad was blootgesteld aan duizend nooden,
En 't volk, och arme ! dacht aan geen verzet.
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Franciscus'Zonen, sinds aloude tijden (t)
In wel en wee aan Trudo's stad verkleefd,
Zij doolden, uitgejaagd, naar alle zijden,
Als 't arme wichtje, dat geene ouders heeft.
Maar God, die 't weeskind heul en troost laat vinden,
Was met het lot der Minderbroêrs begaan ;
Hen sloeg Hij hard (de Heer beproeft zijn vrinden!)
Maar, wat ook viel, hun Huis zou blijven staan!
Het werd, gelijk domeingoed, aangeslagen ;
Maar zie! terwijl het Z w a r t g o e d overal
Tot min dan pachtprijs over werd gedragen,
Wordt hier gekampt wie kooper wezen zal.
Tot viermal toe werd koopdag afgelezen ;
Het laatste waslicht brandt, verkwijnt, gaat uit,
En kerk en kluis en slot wordt toegewezen
Aan HELM VAN HOREN, die den koopakt sluit (2).
ja, u hebben scherpe tongen
Gestoken en bezwadderd met venijn,
Omdat ze uw e.lel inzicht niet doordrongen,
En oordeel streken enkel naar den schijn;
Wij weten, hoe de hoop op beetre tijden
U sterkte, en hoe, toen vrede werd verkond
En 't nieuw beheer een eind stelde aan hun lijden,
Franciscus' kroost bij u een toevlucht vond,
En met wat vreugd gij de oude bannelingen
Terugbracht in het oude heiligdom (3),
Waar thans hun volgeren uw' lof nog zingen,
Terwijl de laster neerligt stijf en stom.
VAN HOREN,

(i) Sedert 12'20.
(2) Helm (Willem) van Horen was apotheker te Sint-Truiden.
De toewijzing had plaats den Sen Vendémaire jaar VII
(24 Q° September 1798), mits de ontzaglijke som van 230,500 fr.
(P. Fr. ADOLPHUS VAN PUYMBROUCK, Minderbroeder-Recollect
Franczscus'Zonen te Sint- Truiden, blz. 161.)
(3) Om dienst te doen in de kerk namelijk, maar nog niet
als kloostergemeente.
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Wat edel doel gij u hebt voorgesteld,
Toen ge u Franciscus' erfdeel toe liet meten;
God zegene u en dempe 't vreemd geweld. »
Zoo sprak, een voorjaarsmorgen, tot van Horen
Een struische man, met vriendelijk gelaat,
Met vest en voorschoot, 't hoofdhaar kort geschoren,
De spade, die den hovenier verraadt,
In de eene hand, de klak beleefd in de andere.
En daar van Horen met een vorschend oog
Den flinken werkman opnam, in wiens schrandere
Maar schalksche blikken hij zich niet bedroog,
ing deze voort : « Wis zult ge een' man verlangen,
Die 't Sticht voor u bewaak' tot beetren tijd?
Ik bied mij aan, en wil geen loon ontvangen,
Zoolang gij over mij tevreden zijt. a
— « Broêr Jan! »
——«Dij kent me? —
— <. 't Kleed en maakt den man niet!
Nu ken ik ook uw hart en vromen moed!
Wij werken saam! Maar vreest gij 's vijands ban niet?
De doggen rieken ver het monniksbloed! »
— « Dat ligt er aan, hoe God den wind laat waaien, »
Zei broeder EYSERMANS met loozen blik;
« En komt er een, die is al licht te paaien,

Of... Neen, geen Sansculot krijgt me in den strik! »
— « In Gods naam! ga het heilig sticht bewaren,

En dat de Hemel u terzijde sta;
Dat volk, dat God noch hel kent, die barbaren,
Zij leven geene broze wetten na,
En zullen des te vrijer mij berooven,
Die als verdachte reeds vervolging leed (t). »
— « Ei! — sprak broêr Jan — de Meester van hierboven
Weet raad, wanneer de mensch er geen' meer weet! »

(<) Den t 8den Pluviose, jaar VII (6den Februari 1; 99) was
hij voor de rechtbank van Hasselt • tot loo pond boete en lo
dagen gevangenis veroordeeld geworden, omdat het Bestuur een
schrift had onderschept, dat liet gissen met welke bijbedoeling
hij het klooster gekocht had.
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— « Wis Hij zal mij sterken;
Doch noem mij, bid ik u, niet broeder meer,
Maar Jan, uw' Jan, die trouw voor u zal werken,
Totdat we ons saam verheugen in den Heer. »

Daar gaat, door welbekende straat en wijken
En langs de aloude Markt, de hovenier,
Waar, diep bezorgd, noch oud noch jong naar kijken,
Terneergedrukt door 't jacobijnsch bestier.
Hij ziet van ver zijn dierbaar klooster treuren,
En bittre smarte prangt zijn' boezem dicht.
Het kerkplein leeg ! de zegels op de deuren
Des tempels ! gansch verlaten 't vreedzaam sticht!
Zijn harte bonst, wanneer de sleutel ronddraait
In de oude deur, die zuchtend openschuift;
Wanneer de wind, die door de panden rondwaait,
Een muffe lucht hem in het aanzicht wuift!
Zwaar valt de deur in 't slot, zwaar knielt de balling neêr,
Het voorhoofd op de kille steenen
Gebukt, en bidt : « o Heer ! o Heer!
Die troost belooft aan hen, die weenen,
Vertroost mijn broêrs, die, wijd en zijd
Verjaagd, het heiligdom betreuren,
Waar zij, aan uwen dienst gewijd,
Uw volleren trachtten op te beuren,
Om, wat de Omwenteling verzon,
Uw heilig Woord getrouw te blijven !
Ontsluit hun uw genadebron,
Heer ! laat het onweêr overdrijven!
Breng weer de Herders in de Kerk,
Opdat de lammren veilig weiden !...
Verleen mij krachten om mijn werk
Tot Uwen lof ten eind te leiden ! »
Hij rees. Wat schouwspel trof zijn oog !
Verwoesting was hier rondgevaren,
De panden door, van laag tot hoog,
En brak en sloopte zonder sparen !
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De refter — ijl ! 't kapittel — dood !
De boeken — heen ! de cellen — open !
De ruiten — stuk ! de muren — bloot!
Het plein vol asch- en vuilnishoopen !
De kerk... De kerk ! — Geduchte God,
Is 't mooglijk, dat Uw goedheid duldde
De schennis, waar dat satansrot
Uw heilge woning meê vervulde
De beelden, uit hun nis gesmakt,
Zag, vloekend, dat geboeft verbranden !
De kruisen lagen, stukgehakt,
Voor 't altaar, waar hun judashanden,
Zich schandlijk wagend aan den Schat
Der schatten, God van daar verbanden,
Die zeegriend neerblikte op de stad
Uit 's Tabernakels enge wanden !
En, schouwspel nooit gezien weleer !
Zij zet'ten op die heilge stede
Geen' afgod, neen, een vrouwmensch neer,
Bewierookt als godin der Rede kt)!
« Heer, spaar ons ! — bad hij aangedaan —
En blijf niet steeds op ons verbolgen !
Leen ons de kracht om op te staan
En Uwe wegen trouw te volgen ! »

(i) Het uitjagen der kloosterlingen had den tosten Februari
1797 plaats gehad.
« Hunne kerk en klooster werden gesloten, doch 't was
voor weinig tijds !... Eenige dagen later stormden woeste benden
de kerk binnen en roofden er wat nog overbleef; de beelden
der heiligen wier p men in de ovens der bakkers !...
« En terwijl de priesters en kloosterlingen in de vlucht
of in duistere schuilhoeken hun behoud gaan zoeken... zullen
de goddeloozen in de oude Minderbroederskerk, daal waar
weleer de driemaal heilige God aanbeden werd, op het altaar
eene ontuchtige vrouw stellen, die als godin zal uitgeroepen
worden om te toonen dat de Rede de meesteres is van alles,
en haar alles moet onderworpen zijn. »
P. Fr. AD , VAN PUYMBROUCK, aangeh. werk, blz. 257.
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En deed de wemelende stofjes dansen;
Daarbuiten lachte een lokkend vooglenkoor,
In 't bloeiend fruitgewas volop aan 't schransen.
De hovenier treedt met verlicht gemoed
Den tuin in, waar de lentewalmen geuren;
De sleutelbloemen weven hunnen gloed
De perken langs, waar enkle bloemen fleuren.
En vlieg en bijen gonzen hommlend om
Het franjlend bloesemkleed der beziestruiken,
En vlinders koozen wuft de kersenblom,
Waarin zich fijngebekte roovren duiken.
Wie rept zich niet, wen alles arrebeidt!
Ook Jan had dra den jager (I) uitgeschoten,
Een spit gedolven, de aarde op zij geleid,
En 't bottlend onkruid in de greb gestooten.
En zuchtend zijgt de spade door den grond,
En zorgzaam keert en breekt de hand des vromen
Den wel doorbraakten aardklomp, daar zijn mond
Gebeden suist, sinds lang hier niet vernomen :
« Zomer en lente, Gij hebt ze geschapen (2),
Almachtige Heer !
Geef aan de aarde, die uit is geslapen,
Haar vruchtbaarheid weer!
Drenk hare voren, vermeerder haar groeien (3),
Laat in uw sporen uw w eldaá,n vloeien (4),
Dan stemt de aarde U een dankbaar lied...
Helpt me, o Heer!
Want daar zijn op het aardsche gebied
Geen vromen meer (5) !...
Heer, zult Ge mij nog lang vergeten,
Die op U mijn hoop heb gebouwd (6) ?
Red me, opdat mijn vervolgeren weten,
Dat men op U niet vergeefs betrouwt...
(I) In 't Fr. veston.
(2) Ps 73, v. 17.
(3) Ps. 64, V. II.
(4) Ib., v. 12.
(5) Ps. II, v. 2.
(6) Ps. 12, V. 1, 2.
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Herhaaldelijk den zwaren klopper zuchten
Op de ijzren plaat der voordeur, door den pand,
Dat al de musschen tjilpend henenvluchten.
Jan recht zich op en aarzelt eenen stond,
Terwijl een lichte wolk zijn oog verduistert,
Plant met besluit zijn spa dan in den grond,
Vaagt met zijn' doek zijn voorhoofd droog. en luistert....
En nogmaals dreunt een donder door het slot,
Als wilde men de deur aan spaanders loopen.
Tan spoedt zich, maar inwendig bidt hij God,
En sluit bedaard en waardig 't klooster open.
Daar krielt een bende krijgsliên, haavloos, laag,
Die, norsch van blik, een' kleinen troep omstouwen
Van smeden zwart van huid, met hamer, zaag
En bijl en rollen sterkgevlochten touwen.
Ei! vrienden ! is hier ergens brand ? »
— Zei Jan — « J s dat een leven maken! »
-. « Zwijg, burger! » -- bulderde een sergeant
En moei u niet met onze zaken,
—«
Maar wijs mijn volk terstond den weg,
Die opleidt naar den klokkentoren.
Terstond! begrijpt ge, wat ik zeg ?
Hier is al tijd genoeg verloren ! »
— « Maar, burger,.. » waagde Jan. — « Geen maar!..
Op, mannen! Doet uw plicht ! Naar binnen ! »
-- « Zacht, burger, bid ik u! Bedaar!
Verzin, alvorens te beginnen ! »
-- « Zwijg, helhond ! » -- « Zoudt gij een bevel
Van burger Commissaris dragen?
Als 't zoo is, ja, dan moet ik wel... »
« Neen !... » — « Neen ? Ga dat bevel dan vragen!
Dit goed met wat er blijven mocht
in slot en tuin, in kerk en toren,
Is onlangs door de Wet verkocht,
En eigendom van Helm van Horen,
Die mij de taak heeft opgeleid
Een wakend oog er op te houden.
Tot weerziens, vrienden ! 'k Heb gezeid! »
Met vloog de deur in 't slot.
Wat zouden
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Een oproerig
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en de
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en
(Z)
Ps. 7, v.
2, 3.
V. 2,
(2) Ps.

643 Hij zag niet, hoe de vensters hem bespiedden
Met oogen, waar een weemoedstraan in smolt.
De drukke markt kan zijn gepeins niet storen.
Ei ! gaat hij naar Maria's Heiligdom (t),
Dat kunstjuweel, door jacobijnsche Noren
Geschonden en beroofd ? of keert hij om
Naar 't Raadhuis ? Zal hij daar bescherming vinden ?
Is 't daar niet, dat de Dwang wordt uitgebroed
En afgericht om alles te verslinden,
Wat nog aan de oude Vrijheid denken doet?
Hij klimt ter pui op met geruste schreden,
En, of de Hemel hem reeds hulpe zond,
Daar komt de Meier (2) op hem toegetreden
Met lachend oog en vriendelijken mond.
« Wel Jan! gij zult verloren loopen ! »
Zoo spreekt hij tot den hovenier.
-- « Dat wil ik » — antwoordt Jan — « niet hopen;
Mijn vriend LOUISE is immers hier? »
— « Maar, vriend, ik ken hier zelf den weg niet! »
— « Ik bid u, breng me bij den Gal,
Die u van de eerste plaats hier wegstiet,
Maar die door u, mij helpen zal. »
En fluistrend meldt hij, hoe een bende
Zijn lieve klokken rooren wou;
Hoe slechts de vrees hun opzet wendde,
Dat hooger macht hen straffen zou;
En hoe zij onder schrikbaar vloeken
Hem dreigden met geweld en dood,
En hoe hij schut en hulp kwam zoeken
Bij de overheid, die hier gebood.
« 't Is waar, ik ken den stuurschen Waal niet »
— Ging Jan voort —, « die hier meester speelt;
En, slimmer nog, ik ken de taal niet,
Waarin hij aan ons volk beveelt;
Maar God is wonder in zijn wegen!
'k Heb niet vergeefs op Hem betrouwd!

(t) De Hoofdkerk.
(2) P. VAN PUYMBROUCK zegt : De meier, een zekere heer
Louise, eene kennis van den hovenier. (Bl. 273.)
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U zendt Hij op dit uur mij tegen,

Opdat ge, als tolk, mij helpen zoudt. »
« Als 't zoo is, wil ik u verzepen »
— Weervoer de Meier met besluit — ;
« Maar wat toch wilt ge op gieren tellen ?
Al wat zij ruiken wordt hun buit ! »
— « Tenzij de Heer het laat gebeuren,
Valt immers geene musch van 't dak ?...
Ik bid u, open mij de deuren
En steun me, want ik voel me zwak. »
--

Een wijde zaal met roodbehangen ramen,
Een sombre dag, die zeer doet aan 't gezicht,
De wanden naakt (waar Sansculotten kwamen,
Daar werd de Kunst in ballingschap gericht!);
Een breede tafel vol papier en boeken,
Daarachter, in een' wijden leuningstoel,
Een sterke man : lang aangezicht, vol hoeken,
Het voorhoofd laag, de wenkbrauw dicht, maar

En mat het oog; een opgekrulde knevel,
Een arendsneus met vleugels licht geroerd
Een wijde mond, geplooid tot wrok en wrevel,
En 't hoofdhaar op den rug te zaam gesnoerd :
Dat is de Commissaris, die de wetten
Der Fransche Republiek, ondeelbaar één,
Hier toe moet passen, en er straf op letten,
Dat elk gedwee ze naleve om hem heen.
Wel burger ! — sprak hij tot den Meier —
Wat duivel brengt u weer tot mij ?
Gij weet, ik houd niet van een' vleier !
Kom, trek het kort en laat me vrij! »
— « Verschoon me, burger Commissaris;
Hier is een man (hij is u vreemd ,
Wiens eigendom in groot gevaar is,
En die tot u zijn toevlucht neemt. »
— « Goed zoo ! Ik zal, neen, nooit gedoogen,
Dat iemand onrecht word' gedaan !
Zeg, burger, wie heeft durven pogen
Zijn handen aan uw goed te slaan? »
«

koel.
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Jan voelde, dat zijn moed verslapte ;
Hij neigde diep en lachte zoet,
En trok de schouders op, maar trapte
Den Meier zachtjes op den voet.
« Heb meêlij, burger! » — smeekte deze —,
Die man, och arme! kent geen li'ransch
Gedoog dat ik zijn taalman weze ! »
— «'t Zij zoo!.. Domvolk ! -- zei de andre —... En thans?..
Eerst stottrend, maar allengskens vrijer
Herhaalde Jan zijn gansche klacht,
Terwijl intusschen burger Meier
Zijn rede netjes overbracht.
Des Commissaris' blik verzachtte;
En toen hij hoorde, hoe één man
Een gansche bende 't hoofd bood, lachte
Hij hartelijk. Flink vervolgde Jan :
« Niet waar! Ik kon toch d'eersten roover
Den besten niet ten dienste staan
En leevren hem mijn klokken over? »
— « Daar hebt ge treflijk aan gedaan !
— Sprak ernstig toen de Commissaris —
Maar hier begint een ander pleit!
Wat tegen u een groot bezwaar is,
't Is mangel aan gehoorzaamheid,
Verschuldigd aan de Proclamatie

Nivoos, jaar Drie, artikel Elf (I)!
Gij hebt hier blijkbaar 't heil der Natie
Verwaarloosd : gij bekent het zelf!
« Gij moest de Vrijheid helpen staven
« En leevren binnc.n kort termijn

(t) « Les habitants concourront de tous leurs moyens a
« l'affermissement de la liberté, en livrant les cuivres, les clo• ches et les autres matières qui seront inutiles ou superflues
« dans chaque commune. » Proclamation au nom du peuple
francais.
Bruxelles, le 17 Nivose, l'an 3e de la républ. franc. une et
indivisible.
Signé : Briez, - N. Haussmann, Robertjot, Roger Ducos,
.

-

Gillet, J. B. Lacoste et Joubert.
(Recueil des Lcis et Actes genéraux en vigueur dans le
Royaume des Pays-Bas. Tome premier. Bruxelles 1819.)
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Tenzij m' ons met een' koopren ketel
Dat heuglijk nieuws ter ooren bracht (t) ? »
De Meier denkt : dat is vermetel !
De Franschman knikt voldaan en lacht :
« Hier wonen dus nog schrandre menschen !
Gij zijt zoo geestig als een Faal !
Zoo'n kerel zou 'k tot lijfknecht wenschen,
Verstond ik maar uw brabbeltaal !
Welnu, spreek op, zijt gij genegen
De klok te luiden iedren keer
Dat wij een zegepraal verkregen ?
Vel, dan beloof ik, op mijne eer :
Uw klokken zullen blijven hangen! »
-- « Ik ben uw man ! -- roept Jan verblijd —
Maar mag ik thans nog iets verlangen ?
De buitersronde is vast niet wijd
En zal niet lang meer achterblijven;
Wee, zoo zij 't klooster ingeraakt!
O burger! zoo gij me op woudt schrijven,
Hetgeen ge mij zoo gul verspraakt ? »
— « Dat kan ! -- zei de ambtenaar, bezweken
Voor Jans gevlei zoo loos als zoet;
Hij schreef : « Verbod de hand te steken
Aan Helm van Horens have en goed! »
Daar kraste hij zijn handmerk onder
En gaf 't beschermend aan den knecht,
Die, God bedankend voor dat wonder,
Wel honderd keeren « dank u! » zegt,
Dan, met den Meier afscheid krijgend,
Van vreugd verrukt de zaal verlaat,
En plechtig en eerbiedig zwijgend,
Den gang door en ter pui af gaat.
Hier kon hij vrijlijk adem halen.
Hij vatte vurig 's Meiers hand
En zei : « Heb dank !... Gij kunt vertalen !
Er zijn er, ja, geen twee in 't land
Om zulk bobijntjen af te winden !
Wat is toch al de Fransche geest

( i)

Franciscus' oneu reeds genoemd, b i z 2 75.

- 64 8 Bij 't fi isch verstand van onze vi inden !
We zijn dien Waal te slim geweest!
Nooit zal ik dezen dag vergeten,
Heer Meier, werd ik hond rd jaar...
Hoor!... Dat zijn weer dezelfde kreten!...
't Ts tijd! Mijn gasten zijn weer daar! »
En weg was Jan.
En toen hij innig blijde
Het drukke marktvela aftrok, raar den kant
Der hluis, kwam, als een storm, langs de overzijde,
Een dichte volkshoop huilend aangeland.
De roode muts, vooraan in top gedragen,
\Vas voor het vreedzaam buitenvolk een sein
Om met hun waar zich langer niet te wagen,
En ruim was op een wenk liet ruime plein.
't Berooide krijgsvolk ging met blanke sabels
Als eerewacht rondom die bloedbanier,
Dan 't zwarte smedersvolk met vrachten kabels
En allerlei getuig, en dan 't getier,
't Gejouw, 't gelach, 't gezang van honderdtallen
Zoo oud als jong janhagel, door de zucht
Naar nieuwigheid of buit hen toegevallen;
Zelfs vrouwen, kindren, jublend om de klucht!
Alarseillarse in opgewekte tonen,
De
Met bloed en gloed doormengd, steeg schett'cnd rond,
En wrevel tegen adelstand en tronen
Zong meê en drilde huilend staal en lont.
« Vooruit! Vooruit naar 't patershol, gezellen!
Aan ons de buit van die vervloekte kliek!
En wee! wee die zich tegen ons durft stellen!
Ha! fa ira! Voort! Leev' de Republiek! »
Naar 't voorbeeld des sergeants riep heel de bende :
« Vivat de Republiek! Vivat Marjan! »
En strompelde dooreen, de markt ten ende,
Naar 't klooster, zingend : « En avant, marchands! (t) »
— « Halt! » riep de leider, schaarde zijn soldaten
En 't smedersvolk vlak vóór de kloosterpoort,
Bevelend niemand uit of in te laten,
En dreigend elk die zijnen handel stoort.
(i) Zóó heb ik 't in mijne jeugd altijd hooren zingen i

plaats van marchons.
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« Nu ondervind ik, dat de Heer zijn' onderstand
Verleent aan zijnen uitvel koren ;
Van uit zijn' peilgen hemel zal Hij hem verhooten :
De wondren zijn het heil van zijne rechterhand (1).
De een stelt op wagens, de andre op rossen zijn betrouwen ;
We roepen, wij, den naam des Heeren aan.
Zij werden als een stroohalm afgehouwen,
»
Maar wij zijn blijvcn staan (2) t
Weer klinkt de klopper; Jan doet rustig open.
Van Horen, van 't gevaar half onderricht,
Dat knecht en huis zooeven bad geloopen,
Spoedde fait zijn' adem naar zijn dierbaar sticht.
« Wel Jan ! gij zijt het dus ontkomen,
't Janhagel ?... En zijn ze allen weg?
En zijn ons klokken meegenomen ?
En hebben ze u mishandeld ? zeg ! »
Aldus bestormde hij met vragen
Den trouw, e, die met schalkschen blik
Hem aankeek, en om hem te plagen :
« Geen Sansculot krijgt me in den strik
« Wel ! — ging hij voort — die van hierboven
Beteugelt wel de omtembre zee !
Zoo'n fransche gramschap uit te dooven,
Daar lastte Hij uw' dienaar meê ;
Maar eerst toch had Hij, op mijn kwellen,
Den Commissaris opgelegd
Mij dit papier ter hand te stellen ...
Iet oovrig kwam van zelf terecht. »
Van Boren kon zijne eigen oogen
Schier niet gelooven, toen hij las,
Dat alle kommer heengevlogen,
Dat elk gevaar bezworen was.
Hij drukte gul de warme hand des braven.
« Ja ! » — sprak hij ---- « God heeft u terzij gestaan,
En ons bevrijd van die roofzieke raven ;
hij heeft in mij de hoop weer op doen gaan

(I) P s . XIX, v. 7.
(2) Ps.

XIX, v. 8 en 9.
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- 6 52 be yatagan der Turken stond haar bij,
Of 't gift, dat hun een vriendenhand bestelde,
Besloot hun pijn — en liet den Veldheer vrij (I) !
De Welbea'aarde, Mah'med verdedig end (2),
— Die, tien jaar later, in zijn' dollen waan,
Den Stedehouder Christi laf beleedigend (3),
Zijn strafbre hand aan ei en troon zal slaan —
Snelt naar Parijs, door hoogmoed slechts gedreven,
Verbreekt het Direct, ire en zijn geweld,
\Vordt door zijn makkers tot Consul verheven,
En 't volk heraadmend, groet in hem den held,
Een' andren Hercules, die 't land zal zuiveren
Van wangedrochten, door de Hel geteeld,
Een eind zal stellen aan zijn angstig huiveren,
Stilaan zijn smartelijkste wonden heelt,
Het dankbaar hart der volkeren betoovert,
De Tuileries betrekt, den Paus het Concordaat
Laat teekec.en (4), de k&zerskaoon verovert
En 't gretig oog op heel Earopa slaat !

(I) « Quand 1'armée eut laissé en arrière l'hopital de Kaïffa,
les Turcs y entrèrent et massacrèrent les malades. Bientot les
Français atteignirent Jaffa. Là aussi un dépót de pestiférés avait
été établi. Pour soustraire ces misérables aux horreurs du sort qui
les attendait, on crut pouvoir sans crime abrégr leurs jours par
le poison. Cet acte de pitié coupable a été révoqué en doute, mais
it est maintenant avéré. »
AMÉDÉE GABOURD, Hist. de Za Rév. et de l'Emj. t. V, p.303.
(2) « La retraite se fit sous de tristes auspices, et l'armée ne
laissa derrière elle que des cadavres ou 1'incendie. Qulnd elle rentra
an Caire, elle y annon c a son retour par des fanfares, et Bonaparte
fit répandre une proclamation destinée à dérober le secret de
ses revers : « Il est arrivé au Caire, disait•il, le Bien garde,
« le chef de l'armée française, le général Bonaparte, qui aime
« la religion de Mahomet; ii est arrivé ben portant et bien
« sain, rernerciant Dieu des faveurs dont it le comble. I1 est
« entré an Caire par la porte de la Victo:re. Ce jour est un
« grand jour. »
Ib. p. 303.
(3) Met de Kerkelijke Staten aan te slaan en den Paus
gevangen te nemen.
(4) 15 01 Juli 1801,
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Rijst uit uw graven op uit schuur en stallen,
Uit hooi- en houtmijt, klokken groot en kleen !
Laat van omhoog de blijde mare schallen :
De kerk is open (I) ! Kom! 't gevaar is heen!
Luid, broeder Jan ! uw klokken moeten
Niet langer luistren naar 't geweld;
Laat hunne stem den omtrek groeten
En dat zij 't eind der rampen meid'
Aan die in ballingschap verzuchten.
Hoort, hoe die klokkenharmonij
Zich golvend mengt in alle luchten !
Hoort : Halleluja ! komt ! weest blij !
En daar Sint-Truiden, opgetogen,
Die luchtmuziek bewondert, rijst
De ziel van Jan verrukt ten hoogen,
\Vaar ze onverlet den Schepper prijst :
« Ik was verheugd, om-iat men mij gezegd heeft :
Wij klimmen op ter woning van den Heer (2) !
Prijst hoog den lieer (3), die aan zijn volleren recht geeft ;
Ontfermend ziet H.ij op zijn dienaars neer (4) !
De Heer is goed (5), Hij doet naar zijn behagen
In 't hoogst der heemlen en op aaide mcê,
In de onderste vaal 's aardrij'is lagen,
In 't diepste van de onpeilbre zee (t) !
Looft Hem met ruischende luit en bazuinen schel.
Looft Hem met pauken en reigezang,
Looft Hem met snaar en orgelspel,
Looft Hem met bekkens en vreugdgeklank (7) !
Dient Hem met vreugde (8), prijst zijnen naam (9),

18en Germinal jaar X ; 8en April 1802.
(2) Ps I2I, v/ I.
(i)

(3) Ps 99, v/ 2.
(4) Ps 1 34, v/ 14.
(5) Ps 134, v/ 3.

(6)
(7)
(8)
(9)

Ps 134, v/ 6.
Ps 150, v/ 3, 4, 5.
Ps 99, of 2,
Ps 99, v/ $,
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Want Hij is Koning in eeuwigheid (I) ;
Vrede vervulle uwe stad met zijn' aam,
Welvaart worde in uw woning verspreid (2) ! »
Zoo luidde hij en zong, zoo smeekte hij en hoopte
Veel dagen lang en jaren achtereen.
De Geesel Gods, die rijken stichtte en sloopte,
Had uitgediend en kwijnde op Sint-Heleen ;
Wij werden van het vreemde juk ontheven,
En de oude Nederlanden gloorden op ;
Maar Willem wilde ons Vrijheid wetten geven,
En nogmaals waaide de oproervlag in top ;
En België, uit de puinen opgerezen,
Met al haar kroost om Coburgs troon geschaard,
Genoot een Grondwet, nooit genoeg geprezen,
Een Vrijheid, die benijd werd door heel de aard !

Luid, broeder Jan ! en laat uw broedren weten,
Door 't lange lijden nog gespaard,
Dat alle dwinglandij vergeten,
Dat niemands rechten zijn verjaard !
De meesten, ach ! zijn reeds bezweken,
Die 't Schrikbewind heeft uitgejaagd ;
Zij togen heen naar andre streken (3)
Door geen' gewe`ensdwang geplaagd,
Daar anderen, voor 't heil der zielen
Vergetend wat hen redden kon,
Als offers hunner liefde, vielen
Op 't koortsig Rhé of Oléron (4).
Ach! vier, vier grijsaards slechts (5) omgorden
Op Jans gelui de kloosterpij,

(i) Ps 134, v/ to.
(2) Ps I21, 7.
(3) K Naar Holland, Duitschland en andere streken » zegt
P. VAN PUYMBROUCK, I. c. bl. 278.
(4) Twee kleine Fransche eilanden in den Atl. Oceaan,
waar vooral de priesters op verbannen werden.
(5) P. VAN PUYarrn oUCi, bl. 314. 't Was den `jden De.

gember 1833.
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En verre van alle aardsche smarten
Ziet hij gezaligd en beschermend op hen neer.
Want Gij, o Heer! Gij hoordet hun gekerm ;
Uw goedheid strekt zich uit op die u vreezen ;
Gij hebt de macht getoond van uwen arm :
De trotschaards hebt gij weggelezen !
Gij hebt den heerscher van den troon gezet,
Den nederige hebt Gij opgeheven
Gij hebt de looze dwinglandij verplet,
De Kerk, uw Bruid, de vrijheid weergegeven,
Die, vruchtbaar thans, haar treurigheid vergeet....
Laat, Heer, haar kroost in vrede zich verblijden;
Zij bleef u trouw in rouw en leed :
Blijf Gij haar steun in alle tijden !
!

De brave broeder Jan, hoe oud en stram,
Bleef opgeruimd zijn lieve klokken luiden,
En- telkens dat een nieuwling binnenkwam,
Verkondde hij die blijmaar aan Sint-Truiden.
Zoo zag hij 't klooster, dat hij had bewaard,
Voor welks behoud hij zooveel had gebeden,
Stilaan bevolken, en zijn vroolijke aard

Verhaalde telkens aan de nieuwe leden,
Hoe hij de Franschmans eens had « beet gehad »,
Totdat op zeekrep dag (I) de droeve klokken
Verkondden aan de neergeslagen stad,
Dat Jan naar betere oorden was vertrokken.
Rust, broeder Jan, van vreugde nooit verzaad,
En mogen zij. die deze verzen lezen,
Bewondrend uwe trouw aan Kerk en Staat,
Ons beiden in hun bede indachtig wezen!
Namen, 25sten Juni 18 97.

(1) Den 13den Juni 1837.
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Inhoud.
A all Ledeganck, door den heer EM. HIEL. • • • • • • • •
Het jam' :840 in hel /.even van Ledeganck, door Dr. H. CLAEYS
Onuilgegevel! en Iveinig bekende gediclttell van Karel-Lodewijl, Ledeganck, medegedeeld door Fr. DE POTTER. • •
BI'oedcl Jall. De minderbl'oersklohlcen te Sint·Truiden, door
D. CLAES. • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •
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Zitting van 13 October 1897.

Aanwezig de heeren Baron de Maere, bestuurder; Alberdingk Thijm, onderbestuurder ; de Potter,
bestendige secretaris;
de heeren Claeys, jhr de Pauw, Gailliard,
Gezelle, Hiel, Snieders, Willems, Daems, Obrie,
Coopman, de Vos, Broeckaert, van Even, Sermon,
Coremans, Bols, de Flou, Claes, werkende leden ;
de heeren de Vreese, Prayon-van Zuylen en
Segers, briefwisselende leden.
De bestendige Secretaris leest het verslag over
de vorige zitting, hetwelk goedgekeurd wordt, en
legt vervolgens de lijst neder der
AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Belgische regeering :

Theodoor

Korner's

leven en werken, door

Dr HALLER.

Liefdeleven, gedichten door L. Buyst.
Bulletijn der maatschappij van Geschied- en
Oudheidkunde te Gent, nr 4, 1897.
Wallonia, 1897, nr 9.
Revue sociale catholique, 1897, nrs II en 12.
Bulletin bibliographique et pédagogique du
Musée belge, nrs 2 tot 7.
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Bulletin de l'Académie royale des sciences,
des lettres et des beaux arts de Belgique, 1897, nr 8.
Bibliographie de Belgique, 1897, nrs 17 18.
Compte rendu des séances de la Commission
royale d'Histoire ou Recueil de ses bulletins,
1897, nr 3.
Inventaire des Cartulaires conservés en Belgique ailleurs que dans les dépóts des archives de
l'Etat.
La main d'oeuvre aux Colonies. Tome I1.
-

Door den heer DAEMS :
Maria Almanak voor 1898.
-

Door den heer W. DE VREESE :

Gabriël Meurier.
Door den heer L. WILLEMS :
Charles Ledeganck, 1897.
Door den heer C. DE WULF, te Lier :

Beoordeelingen over Tony Bergmann en
werken .

fijne

Door de Redactie van het Woordenboek der
Nederlandsche taal. Tweede deel, I oe aflevering,
(de woorden begrijpen-beklant).
Door den heer H. ROES :

Het oude lied in de XIXe eeuw. Haarlem, 1897.
Door den heer F.-A. VAN Lop, bestuurder der
Katholieke Bibliotheek, te Gent .
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Alphabetische Dataloog der Vlaamsche boeken,
volgens Schrijvers gerangschikt. Gent, 1897, 8°.
Door de Hoogeschool van Upsala
Upsala Universitet 1872-1897. Festskrift med

anledning af konung Oscar II.
Verder : Het Belfort, nrs 9 en To. — Biekorf,
nr 18.
De heer baron de Maere maakt de vergadering
bekend dat de Academie eerstdaags verrijkt zal
worden met het portret van den heer A. Beernaert,
in 1886 voorzitter van den Ministerraad, thans
Staatsminister en met volle recht beschouwd als den
stichter der Koninklijke Vlaamsche Academie. Hij
stelt de vergadering voor, die zitting met plechtigheid
te houden, den heer Beernaert er op uit te noodigen,
alsmede den heer J. de Vriendt, wien de Regeering
het schi'ideren van gemeld portret heeft toevertrouwd. De vergadering juicht beide voorstellen
toe en gelast het bestuur aszulke maatregelen te
nemen als voor de plechtige zitting zullen noodig
bevonden worden. De eerstbenoemde bestuurder der
Academie, de heer P. Willems, en de tegenwoordige
bestuurder, baron A. de Maere, zullen het woord
voeren
Door den heer Leonard Willems, advocaat te
Gent, wordt een handschrift aangeboden, getiteld :

Nieuwe bijTonderheden over de werken van Jacob
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van Zevecote. — Verzonden naar de Commissie var.
Nieuwere Taal- en Letterkunde.

Op voorstel der Commissie van Middelnederlandsche letteren wordt de heer W. de Vreese belast
met de uitgave der Eerst, Bliscap van Maria.

De heer Th. Coopman brengt verslag uit over
de door de Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde gehouden zitting.
Ter vervanging van haar afgestorven medelid,
den heer J. Micheels, stelt de Commissie twee candidaten voor : i° den heer baron de Maere, werkend
lid, en 2° den heer Simons, briefwisselend lid.
Tot lid der Commissie, welke belast is met het
uitbrengen van verslagen over de afleveringen van
het Woordenboek der Nederlandsche taal, stelt zij
voor : den heer Willem de Vreese.
Na ingewonnen oordeel van de beide andere
afdeelingen der Academie, vraagt zij dat het bestuur
der Academie eene bijzondere vergadering van de
drie Commissiën te zamen, beroepe op 17 November a. s. ten einde het door haar opgeworpen vraagstuk der Spelling te bespreken.
De Commissie heeft de meening uitgedrukt dat
aan het voorstel des heeren Lemmens geen gevolg
dient gegeven te worden.
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Namens den heer E. Martin overhandigt de
beer Alberdingk Thijm aan het bureel de tweede

aflevering van het

Worterbuch der elsiissischen
Mundarten, bearbeidet van E. MARTIN en H. LIEN-

HART, van welk werk de eerste aflevering eenige
maanden geleden aan de Academie werd medegedeeld.
De heer Alberdingk Thijm doet opmerken hoe
grondig en volledig dit werk is behandeld en hoe
daarin een aantal woorden voorkomen ter opheldering van ons - taaleigen en ter toelichting onzer
zedegeschiedenis. --- Den heer Martin zal de dank
-der Academie worden overgebriefd.

Dagorde.
De vergadering gaat over tot de kiezing van
een werkend lid, ter vervanging van wijlen den
heer J. Micheels.
Wordt gekozen, de heer Th.-J.-I. Arnold, buitenlandsch eerelid, te Gent gevestigd en sedert korten
tijd in België genaturaliseerd.
Daarna heeft de klezing plaats voor een lid
der Commissie van Nieuwere Taal- en Letterkunde,
ook ter vervanging van den heer Micheels.
Wordt gekozen, de heer baron A. de Maere.
Tot lid der Commissie, belast met het onderzoek van het Woordenboek der .Nederlandsche taal,
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Muller, uit Amsterdam, vroeg of men dan twee cornmissiën zou benoemen, eene voor het opteekenen der
namen en eene andere voor het opmaken der kaarten ;
daar het eene meer van historischen, het ander van
linguistischen aard is. Dr Kern antwoordde hierop :
« Het is van het grootste belang, dat er een boek
« verschijnt over de Nomina Geographica Belgica, in
« aansluiting met hetgeen in het koninkrijk der Neder• landen is gedaan. De Nomina Geographica, daar
« gemaakt, zijn alles behalve compleet en als men
« ziet hoeveel studiën er voor zulk een werk noodig
a zijn, zal men wel kunnen begrijpen dat dit werk
« in de eerste jaren niet volledig zal zijn. »
Ook zou Dr Kern de commissie alleen willen
belasten met een onderzoek naar de Nomina Geographica. Hij zou daarmee beginnen : « dat moet de
« grondslag zijn voor de kennis der dialecten in
« vroegeren tijd. Dit is eene geheel andere zaak dan
« het maken eener taalkaart van de tegenwoordige
« dialecten : voor dit laatste zijn de Nomina Geographica van geen nut. Het is er ons juist om te
« doen de historische vormen vast te stellen, door
a de veranderingen na te gaan, welke die namen
« in den loop des tijds ondergaan hebben. »
Maar wie zal dit werk verrichten? In NoordNederland is het comiteit alleen belast met de uitgave, met het bestuur des werks; liet werk wordt
door particulieren, die van de zaak kennis hebben,
gedaan. Om dit hier uit te voeren stelt de heer Tack
voor : « aan de Regeering te vragen een gemengd
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« de Aardrijkskundige Genootschappen, van de
« Koninklijke Belgische Academie en de Koninklijke
« Vlaamsche Academie. Op die wijze zou iedereen
,« tevreden gesteld zijn, en wij hadden eene waar« borg dat de zaak aan bekwame personen was
« toevertrouwd. »
Het hooger gemeld voorstel van den heer Tack
werd dan met algemeene stemmen aangenomen en
naar de bestendige commissie der Taal-congressen
gezonden ; deze heeft den vv ensch aan de Regeering
overgemaakt, en daar hij van het Nederlandsch
Taal-congres uitging, heeft de Regeering het gevoelen
der Vlaamsche Academie hierover gevraagd.
Daar ik e r persoonlijk aan houd dat er aan
het voorstel gevolg wordt gegeven, heb ik de eer aan
„de Koninklijke Vlaamsche Academie te vragen, dat
er in dien zin bij de Regeering zou aangedrongen
worden, al ware het maar met haar mijn verslag op
te zenden.
Na deze mededeeling vraagt de bestendige
secretaris het woord.
Hij drukt de meening uit, dat de bespreking van
het opgeworpen vraagstuk gevoeglijker zal plaats
hebben na de ontvangst van het antwoord des heeren
Ministers op de voorstellen der Koninklijke Vlaamsche Academie. Dat de studie over de plaatsnamen
louter taalkundig zou behooren te zijn, en aardrijksen geschiedkunde daarbij niet in aanmerking zouden
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moeten komen, is door niemand in de Academie
beweerd. De nog niet ontbonden Commissie, door
de Belgische Regeering benoemd tot vaststelling van
de spelling onzer plaatsnamen, en waartoe drie leden
der Academie behooren, heeft juist gewerkt gelijk in
Noord-Nederland : zij spoorde, in de openbare archieven des Rijks, al de schrijfwijzen op, die in den
loop der eeuwen voorkomen, en verzamelde aldus
bouwstoffen tot het heden verlangd wetenschappelijk
werk.
Tot het genootschap Société géographique behooren, ongetwijfeld, zeer geleerde mannen, maar
het is spreker nog niet gebleken dat deze zich bijzonder toeleggen op de aardrijkskunde van België, en
dat zij zich met de studie onzer plaatsnamen hebben
onledig gehouden.
Niets belet, overigens, dat de bedoelde Com
missie nieum e leden worden toegevoegd.
Niemand verder eene opmerking in 't midden
brengende, vergunt de heer bestuurder het woord
aan den heer van Even, die een opstel leest, getiteld : Een onbekende Vlaamsche dichter uit de
15e

eeuw, Jan Amoers, monnik van Vlierbeek.

Op voorstel van het bestuur beslist de vergadering dit stuk in de Verslagen mede te deelen.
Te vier uren wordt de zitting geheven.
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I ^e^ing.

EEN ONBEKENDE VLAAMSCHE DICHTER UIT DE 15e EEUW,

JAN AMOERS,
door

MONNIK VAN VLIERBEEK,

EDW. VAN EVEN.

De abdij van Vlierbeek, der orde van St. Benedictus, in de voormalige Vrijheid of Kuip van Loven
gelegen, was eene aanzienlijke kloostergemeente, in
1125 door Godfried met den Baard, hertog van
Lotrijk, gesticht. Ten jare i 532 schonk Clemens VII
aan den abt het voorrecht den mijter en den staf
te dragen. De prelaat zetelde in den Raad van Brabant.
De abdij werd afgeschaft tijdens de Fransche
overheersching in 1797. Een gedeelte der overgeblevene gebouwen dient thans tot woning van onzen
geachten onderbestuurder, Prof. Paul Alberdingk
Thijm.
In de abdij van Vlierbeek leefde, in het midden
der 15e eeuw, een kloosterling die de Vlaamsche
poëzij beoefende. Hij droeg den naam van JAN
AMOERS en schreef voor het tooneel.
Over dezen monnik ontdekten wij eenige bijzonderheden welke, naar ons inzien, van geen belang
ontbloot zijn voor de geschiedenis onzer letterkunde.
Wij willen ze hier mededeelen.
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stedelijke kermis, den eersten zondag van September,
een omgang of historische stoet plaats. Hij was
ingericht geworden ter gedachtenis van de beroemde
zegepraal door keizer Arnulf, in 891, op de Noordmannen behaald. Deze optocht, die uit eene reeks
van prachtige wagens, groepen en beelden bestond,
was in België zoo vermaard, dat men uit alle oorden
des lands talrijke vreemdelingen naar Leuven zag
toestroomen om hem te zien voorbijtrekken.
Na den omgang had er regelmatig eene Vlaamsche vertooning in open lucht plaats. Zij werd gegeven op de Groote Markt, naast den ingang der kerk
van Sint Pieter. Vóór de stichting der Rederijkkamer s
werd deze vertooning ingericht door de Kapelanen
des kapittels van gezegde kerk, destijds boven de
vijftig in getal. Soms namen de schoolmeesters en
eenige schoolkinderen er insgelijks deel aan. De
kosten ervan werden door de stad gedragen.
In I443 belastte het stedelijk bestuur JAN
AMOERS met het schrijven, in dichtmaat, van twee
tooneelstukken, om ter gelegenheid der kermis te
worden opgevoerd. Het eerste stuk was, volgens
de rekening der stad, « van onser Liever Vrouwen
miraculen n ; het tweede « van de drie Ierarchien »
dat is van de kooren der Engelen. Het laatste
gewrocht, dat schijnt vrij uitgebreid te zijn geweest
werd vertoond op eene stellaadje, waarover men, in
de stadsrekening van 1444, het volgende aangeschreven vindt : « Willem van Rotselare, geheeten de
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Bere, van den gerempte te stellen daer men tspel van
den iij Ierarchien op speelden, ende dat, doent tghespeelt was, tselve gerempte weder af te breken, voor
iij dagen, x plecken 'sdaechs, valent xxx plecken. »
« Pauwels van Goetsenhoven, voor den selve,
van iij 1/2 dagen en iij nachten dat hi met sinen
gesellen wachten dat de berders niet gestolen worden
en soude ende dat tvors. werck niet gescheint worden
en soude, tsamen vij 1/2 dagen, valent lxxv pleeken. »
(folio i 5- 16).
In de rekening van 1446 leest men dat « heere
Jan Amoers, monic te Vlierbeec ... binnen desen
jare vele ane (het spel van den drien ierarchyen),
gedicht heeft, dat hem sere sware worden es, en hi
langhe te Loven omme liggen moste, te sijnder groter
cost. » De stedelijke Raad betaalde hem 9 Peeters,
eene voor den tijd nog al aanzienlijke som. (f° 22
verso).
Vroeger had hij nog geld ontvangen. In de
rekening leest men dat hij « gedicht hadde een speel
van verut van onser liever Vrouwen miraculen ende
van den drien ierarchyen, dair hi verut af geloent
was, alsoe dat hi hem des niet en bedancten. »
De smaak van het tooneel was toen vrij levendig
in Brabant's eerste hoofdstad. Ten jare r446 betaalde
ons bestuur aan Willem van Rotselare 275 plecken
« omdat hi een nuwe gherempt ghetymert heeft, om
daer op te spelen tspel van der l)rievuldicheit. »
In het hooger gemelde jaar 1444 vertoonde de
Rederijkkamer de Korenbloem, van Brussel, een
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mysteriespel de eerste Bliscap van Maria, uitgegeven door J.-Fr. Willems en 't welk zal heruitgegeven worden door ons medelid den heer W. de
Vreese. Was dit soms geen gewrocht van onzen
Amoers? De Sevenste Bliscap van Maria, uitgegeven door Stallaert, doet ons mede aan hem denken.
Edoch, hieromtrent is vooralsnog niets stelligs te
vermelden.
Het stuk van de drie « Ierarchien » is een gansch
onbekend gewrocht in de geschiedenis onzer letterkunde. Belangrijk zou het wezen iets er over te
kunnen ontdekken. Op dit punt vestigen wij de
aandacht der zoekers op ons middeleeuwsch letterveld.
Het stedelijk bestuur van Loven wist de verdiensten van Amoers te waardeeren en vond middel
om hein aan te moedigen. Gedurende eenigen tijd
verleende het hem een jaarlijksch hulpgeld. In de
stadsrekening leest men het volgende : « Heeren
Janne Amoers dat hi speel gedicht hadde datmen
speelden, opt voers. gerempte, van veruit en van
tsjaer, bi bevelen der stad, vj Peters, valent cxxiiij
plecken, » 0444, f ° i 6).
Het tijdstip des overlijders van den dichter blijft,
tot dusverre, onbekend.
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Vergadering der drie bestendige Corn-

missiën, 17 November 1897
Aanwezig de heeren baron de Maere, Alberdingk Thijm, Bols, Broeckaert, Claeys, Coopman,
Daems, jhr. de Pauw, de Potter, de Vos, Gailliard, Gezelle, Hiel, Obrie, Sermon, van Even,
Willems, de Flou, Prayon-van Zuylen ;
de heer Dr. J. ten Brink, buitenlandsch eerelid.
Aan de dagorde staat het vraagstuk der « Kollewijn-Spelling », over hetwelke de drie bestendige
Commitsiën geroepen waren hun oordeel uit te
brengen.
Toelichting van het voorstel wordt gedaan door
den heer Coopman.
In de zitting van den i t Augustus 11. werd
.aan de Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde het volgende voorstel overgelegd :
« Bestaan er geen redenen opdat de Koninkcc lijke Vlaamsche Academie, in het belang van
taal- en letterkunde, door het afkondigen van
eene met redenen omkleede beslissing, de Zuid- c
u nederlandsche onderwijzers, leeraars en letterku ntc digen waarschuwe tegen het al te voorbarig
geheel of gedeeltelijk aannemen der zoogenaamde ^c
Kollewijn-spelling ? n
Dat voorstel werd door de Commissie met
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algemeene stemmen goedgekeurd. (3 leden zijn
afwezig.)
Er werd tevens beslist dat de Commissie eerst
het oordeel van de beide andere Commissiën over
het vraagstuk zou inwinnen.
Na ingewonnen antwoord, zou het Bestuur
der Academie aanzocht worden, indien zulks noodig
bleek, eene vergadering der drie Commissiën te zamen, te beleggen.
Den i2 Augustus werd het voorsel overgemaakt aan de Commissie voor Middelnederlandsche
taal- en letterkunde en aan de Commissie voor
Geschiedenis, Bio- en Bibliographic.
Deze laatste schreef den 15 September :
« De Commissie van Geschiedenis, Bio- en Bi« bliographie, na onderzoek der haar voorgelegde
« vraag omtrent de zoogeheeten « Kollewijn-spel« ling n, komt tot het volgende besluit :
« Haars inziens bestaat er hoegenaamd geene
« reden om gezegde spelling, geheel of gedeeltelijk,
« aan te bevelen ;
« Zij uit den wensch, dat onderwijzers, leeraren, dagbladschrijvers en letteroefenaren door
« de Academie zouden gewaarschuwd worden tegen
« 't invoeren van de nieuwmodische spelling, welke
« op weinig wetenschappelijke gronden steunt, en
« welker invoering, met het oog op onzen Taal« strijd in Belgio, de grootste gevaren zou kunnen
« opleveren. »
De Commissie voor Middelnederlandsche taalen letterkunde schreef :
.
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« Overwegende dat het voortbestaan der na zoo« veel moeite verkregen eenheid van spelling eene
« hoofdvereischte is voor den bloei der Nederlandsche taal en de ontwikkeling der Nederlandsche
« letterkunde;
« Overwegende dat de spelling van DE VRIES en
« TE WINKEL, door de voornaamste taalgeleerden
« van Noord en Zuid vastgesteld, tot geene ernstige
« bezwaren aanleiding geeft ; dat zij overigens voor
a het Groot Nederlandsch woordenboek werd aan« genomen en dus dient behouden te worden;
« Overwegende, eindelijk, dat de zoogenaamde
« Kollewijn-spelling op geenen voldoenden weten« schappelijken en logischen grond berust; dat zij in
« strijd is met de beschaafde uitspraak in vele stre« ken van de Nederlanden en bepaaldelijk in Vlaan« deren en in Brabant;
« Oordeelt dat er geene redenen zijn om het
« gebruik van die nieuwe spelling aan te moedigen ;
« en integendeel, dat er wel redenen zijn om er zich
« tegen te verzetten ;
« Drukt den wensch uit dat de Belgische Regee• ring bevele dat in alle gestichten van openbaar
« onderwijs alleen de spelling van DE VRIES en
« TE WINKEL, door het Koninklijk Besluit van
« 21 November 1864 bekrachtigd, zal worden toe« gelaten ;
« Verklaart, dat zij het spellingstelsel DE VRIES
a en TE WINKEL aankleeft. »
De heer ten Brink vraagt oorlof om eenige
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woorden te mogen in 't midden brengen. Spreker,
hoewel geen lid zijnde van eene der drie bestendige
commissiën, meent dat de opgeworpen quaestie
belangrijk genoeg is om ook eene stem uit NoordNederland hier te laten hooren.
Het nieuwe spellingstelsel (verklaart hij) is een
uitvindsel van een klein getal jonge lieden, meestal
lagere onderwijzers, die meenen daardoor zich eene
zekere beroemdheid te zullen geven. Hun stelsel,
ter sprake gebracht op de letterkundige Congressen
van Antwerpen en Dordrecht, bekwam er geen den
minsten bijval, en kon dien ook niet bekomen,
aangezien de laatst ingevoerde spelling, namelijk die
van het Woordenboek der Nederlandsche Taal,
mag gezegd worden het uitvloeisel, de vrucht te
wezen van de letterkundige Congressen. Spreker
meent, dat in de Koninklijke Vlaamsche Academie,
waar de Congressen niet alleen eene groote belang-

stelling verwekken, maar die er zich altijd doet vertegenwoordigen, niemand kan gevonden worden om
de nauwelijks sedert eenige jaren ingevoerde spelling
te helpen afbreken.
Jhr. de Pauw verklaart zich eveneens voor het
behoud der spelling van het Woordenboek en acht
het onnoodig, dat er aanleiding gegeven worde tot
eenen nieuwen Spellingsoorlog, gelijk PR. VAN
DUYSE er een in i 842 bezong. De nieuwe spelling is
hier ingevoerd door koninklijk besluit en 't betaamt,
dat wij ons daaraan houden. Spreker sluit zich aan
bij het voorstel des heeren Prayon.

—
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De heer Prayon vraagt dat de Academie een
besluit neme, en de stem verheffe tegen het invoeren der nieuwe spelling ; hij meent te weten dat
reeds in zekere onderwijsgestichten van den Staat
de « Kollewijn-spelling » is ingevoerd , hetgeen niet
zou mogen geduld worden.
De heer Daems vraagt, op zijne beurt, dat de
Academie zich bepaald verklare voor de spelling van
Meerhet Woordenboek der Nederlandsche taal.
malen (zegt Spreker), is hem de klacht geuit, dat
de Academie geene beslissing nam in het tegenwoordig geharrewar van verschillende schrijfwijzen ;.
dat zij niet duidelijk verklaarde aan welk stelsel
zij haar zegel hecht. De bespreking van het voorstel
des heeren Prayon biedt thans eene gunstige gelegenheid aan om zoo eene uitdrukkelijke verklaring af te leggen, en daarom stelt Spreker eene
wijziging voor aan het laatste paragraaf van bedoeld
voorstel. Er schijnt overigens in de Academie reeds
eenige moeilijkheid geweest te zijn ten gevolge van
den eisch van zekere bekroonden, die geen onderscheid maken nopens het geslacht der zelfstandige
naamwoorden, wat ook tot de gelaakte nieuwigheid
behoort.
De bestendige secretaris treedt het voorstel des
heeren Daems bij, ten einde, in het vervolg, moeilijkheden als de bedoelde te voorkomen ; het is noodig
dat de Academie eene duidelijke verklaring ter gunste
van de spelling des Wbordenboeks aflegge.
Ten slotte wordt aan de vergadering gevraagd :
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i° Kan de Academie instemmen met de zoogenaamde u Kollewijn-spelling? »
Het antwoord is : neen, met algemeene stemmen.
20 Is het nuttig dat de Academie daarover een
oordeel uitspreke?
Met algemeene stemmen : ja.
Het voorstel van den heer Prayon wordt
paragraaf bij paragraaf in stemmen gelegd en
eenparig aangenomen.
De twee laatste alinea's worden, op voorstel
van den heer Daems, aldus gewijzigd :
De Koninklijke Vlaamsche Academie verklaart,
getrouw te willen blijven aan het spellingstelsel van
DE VRIES en TE WINKEL, dat zij tot het hare ijkt;
en drukt den wensch uit, dat alléén deze spelling
in de Staatsinrichtingen voor onderwijs zal toegelaten zijn.
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Zitting van 17 November 1897
(Te 11 `1 2 uur voormiddag).

Aanwezig de heeren baron de Maere, bestuurder, Alberdingk Thijm, onderbestuurder, de Potter,.
bestendige secretaris ;
de heeren Claeys, Jhr. de Pauw, Gailliard,
Gezelle, Hiel, Willems, Daems, Obrie, Coopman,
de Vos, Broeckaert, van Even, Sermon, Bols, de
Flou, Claes, werkende leden;
de heeren de Vreese, Prayon-van Zuylen en
Segers, brief wisselende leden.
Verontschuldigen hunne afwezigheid : de heergin,
Snieders, Coremans, Génard en Hansen.
Na lezing van het verslag over de voorgaande
zitting legt de bestendige secretaris de lijst neder der
AANGEBODEN BOEKEN.

Door de Regeering :
Glossarium van verouderde rechtsnamen enz.
door

STALLAERT.

Bulletin de l'Agriculture, 1897, nr 4.
Bibliographie de Belgique, 1897, nrs 19 en
Wallonia, 1 897, nr r o.

20.

Door den bestendigen Secretaris :
Beschrijving van St.- Andries, opgesteld door
kanunnik TANGHE.
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Door den heer JACOB LAMBRECHT : Uit het
verledene. Vijf westvlaamsche gedichten. Brugge,
1897.
Door den heer THEODOOR DE DECKER :

Jan-Frans van de Velde, de eximius van Beveren (1743-1823).
Door den heer E. HENNEQUIN, bestuurder van
het Institut carthographique militaire :

Notice sur les documents et objets exposés a
Bruxelles en 1897, par l'Institut carthographique
militaire.
Door den Oudheidkundigen kring van Dendermonde :
Annales, 1897, 4e aflev.
Door de Société d'Emulation de Bruges :

Annales, 1896, nrs 2-3, en 1897, nr

1-3.

Door het Historisch Genootschap van Utrecht :

De Regeeringe van Amsterdam soo in 't civiel
als crimineel en militaire (1653-1672). Tweede deel.
Door het Historisch litterarischen Zweigverein
des Vogesen-Clubs

Jahrbuch fur Geschichte, Sprache and Litteratur Elsass-Lothringens. 1897.
Belfort, 1897, nr I I . -- Biekorf, idem nr 20.
Door den heer L Willems :

La question fiamande devant la Chambre,

H.

REDE,

1862.

par
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Propagation des deux longues en Belgique, par
j. DIERCKX, 1862

yacob van Lennep en zijne romantische werken. Naar het Fransch van A. RÉVILLE. Deventer,
X 869.

De EenTame.

Uit

het Zweedsch

van F.

BREMER, door J.-C. BERGMAN, i850.

Nederlands bevrijding. Toespraak bij de vader
feestviering te Brielle, den 1 April 1872,-landsche
door M. DE VRIES, 1872.

W. -7. Knoop.

Thiers over

1815, door JHR.

MOCK, 1864.

De Castle -lijn. Londen en Vlissingen naar
Zuid-Afrika en Transvaal, 1890.
De Luxemburgsche kwestie beschouwd door
een Nederlander, 1857.
Verslag der Commissie die gelast is geweest
met de middelen voor te stellen om tot de eenparigheid der spelling te geraken, door J.-F J. HEREMANS, 1864.

De ontdekkingstocht naar Djambi en Korintji,
d®or W. -F. VERSTEEG.

De Triomf der Piraten, door W.-J.

HOFDIJK,

1872.

De man van Brumaire en de man van December, door Dr J. TEN BRINK, 1871.
Gedachten van een Nederlandschen katholieken
liberaal over de gebeurtenissen van den dag, door
MULTAPATIOR. Amsterdam, 1869.
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Vlaamsch voor
vom- de
de Kamer
Kamer der
der VolksverVolksverHet Vlaamsch
tegenwoordigers, 1861.
IS56. AmsterDe conservatieve partij
partij in 1853 en 1856.
IS57.
dam, 1857.
Oranje-woordeninin Februarij,
February, ISJ7'
Oranje-woorden
1857.
De Oranje-woorden
Oranje-woorden in
IS57 getoetst
De
in Februari;
Februari] 1857
aan
de waarheid,
waarheid, door SCRIPTOPADES,
SCRIPTOPADES, 1857.
IS57.
aan de
Onpartijdige
beschouwing der
groote staatstaatOnpartijdige beschouwing
der groote
aangelegenheden van den dag in
kundige aangelegenheden
in Nederland
echtconstitutioneel-KoningsgeTinde,
constitutioneel-Koningsgetinde, IS57.
door een echt
1857.
De Grondwet
Grondwet en
en de
de grieven
grieven tegen
tegen de
detweede
tweede
De
Kamer. Kampen,
Kampen, 1857.
1857.
Wie
ial wijken
wijken?? de
de Koning
Koning of
ofde
de oppositie?
oppositie?
Wie Tal
Een woord aan het Nederlandsche volk, Amsterdam, EenwordahtNlnscevok,
1857.
i857·
Staatkundigen bij
motie van
van 17
17 April,
April,
bij de
de motie
De Staatkundigen
door
SEVERUS. Gouda,
Gouda, 1853.
IS53.
door SEVERUS.
nieuwe Ministerie.
Ministerie. Rotterdam,
1853.
Het nieuwe
Rotterdam, 1853.
een lid
lid van
van de
de tweede
tweede Kamer
Kamer der
der
Brieven aan een
Staten·generaal.
IS56.
Staten-generaal. 's Gravenhage, 1856.

Briefwisseling.
Mededeeling
gedaan van
van een
een schrijven
schrijven
Mededeeling wordt
wordt gedaan
des
heeren Ministers
Ministers van
van Binnenlandsche
Binnenlandsche Zaken
Zaken en
en
des heeren
Openbaar
Onderwijs, waarbij
waarbij aan
aan de
deAcademie
AcademiegegeOpenbaar Onderwijs,
vraagd wordt hem eene
eene lijst van
van tien
tien leden
leden te
te zenden,
zenden,
welke hij
hij de
de vijf
vijf leden
leden zal
zal benoemen
benoemen die
die den
uit welke
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keurraad zullen samenstellen, belast met het beoordeelen der stukken behoorende tot het veertiende
tijdvak van den driejaarlijkschen wedstrijd der Nederlandsche tooneelletterkunde.
De bestendige secretaris leest eenen brief van
den heer F. van Veerdeghem, meldende de ontdekking van het tot nu toe verloren geachte Leven van
Sinte Lutgart, door WILLEM VAN AFFLIGEM, vermoedelijk tusschen 1258 en 1260 in versmaat opgesteld. « Dit vormt voor ons Middelnederlandsch eene
aanwinst van ruimschoots duizend verzen, uit den
tijd toen . M aerla n t nauwelijks de pen begon te hanteeren, en die tot de beste behooren, welke de middeleeuwen ons nagelaten hebben. » — De vergadering belast het bureel den heer van Veerdeghem,
wegens zijne belangrijke ontdekking, namens de
Academie geluk te wenschen.
De Gentsche afdeeling van het Nederlandsch
Verbond vraagt dat de Koninklijke Vlaamsche Academie eenen afgevaardigde zou benoemen bij het te

Gent tot stand gekomen Comiteit, hetwelk tot doel
heeft een standbeeld op te richten aan Jan-Frans
Willems, den vader der Vlaamsche Beweging, den
uitstekenden geleerde en verdienstvollen schrijver.
Na eene woordenwisseling, in welke een uit
Antwerpen gezonden oproep, met hetzelfde doel,

ter sprake kwam, wordt de verdere behandeling van
dit punt, als niet dringend zijnde, tot de volgende
bijeenkomst verdaagd.
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Dagorde.
De Academie benoemt tot bestuurder der Academie voor het jaar 1898 : den heer Alberdingk
Thijm, thans onderbestuurder ; tot onderbestuurder
voor hetzelfde tijdstip : den heer van Even.
De heer Alberdingk Thijm vraagt het woord en
drukt zich volgender wijze uit :
Met een gemengd gevoel van voldoening en
teleurstelling zie ik den uitslag der stemming. Met
voldoening, omdat ik er een teeken van welwillendheid en vriendschap mijner medeleden in herken ;
van teleurstelling, omdat zij het aftreden van onzen
hooggeschatter bestuurder in 't verschiet geeft -- van
hem, wien ik bij deze gelegenheid mijne hulde betuig voor de wijsheid en den ijver, welke hij gedurende twee jaren als onze leider deed uitschijnen,
en dien ik in 't laatst verloopen jaar, door onze
samenwerking in 't bestuur, nog bijzonder leerde
schatten.
Ik heb in de wet naar eene uitdrukking gezocht,
welke ons mogelijk zou toelaten hem nog als bestuurder te behouden. 't Was al vergeefs! Dura lex,
lex tamen. Er is niets aan te doen !
Er blijft mij niets over, dan mijnen dank te betuigen. Moge ik op den voortduur der welwillendheid
van de academieleden blijven rekenen om onze instelling tot verderen bloei te bevorderen, dan neem
ik de mij toegedachte eer met genoegen aan.
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De heer van Even betuigt, op zijne beurt, zijnen
dank voor de onderscheiding, hem door zijne benoeming tot onderbestuurder bewezen.
-

De vergadering benoemt tot candidaten, aan de
Regeering voor te stellen om deel te maken van den
keurraad voor het veertiende tijdvak van den driejaarlij kschen wedstrijd voor Nederlandsche tooneelliteratuur : de heeren Alberdingk Thijm, Claes,
Coopman, baron de Maere, de Potter, de Vreese,
Obrie, Prayon, Segers en Sermon.

N amiddagzitting.
Aanwezig de heeren werkende leden, die tegenwoordig waren in de voormiddag-zitting, benevens
de heeren van der Haeghen, binnenlandsch eerelid ;
Arnold, werkend lid ; de Ceuleneer, de Vreese, jhr
de Gheldere, Janssens en Muyldermans, briefwisselende leden.
Aan het bureel nemen nog plaats : de heer
August Beernaert, Staatsminister, R. de Kerchove,
gouverneur van Oost-Vlaanderen, J. Lammens, senator, Juliaan de Vriendt, kunstschilder en lid der
Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Te twee uren verklaart de heer Bestuurder de
zitting geopend Hij staat recht en leest de volgende
redevoering :
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Weledele Heer Minister,
De dag van heden is een heuglijke dag voor
de Koninklijke Vlaamsche Academie en zal met
gulden letteren in hare jaarboeken worden herdacht.
Hij geeft ons de gelegenheid U eene hulde te
brengen, die U toekomt, en eene dankbaarheid te
betuigen, die de zoon den vader verschuldigd is, want
aan U hebben wij ons leven hier te danken. Wat
in eene vorige eeuw Richelieu voor Frankrijk deed,
hebt gij, in onze dagen, voor Vlaanderen gedaan.
Hoe verschillend ook van de onze de staatkundige en maatschappelijke toestanden waren, die
de almogende Kardinaal beleefde, toch was zijn
streven uw streven ; hij wilde eenheid brengen dáár,
waar verbrokkeling heerschte.
De laatste sporen eener machtige feodaliteit die,
eeuwen lang, het Frankische rijk in een tal onafhankelijke gewesten had gesplitst, waren door hem,
men weet te welken koste en met welke bloedige
offers, vernietigd
De staatkundige eenheid was verkregen, de
Fransche natie was geboren en het koninklijk gezag
stond voortaan, alléén, tegenover het volk; doch
die eenheid was slechts van uiterlijken en stnffelijken aard en kon de kloven, die alle de standen der
maatschappij van elkander scheidden, niet dempen.
En inderdaad, er is eene eenheid die dieper
ligt en volmaakter is; die niet voortvloeit uit gelijk-
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heid van lotsbestemming en bestuur, maar uit de
gelijkheid der zeden, der taal, der gedachten en van
het gemoed.
En dat begreep de Kardinaal, en daarom wilde
hij in het nieuw gevormde Frankrijk, eene zedelijke
eenheid invoeren, verre boven de staatkundige eenheid verheven : die der gedachten en van het gevoel.
Hij wilde een eenstemmig geestesleven doen ontstaan, en als voertuig daartoe de taal gebruiken.
Maar de taal zelve was, in die tijden, nog ruw
en onbeschaafd; zij eerst moest gezuiverd en verbeterd worden, en daarom stichtte hij de Academie.
Gij ziet, MM. H H. hoe -- voor hetgene wij
hier te behandelen hebben — de toestanden, van
het Frankrijk der T7de eeuw met die van ons
Vlaanderen der T gde overeenkomen.
Dáár, zooals hier, heerschte eene staatkundige
eenheid, maar ook dáár, zooals hier, was geen
gemeenschappelijk geestesleven te vinden. Er bestond
in de twee landen een onpeilbare afgrond tusschen
de hoogere standen en het volk ; aan dezes beschaving viel niet te denken, want de hefboom tot
opbeuring der nederigen : de taal, ontbrak en van
daar dan ook de volmaakte overeenkomst der pogingen, waarvan ik zoo even sprak, door Uwen voorzaat
in Frankrijk en door U zelf, twee eeuwen later,
in Vlaanderen aangewend.
Rampzalig, inderdaad, was na de scheuring
met Noord-Nederland, het lot van het Vlaamsche
volk. Zijne taal was miskend en misprezen, ja,
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gehoond en beschimpt, en dit niet alleen door de
openbare lichamen, de hooge regeering, de rechtbanken en de plaatselijke besturen, maar door de
burgerij zelve, door hare vertegenwoordigers, door
allen wier eerste plicht het nochthans was, als
verdedigers der onderdrukten op te treden en de
onkrenkbare rechten van 3 millioen Vlamingen in
het vrij en onafhankelijk België te doen eerbiedigen.
De Vlaming was in die dagen een vreemdeling in zijn eigen land ; hij moest de taal zijner
vaderen verzaken en eene vreemde aanleeren om
zijne burgerrechten te doen gelden. Zijne geschiedenis was eene lijdensgeschiedenis, en de ontmoediging was algemeen.
Maar toen ook was het geduld van eenigen
ten einde en de leden van het « Vlaamsch Taalverbond » van Gent, een uitvloeisel der Maatschappij
« de Taal is gansch het Volk », besloten in eene
plechtige zitting perk en paal aan dien vernederenden
toestand te stellen en hulp in, te roepen, waar hulp
kon gevonden worden. En zoo was het, dat den
24 December 1848 het eerste der naderhand zoo
bloeiende Nederlandsche Taal- en Letterkundige
congressen, werd gesticht.
De invloed dezer congressen deed zich bijna
onmiddellijk gevoelen. Aan hen hebben wij te

danken het opstellen van een gemeenschappelijk
Woordenboek ; de eenheid van spelling, het vrije
letterkundig verkeer tusschen Noord- en ZuidNederland en de opbeuring van het nationaal too-
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neel. Alle deze vraagstukken kunnen thans beschouwd worden als opgelost te zijn, dank zij de doortastende maatregelen, door de twee regeeringen
genomen.
De Nederlandsche zang, vooral, heeft onder
de leiding van Benoit, den Wagner van Vlaanderen, eene onvoorziene hoogte bereikt, eene overwegende belangrijkheid verkregen, waaraan het
Staatsbestuur onlangs den laatsten stempel heeft
gehecht door de Antwerpsche muziekschool tot
Koninklijk Conservatorium te verheffen ».
-4(
Wat de rechterlijke macht betreft, daar ook
drong zich eene geheele verandering van zaken op.
De verstootene Vlaming moest zich hooren beschuldigen, verdedigen en veroordeelen, zonder dat hij een
woord begreep van de vreemde klanken, die hen
de ooren troffen.
Nog in 1873 beweerde de advocaat-generaal
bij het Verbrekingshof, dat pleiten in het Nederlandsch, voor het hof, strijdig was met de beleefdheid en den eerbied, dien de advocaten aan de
raadsheeren verschuldigd zijn ; dat het Vlaamschspreken eene « vaine parade. » was, een « genre
de divertissement » waarmede de waardigheid van
het gerecht geen vrede hebben kon...
Deze houding, welke in het algemeen die der
rechtbanken was, deed eene hevige tegenwerking
ontstaan, waarvan de wet van 7 Augustus 1873
het natuurlijk gevolg was.
Deze wet erkende aan de Vlamingen het
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recht, in hunne taal beschuldigd en gevonnist te
worden.
Alle deze maatregelen oefenden den heilzaamsten invloed op de geheele Vlaamsche Beweging
uit, want zij maakten van het spreken en schrijven
eener ééne zuivere beschaafde taal eene onvermijdelijke noodzakelijkheid. Geen raadsheer, geen rechter
of ambtenaar kon voortaan in Vlaamsch-België
benoemd worden, die de Nederlandsche taal niet
machtig was, en hierdoor werden niet alleen de
twee grootste vijanden der Vlaamsche beweging :
de onkunde en de onwil der hoogere klassen,
overwonnen en vernietigd, maar hierdoor ook werden den Staat nieuwe verplichtingen opgelegd, om
de letterkundige opvoeding der aanstaande ambtenaren te verbeteren. Dit geschiedde, en in eenen
betrekkelijk korten tijd zag men eene reeks wetten
verschijnen, die allen het uitbreiden en aanleeren
der Vlaamsche taal beoogden.
En dan was het, Mijnheer de Minister, dat
gij, als hoofd van het toenmalig bestuur, begreept,
dat de tijd gekomen was om van de oude vooroordeelen af te zien, en eene taalbeweging te steunen,
die zich heinde en ver door het geheele Vlaamsche
land had doen voelen, en in alle deelen van ons
staatkundig, bestuurlijk en 'maatschappelijk lichaam
was ingedrongen. (Toejuichingen).
Gij hebt dezen machtigen taalstroom willen
leiden, voor uitspatting of verstrooiing van krach-
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ten behoeden, en bovenal van een alles doodend
particularisme bevrijden.
Gij hebt tucht willen invoeren, waar tucht
noodig was; eenheid brengen, ik heb het reeds
gezegd, waar verbrokkeling zich kon voordoen, en
daartoe en daarom hebt gij de Vlaamsche Academie
gesticht.
Uwe schepping kwam te goeder ure, want
reeds deden zich de practische gevolgen voelen der
genomene verordeningen en besluiten, en der gestemde wetten.
Naarmate de burgerij zich in hare moedertaal
heeft geoefend en in deze het uiten der gedachten
haar gemakkelijker is geworden, zien wij het gebruik van het Nederlandsch spoedig en aanhoudend
aangroeien.
In de Provinciale Raden der Zuidnederlandsche gewesten, in de Raden onzer groote Vlaamsche steden doet zich het Nederlandsch woord
hooren.
De Gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen,
ook die van Antwerpen, spreken hunne jaarlijksche
rede bij de opening des zittijds van den Provin
cieraad in het Nederlandsch uit, en ik acht mij gelukkig hier te mogen herinneren, dat de heer
Gouverneur van Oost-Vlaanderen, dien wij de eer
hebben heden in ons midden te zien, een der eerste
was, die den moed had het oude gebruik af te
schaffen.

En nu vooral, Mijnheer de Minister, nu gij
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<de lagere klassen der maatschappij, onlangs nog
van alle medewerking uitgesloten, tot het openbare leven hebt geroepen ; nu de uitoefening van
het grondwettelijk gezag niet langer het voorrecht
der hoogere standen is gebleven, en werkelijk, alle
macht komt uit het volk, is er in de vorige toestanden eene geheele ornkeering gekomen.
Thans is het onmogelijk, bij welke gelegen heid ook, tot het volk te spreken in eene andere
taal als de zijne; deze is alzoo, en onze geliefde Erfprins heeft het hier, in deze zaal zelve
bewezen, — tot in de hoogste, vroeger onbekende
kringen doorgedrongen; zij heeft in het Parlement,
zoowel in den Senaat als in de Kamer, de plaats
ingenomen, die haar rechtmatig toekomt. Maar,
hierdoor ook heeft onze Academie eene hoogere
beteekenis verkregen.
Haar letterkundig gebied breidt zich thans tot
in het oneindige uit en omsluit de geheele bevolking.
Zij is niet enkel een tempel van wetenschap
en geleerdheid voor eenige uitverkorenen alléén
genaakbaar, zij is geworden het Paleis der geheele
Vlaamsche natie, want wat hier wordt gebracht
en beleefd is de geest, is de ziel der natie, is de
natie zelve, in al wat zij gedacht, gedroomd, gevoeld,
gezucht, geleden en gejubeld heeft. (Toejuichingen) .
Het gansch innerlijke leven van ons volk, zijn
glorierijk verleden, zijne hoopvolle toekomst, gaan
ons hier, in onze gangen en zalen, tusschen de
beelden onzer afgestorvene letterhelden, voorbij.
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Gij ziet het, Mijnheer de Minister, ook Uw beeld
zal hier eene plaats, zijner waardig, innemen. Uwe
gedachtenis zal hier, door de eeuwen heen, voortleven en het verste nageslacht zal U groeten als
een weldoener niet alleen van het Vlaamsche volk,
maar van den geheelen Dietschen stam.
Maar, gij zoudt het mij niet vergeven, indien
ik hier niet den naam aanhaalde van een' onzer
getrouwste vrienden en verdedigers, den heer Senator
Lammens. Van den beginne steunde hij onze pogingen en uwe edele inzichten ; zijn goede raad heeft
ons nooit ontbroken. Het groot aanzien, dat hij in
den Senaat bezit, heeft hij steeds ten dienste onzer
Vlaamsche belangen gesteld ; ook is ons vertrouwen
in hem grenzeloos en evenaart de achting, die wij

hem allen toedragen.
Wij zijn den Heer Minister van Openbare
Werken en Schoone Kunsten uitnemend dankbaar
voor het geschenk, dat hij ons heeft aangeboden,
voorwaar een koninklijk geschenk, want de vervaardiger daarvan is een der prinsen uit de wereld onzer
kunstenaars, een kloeke [s lauwaart, die zijn vaderland met woord en pen en penseel dient en vereert.
En nu verzoek ik den heer De Vriendt zijn
kunstgewrocht te ontsluieren en aan ons aller bewondering over te leveren.
Ik heb gezegd. (Langduri g e toejuichingen).
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De heer bestuurder verleent het woord aan den
heer P. Willems. Deze spreekt als volgt over
DE NEDERLANDSCHE WELSPREKENDHEID.
Hooggeëerde Heer Staatsminister,
Weledele Heer Gouverneur,
Geachte Heeren Kamerleden,
Waarde Medeleden,
Schitterend is de luister dien de welsprekendheid van een' Demosthenes, een' Cicero, verspreidt
over de Grieksche en Romeinsche letterkunde. Met
fierheid wijzen Franschen en Engelschen op hunne
kansel- en staatsredenaars. Doorbladert men daarentegen de geschiedschrijvers onzer Nederlandsche
letterkunde, zelfs die welke aanspraak maken op
volledigheid en onpartijdigheid, en wier uitspraken
voor het geletterd en ongeletterd publiek gelden als
eindvonnissen, waartegen geen beroep wordt aangenomen, gebeurt het ter nauwernood dat, tusschen
eene bonte menigte van hetzij dichters, of soms
rijmelaars, hetzij roman- of soms prullenschrijvers,
de naam eens redenaars doorstraalt.
De gevierde naam van Vander Palm ontbreekt
gewoonlijk niet ; soms is hij gevolgd door dien van
des Amorie vander Hoeven. Borgers schuilt wel
eens tusschen beiden. Ze zijn, zegt men, de toonbeelden der kanselwelsprekendheid, al hebben zij
die redevoeringen, welke hun voor immer rang
zullen verzekeren onder de Nederlandsche redenaars,
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andere begaafde sprekers in Noord en Zuid, die,
wel is waar, geene redevoeringen hielden, blakende
van gloed en van hartstochtelijke uitdrukking, de
volksmenigte beheerschend, roerend, meesleepend,
misschien omdat hun door de omstandigheden de
gelegenheid daartoe werd ontzegd, maar die toch
in pleit- of raadzaal, in geleerde genootschappen
of op letterkundige feestvergaderingen, de aandacht
van het geleerd publiek wisten te boeien door de
sierlijkheid van taal, de juistheid van denkbeelden,
en in de ziel der aanhoorders de gevoelens van,
bewondering of afkeur, van vreugde of spijt, verwekten, waarmede de behandelde stof hen zelve
bezielde, in een woord, redenaars wier toespraken
en redevoeringen onze nationale Letterkunde in
geenen deele ontsieren, waarom schijnen zij aan
de geschiedschrijvers onzer Letterkunde onbekend
te zijn ? Zelfs van Schrant, den keurigen spreker, min
periodisch, min gerond, min deftig misschien dan
Vander Palm, maar krachtiger en levendiger, in het
Zuiden immer nog zeer gevierd, te vergeefs wordt die
naam gezocht in de jongste Noordnederlandsche
handboeken. Is het wellicht omdat hij, hoewel Noordnederlander, Roomsch katholiek priester was ? Want,
al zijn de oude veezen vergeten, al heeft, ten minste
voor het uiterlijke, een nauwe vriendschapsband de
sedert drie eeuwen afgescheiden broederstammen
weder vereenigd, al wordt hoog en luid verklaard dat
de waardeering der kunst boven alle godsdienst-
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twisten verheven is, oude vooroordeelen blijven diep
geankerd en ingekankerd. Nu nog is voor vele, ik
zeg niet, voor alle Noordnederlandsche letter- en
kunstrechters, het katholieke kenmerk, op een letterkundig werk geprent, eene erfzonde die de intrede in
den Tempel der Kunst verspert.
Het schijnt daarenboven dat volgens de nieuwe
begrippen verbeelding, verdichting, fantasie,de eenige
Godin is die in dien Tempel troont, en dat, hoe
realistischer de kunst beweert te worden, hoe minder
achting zij toont voor de kunstwerken, die de wezenlijkheid voorstellen, zoowel voor den geschiedschrijver, die kleurvolle en levende tafereelen ophangt van
ware gebeurtenissen, als voor den redenaar, die hetzij
in vurige en beeldrijke taal spreekt tot het volk over
zijne eeuwige of tijdelijke belangen, hetzij door sierlijke en doelmatige redeneering het uitgelezen publiek,
dat hem aanhoort, van zijne rechts-, staats- of letterkundige meeningen tracht te overtuigen.
Alle volken bezitten dichters : beschaafde volken
alléén mogen op geschiedschrijvers en redenaars roemen. Dat de Oostersche letterkunde alléén dichters en
wondervertellers vermelde : de Oostersche volken
leven in eene wereld van kinderlijke verbeelding, niet
in de beschaafde wezenlijkheid. Maar dat in de letterkunde van het bedaarde, wetenschappelijke, echt
realistisch Nederlandsch volk gedichten en verzonnen
prozaverhalen thans schier alléén in aanmerking
komen, dat baart verwondering.
Onze nieuwere Letterkunde is vruchtbaarder
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in dichters en romanschrijvers dan in redenaars
en geschiedschrijvers, ik sta het gereedelijk toe ;
maar juist dit verschijnsel bewijst, hoe lastiger het
is de werkelijkheid in een letterkundig gewaad te
kleeden dan aan zijne verbeelding vrije vlucht te
geven. Ook is het niet eigen aan onze Letterkunde
alleen. Reeds Cicero had het bemerkt, zoo als getuigen
de volgende woorden, door Vander Palm vertolkt (r):
« Indien men de voortreffelijkheid eener kunst
of wetenschap moet beoordeelen naar het gering
getal dergenen, die in dezelve uitmunteden, dan
is er geene, die boven de welsprekendheid eens
volkomen redenaars, geene, die met haar verdient
gelijk gesteld te worden. Hoevele ervaren krijgsbevelhebbers, hoevele wakkere staatslieden, hoevele
beroemde vvijsgeeren, taalkenners, schilders en
tooneelkunstenaars kan men aanwijzen , tegen
éénen, die de gaaf van bevallig, duidelijk, krachtig, treffend, wegslepend, in het openbaar te spreken,
in eene overtreffende mate bezit : ja ! schoon iedere
menschenleeftijd slechts weinige groote Dichters
ziet geboren worden, nog weiniger groote Redenaars mag zij aanschouwen. »
Hetgeen Cicero getuigde over de oudheid, mag,
wie zal het ontkennen ?, toegepast worden op de
letterkunde der hedendaagsche volken van Europa,

(i) Verhandeling over de welsprekendheid van Cicero, in
2e Deel
Amsterdam i8i8.
Verhandelingen, Redevoeringen en losse geschriften,
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ééne uitgezonderd. Wie onzer waardeert niet den
uitmuntenden rang, dien de welsprekendheid inneemt
in de Fransche Letterkunde, zoowel om het aanzienlijk getal van redenaars als om de innerlijke
gehalte der redevoeringen, op den kansel of in
raad- en pleitzaal uitgesproken? In de Nederlandsche
Letterkunde daarentegen zwicht de welsprekendheid
voor de andere vakken der Letterkunde Welke is
daarvan de oorzaak
Redenaar is hij, die, door het gesproken woord,
.de aanhoorders of overtuigt of overreedt.
Het middel is de taal; de oorzaak, het talent
des sprekers; het voorwerp, de hoorders, hetzij de
volksmenigte, hetzij een beperkt en uitgelezen publiek
van den beschaafden en geleerden stand.
Het middel, zeg ik, is de taal.
De Nederlandsche taal evenaart welke taal ook
in rijkdom van woorden en zegswijzen. Hij die
meester is over deze taal, zal alle denkbeelden,
zelfs de afgetrokkenste, en de innigste zielsgevoelens
juist, nauwkeurig, duidelijk uitdrukken, en wijl
onze taal niet afgeleid, maar oorspronkelijk is, en
uit eigen bronnen put, beschikt de redenaar niet
alléén over de gebruikelijke woorden, maar, waar
het past door één woord, door ééne zegswijze
een' gegeven toestand te schilderen, eene bijzondere zielsgewaarwording te verbeelden, zal hij zelf
dat woord, die zegswijze scheppen, zonder vrees
van door de hoorders niet verstaan te worden,
wijl de innige bestanddeelen van het nieuw gescha-
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pene aan eigen erf ontleend en derhalve den hoorders
bekend zijn.
De Nederlandsche taal is rijk, niet alleen in
woorden, maar ook in beelden en figuurlijke uitdrukkingen.
Hoewel van natuur deftig en gematigd, is zij
toch kernachtig en gespierd.
Zij bezit volle, welluidende klanken ; zij is
zoetvloeiend, bevallig en los, misschien, wel is waar,
minder dan de Fransche taal; maar, indien de
Nederlandsche redenaar in dit opzicht voor den
Franschen moet onderdoen, levert onze taal den
spreker voordeelen waarover de Fransche redenaar
niet beschikt.
Door het plaatsen van den klemtoon op het
zakelijk deel van elk woord, door grootere vrijheid in woordschikking en zinsbouw, spreekt hij
niet alleen met meer nadruk, maar vestigt hij
ook terstond de aandacht der hoorders op dat
gedeelte zijner redeneering, dat hij in helder licht
wil stellen.
Derhalve bezit de Nederlandsche taal niet alléén
de hoedanigheden, welke vereischt worden tot het
opstellen van een letterkundig werk in 't algemeen,
(en hem die er aan twijfelt, verzend ik naar de
meesterstukken van Vondel of Bilderdijk), maar
ook de bijzondere eigenschappen, die het gesproken
woord, de voordracht des redenaars bevorderen,
zijn haar in ruime mate beschoren.
De oorzaak der overtuiging of overreding is
het talent des redenaars.
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« Nascitur poeta, fit orator », zeiden de
Ouden, of zoo als des Amorie Vander Hoeven zich
uitdrukt, « de kunst vormt den waren redenaar, den
echten dichter niet.» Op die spreuk valt echter af te
dingen. Natuurlijke begaafdheid is noodig om in welk
vak ook der Letteren of der Kunsten te schitteren,
maar niet voldoende om, door haar alléén, een letterof kunstgewrocht te scheppen.
Laat den dichter, door een hemelsch vuur in
gloed en geestdrift vervoerd, maa r van hoogere beschaving, van veelzijdige geestesontwikkeling verstoken, vrije vlucht aan zijne verbeelding geven : den lezer
zal hij verrassen door stoute denkbeelden, geniale
vergelijkingen, ongewone kracht van uitdrukking ;
maar, na, als een adelaar in hooge sferen gezweefd te
hebben, zal hij eensklaps vallen, op den grond kruipan, en den nog bedwelmden lezer nog dieper verrassen door triviale beelden en onbeduidende gedachten,
omdat hem door gemis aan beschavende studie en
voorbereiding die eigenschap ontbreekt, zonder welke
geen letterkundig werk bestaat, namelijk de goede
smaak.
Laat een volkskind, redenaar geboren, tot
het volk spreken : zijne gloeiende, beeldrijke taal
zal de menigte beheerschen, vurigen geestdrift of
haat ontsteken ; maar een kunstwerk, waardig om
in de geschiedenis der Letterkunde vermeld te worden, zal hij niet scheppen. Het redenaarstalent vergt,
om volmaakt te worden, veelvuldige studie en voorbereiding.
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Grondige studie der taal ; want de heerschappij
over de taal, zegt te recht M. de Vries, is het
beginsel der welsprekendheid ; door haar bekomt
de redenaar zuiverheid van taal, juistheid en nauwkeurigheid van uitdrukking. De studie der letterkunde bevordert en loutert den goeden smaak,
die de taal afmeet naar het behandelde onderwerp,
die het verschil aanwijst tusschen natuurlijkheid
en gezochtheid, tusschen beknoptheid en volledigheid
van den eenen kant, langdradigheid of duisterheid
van den anderen kant ; zij behoedt den redenaar
tegen den wansmaak, die de maat niet weet te
houden in het gebruik van beelden of figuren, noch
van geleerde aanhalingen of bewijzen, en den redenaarsstijl vermomt in ik weet niet welk mengelmoes
van proza en poezij, of eene redevoering misbruikt
tot eene uitkramerij van pedante geleerdheid. De
studie der geschiedenis en der wetenschappen verschaft den redenaar de veelvuldige kennissen, die hem
noodig zijn tot het behandelen der zoo verscheiden
stoffen, waarover hij in de gelegenheid zal zijn het
woord te voeren.
Buiten deze algemeene voorbereiding vordert
elke redevoering bijzondere voorafgaande studie,
niet alleen van het te bespreken onderwerp, dat de
redenaar grondig en van alle zijden moet overwegen,
maar ook van het uiterlijke gewaad, waarmede hij
zijn onderwerp zal tooien. De volgorde der deelen
en onderdeelen, de uiteenzetting der bewijzen, ja,
zelfs de bewoordingen die hij zal gebruiken, al
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zijn zij niet met de pen neergeschreven, zullen
in zijn, geest geprent zijn, zoodat de snelschrijver,
die de zoogenoemde improvisatie opteekent, drukvaardige kopie levert. Dat nochtans eene bij monde
gehouden redevoering zelfs van den meest begaafden redenaar bij schriftelijke omwerking merkelijk
kan verbeterd worden, bewijst het bekende voorbeeld
van Cicero. « Indien ge mij verdedigd hadt, schreef
hem Milo uit zijne ballingschap, niet zooals ge
werkelijk gepleit hebt, maar zoo als ge nu uwe rede
hebt geschreven, ware ik thans niet verplicht mij
met visch op het strand van Marseille te voeden. »
Voegt bij die innerlijke hoedanigheden, welke
den volkomen redenaar maken, de uiterlijke hulpmiddelen : eene melodische en buigzame stem, waardige houding, uitdrukking des gelaats, keurige gebaren. Uiterlijke hulpmiddelen, zeg ik ; want zij
bewerken slechts een' oogenblikkelijken indruk; en
terecht merkt de vermaarde rechtsgeleerde en pleitredenaar Jon.-Dan. Meyer op (1) : « Hoeveel
ook door dit uiterlijke de rede in aangenaamheid,
zelfs in bevattelijkheid moge winnen, ieder redenaar
en bijzonder ieder pleiter behoorde vooral indachtig
te zijn aan den indruk, dien zijne. voordragt, door
schrift of druk verzinlijkt, maken zal. »
Zijn de verschillende bestanddeelen, die samen-

(i) Verhandeling-en in geleerde Genootschappen,
bundel, bl. 57. 's Gravenhage 1846.
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vloeien in de kunst der welsprekendheid, aan den
Nederlandschen landaard vreemd? Men bewere dan
dat wij geene sprekers en schrijvers bezitten, die
uitmunten in heerschappij over de taal, in kunst en
smaak, geene uitstekende geleerden in alle vakken
der wetenschappen, geene vermaarde zangmaatschappijen in Noord en Zuid, geene ervaren tooneelspelers. Wie zal die beweringen staande houden?
De hoorders, op welke de redenaar zijnen invloed
uitoefent, zijn of de bonte volksmenigte of een beperkt
getal van lieden tot den beschaafden stand behoorende.
Van daar twee soorten van welsprekendheid.
Inderdaad, volgens dat de redenaar zich richt tot het
volk of tot vakgenooten, zal niet alleen de behandelde
stof, maar ook de wijze van behandeling, verscheiden
zijn.
Tot het volk spreekt de kanselredenaar over zijne
eeuwige, de staatsredenaar over zijne tijdelijke belangen.
Met de vakgenooten handelt de spreker over
bijzondere belangen, zoowel de hoorders als den
redenaar rechtstreeks betreffend, en aan beide partijen
bekend : in de raadzaal over staatszaken, in de pleitzaal over rechtstwisten, in geleerde genootschappen
en letterkundige feestvergaderingen, over kunst, wijsbegeerte en letteren.
Bij volksvergaderingen werkt de redenaar op
gevoel en verbeelding.
Bij vakgenooten richt hij zich tot liet verstand,
tot de kalme overweging.
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De volksredenaar treft en roert; hij dondert aIs
Demosthenes, hij verplet of doet sidderen als Bossuet.
Kortom, zijn doel is te overreden.
Bij vakgenooten betaamt de prachtvolle welsprekendheid der redevoeringen, door Cicero in den
Romeinschen Senaat gehouden, de bedaarde en sierlijke spreektrant van een' Kemper in de Statenkamer,
van een' Meyer of de Jonge in de pleitzaal, van Vand er Palm en Schrant in geleerde voordrachten. Hun
doel is ofwel kamerleden of rechters te overtuigen,
of het kunstgevoel der geleerde hoorders te streelen.
Indien de jongere Nederlandsche letterkunde
rijk is in redevoeringen, die tot deze tweede soort
behooren, is het ons niet gegeven ééne enkele merkwaardige rede te melden van een' volksredenaar.
Ons Nederlandsch volk, ik erken het, is niet
het driftige, met levendige verbeelding bezielde volk
van Athene ten tijde van Demosthenes ; het is niet
het licht prikkelbare, het hartstochtelijk Fransche
volk. Ons volk is bedaard en kalm ; maar toch heeft
het een goed hart. Het is vatbaar voor edele gevoelens. Het juicht en weent met den redenaar, die door
het gevoel tot zijn hart, door zijn hart tot zijn' geest is
doorgedrongen ; en eenmaal meester geworden van
zijn' geest, zal de redenaar zonder moeite de schuilende
hartstochten ontsteken, en zelfs zijne hoorders tot
geestdrift vervoeren.
Hoe komt het dan dat onze nieuwere Letterkunde geen' staatsman aanwijst, die als volksredenaar
is opgetreden
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indruk maakte op de menigte, dat van de XVe eeuw
tot heden het spreekwoord te Amsterdam bewaard
is gebleven : praten als Brugman.
Maar sedert de Hervorming ging de kanselwelsprekendheid in het Noorden eene andere richting in.
In verval sedert het midden der XVI I e eeuw, zoo
als het Nederlandsch proza in 't algemeen, is zij met
het einde der XVI I [e eeuw in een nieuw tijdperk getreden. Vander Palm, Kist, Borger, Stuart, des Amorfe vander Hoeven en zoovele andere predikanten zuiverden de taal en den smaak.Nochtans welk verschil
tusschen de sierlijke, maar koude leerredenen der
Noordnederlandsche kanselpredikers en de wereldberoemde sermoenen van de katholieke redenaars,
die sedert Lodewijk XIV tot heden den Franschen
kansel hebben opgeluisterd.
Tusschen de naakte wanden van den protestantschen tempel, sprekende tot een schaarsch getal
van geloovigen, den Bijbel, en niets dan den Bij bel,
letterlijk ophelderende, kan in zulke omstandigheden, de kanselredenaar, hoe zuiver, bevallig, los,
soms gespierd hij ook spreke, iets anders voordragen dan vrome, stichtende zedelessen?
In de katholieke Kerk is alles leven en bezieling. De beelden, de schilderijen, ja de ruiten
zelve doen voor de oogen des geloovigen de groote
daden en wonderen der Heiligen herrijzen. Hij is
getuige van het lijden, den marteldood van Christus;
hij aanbidt den Godmensch, in het Tabernakel zelf
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het samengestroomd geloovige volk te bevatten. Tot
die menigte spreekt de priester, de gezant des
Heeren, het woord Gods. Hij spreekt over het lijden
en den dood van den Godmensch, over de bovennatuurlijke wonderen van Gods uitverkorenen, over
de eeuwige zaligheid of de eeuwige verdoemenis.
Welke onderwerpen tot zulk eene menigte, en in
zulk een heiligdom !
Ziedaar waarom nooit een protestantsche prediker een' Bossuet, een' Bourdaloue, een' Massillon heeft geëvenaard, noch zal evenaren. Ziedaar
ook waarom ik hoop éénmaal in België een
gewijden redenaar te zien optreden, die aan de
Nederlandsche Letterkunde dien roem zal verschaffen, die haar thans ontbreekt.
Tot heden waren de tijdsomstandigheden ongunstig. De voorliefde van den beschaafden stand
voor Fransche sermoenen, de onvoldoende oefening
der jonge priesters in de Nederlandsche welsprekendheid, die hinderpalen zal, hopen wij, de toekomst uit den weg ruimen. Maar, ondanks die
hinderpalen, mag België thans reeds op begaafde
predikers roemen, en het strekt onze jonge Academie niet weinig ter eere den meest gevierden
onder onze medeleden te tellen.
Is, in 't algemeen, onze Letterkunde arm aan
volksredenaars, hetzelfde mag niet gezegd worden,
ten minste voor het Noorden, van de welsprekendheid in raad- of pleitzaal.
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Wel is waar, klimt de geschiedenis dezer welsprekendheid niet hoog op. Eerst sedert 't begin
dezer eeuw gaf de stichting der Statenkamer gelegenheid tot redevoeringen over staatszaken; en
ook in de pleitzaal bekommerden zich voorheen
de pleiters weinig om de letterkundige waarde
hunner pleidooien.
« Toen onlangs,» zoo schreef Jon.-Dan. Meyers
in het jaar 1826 (r), « op last van het hooge bestuur,
in sommige Zuidelijke gewesten van dit rijk voorgeschreven werd, dat de Nederduitsche taal bij
openbare pleidooien en in de rechtszalen zoude
worden gebruikt, waren de pleitbezorgers dier gewesten niet weinig verwonderd niets te kunnen
vinden, die der Noordelijke provinciën niet weinig
verlegen niets te kunnen aanwijzen, hetgeen ter
navolging voor sprekers konde worden opgesteld ».
In het Noorden is die toestand merkelijk verbeterd. De debatten over onderwerpen van algemeen belang in de Statenkamer, de gerechtszaken
van grooter gewicht gaven gelegenheid tot meesterlijke redevoeringen, die aan Kemper, Meyer, de
Jonge, Kantelaar, van Hogendorp, Thorbecke,
Groen van Prinsterer en zooveel anderen welverdienden roem verwierven.

In het Zuiden is eerst in den jongsten tijd de
dageraad aangebroken van de Nederlandsche welsprekendheid in Statenkamer en pleitzaal. Het is mij
(I) Verhandelingen in geleerde Genootschappen, II, 36.
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een aangename plicht, in name der Academie,
dank te zeggen aan de geëerde Kamerleden hier
tegenwoordig, die de wettelijke voorschriften over
het Vlaamsch in het gerecht hebben voorgedragen,
of het voorbeeld hebben gegeven van het gebruik
der Nederlandsche taal in de Wetgevende Kamers.
Dank aan hen, en door bemiddeling der Vlaamsche Rechtsgenootschappen aan de Belgische hoogescholen, der Vlaamsche Baliën te Gent, Brussel,
Antwerpen, zal de welsprekendheid der Zuidnederlandsche balie of onzer Statenkamer weldra met de
Noordnederlandsche mogen wedijveren. (Toejui-

chingen).
Maar het is bijzonder in de Academische
welsprekendheid dat de Nederlandsche letterkunde
uitmunt.
Het getal der Noordnederlandsche befaamde
sprekers is aanzienlijk. U namen opsommen, en
het bijzonder karakter van eiken redenaar schetsen,
zou mij te verre leiden.
Maar ook Zuid-Nederland is sedert de Vlaamsche herleving niet ten achteren gebleven; en een
der niet minst belangrijke diensten, welke de stichting
der Koninklijke Vlaamsche Academie aan de Nederlandsche letteren bewijst, is juist van de Belgische
letterkundigen en geleerden op een eergestoelte te
plaatsen, van waar het Vlaamsche woord, met
kracht en gezag, niet alleen tot onze medeleden,
maar, door de wanden van het Academisch gebouw, tot het Vlaamsche volk spreekt.
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Betuigen wij derhalve nogmaals onzen diepen
dank aan den verlichten Minister, die, het roer
besturende der Belgische Regeering, deze oefenschool
der Nederlandsche welsprekendheid heeft ingesteld ;
en, indien het mij toegelaten is bij deze dankbetuiging eene innige spijt uit te drukken, dan is
het dat betreurenswaardige tijdsomstandigheden aan
onze Zuidnederlandsche letteren de eer geroofd hebken op een' redenaar te mogen roemen die, en bij de
Balie en in de Statenkamer, de vermaardste onder
de Nederlandsche zou hebben geëvenaard. (Toe-

juichingen).

De heer bestuurder verleent nu het woord aan
den heer Hiel, voor de lezing van het volgende
gedicht :

HULDE
AAN

DEN HOOGGEACHTEN HEER A. BEERNAERT
MINISTER VAN STAAT,
VOORZITTER DER KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,
STICHTER DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

Gij, die voor 't schoone en goede mild begeesterd zijt ;
Gij, die voor 't ware en eedle steeds kloekmoedig strijd;
Gij, die de moedertale hertelijk bemint,
Gelijk de kuische moeder wordt geliefd door 't kind !
Wees welkom, Heer Minister, Vlaandrens vrome zoon,
Uw beeld prijkt in ons midden, als de Vriend, zoo schoon !

-
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Uw beeld
beeld prijkt
prijkt in
in ons
onsmidden,
midden,door
dooreen
eenmeesterhand.
meesterhand
Uw
Gemaald, getuigend fier
fier van goedheid, diep
diep verstand,
verstand,
Gemaald,
Getuigend frisch
kennis, wetenschap,
wetenschap,
Getuigend
frisch van eenvoud, kennis,
leiden tot
totden
denhoogsten
hoogstentrap
trap
Die 't't volk en land wil leiden
welvaart!! tot
tot verheven
verheven christenmin
christenmin!!
Der zoete welvaart
liefde in
in 't'teerlijk
eerlijk vlijtig
vlijtig huisgezin
huisgezin!
Met trouwe liefde
!
Wees welkom,
welkom,Vlaandrens
Vlaandrenszoon,
in Vlaandrens
Vlaandrensgeesten
Wees
zoon, in
geest en hert~
hert :
Dat door uw wil en woord in vrêe geboren werd ...
Datdoruwilen vêgborwed.
welkom, hier
hier!! en
en brengen
brengen we
we uu geen
geen bloemen
bloemen aan,
aan,
Wees welkom,
bloemen zullen
zullen bloeien
bloeien op
opuw
uwlevensbaan
levensbaan! I
Toch bloemen
Toch sterren
sterren zullen
zullen gloeien
gloeienop
opuw
uwlevensbaan
levensbaan! I
Toch
zullen rozig
rozig geuren voor
voor het
het Vlaamsche
Vlaamscbe Volk,
Volk,
Die zullen
heerlijk glinstren voor het
het Vlaamsche
Vlaamsche Volk,
Volk,
Die zullen heerlijk
zijnde voor
ziel de
de waarheidstolk
waarheidstolk ::
Als zijnde
voor ons
ons zin en ziel
De tolk van
van vrijheid,
vrijheid, vrede, wijsheid,
wijsheid, warm
warm verstand,
verstand,
het edelschoone
edelschooneBelgenland
Belgenland!!
Verlichting voor het
uit -hun
hun dichterlijk gemoed,
Uit 't't graf der Vaadren, uit
in vollen
vollen vloed,
vloed,
Vlamt als een
een vuur,
vuur, zwelt als een zee, in
Weer kunstgeleerdheid
kunstgeleerdheid op, in
in schrandren
schraodren levensgloed,
levensgloed,
't Verleden
op, vol
volmoed
moed!I
Verleden in
in zijn
zijn schoonheid,
schoonheid, grootheid op,
Klinkt kloek der
der Vaadren
Vaadren geest in wondren
wond ren tooverklank,
tooverklank,
volk zijn
zijn taak
taak en
enrang
rang
Leert weer geschiedenis ons volk
De wereld
wereld door
door!!
Dit schonkt ge aan 't't land.
Des
wacht U dank
dank 1t
Des wacht
En schonkt
recht. .•
schonkt ge
ge ons geesteslicht,
geesteslicht, en schonkt
schonkt ge ons recht...
Ja, bedelt
bedelt 't't Vlaamsch
Vlaamsch niet
niet meer
meer als
als een
een gemeene
gemeene knecht,
knecht,
Hoor, bruist
bruist het aan
aan de zee, daar,
daar, waar
waar uw
uw wiege
wiege stond,
stond,
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En rolt het als de golfde gansche wereld rond ;
Zie, klimt het hooger op, gelijk een zienerszon,
En springt het borlend op als frissche zielebron,
Aanschouw, o Heer Minister, blij uw meesterwerk,
Uw schepping — 't is uw loon!
Blijft scheppend eeuwig sterk.

De heer Beernaert staat nu recht en drukt zich
uit als volgt :
Mijne Heeren,
Niets kon mij meer treffen dan het onthaal,
mij heden te beurt gevallen in de Koninklijke
Vlaamsche Academie.
Niets kon mij meer ontroeren dan de welgemeende, doch al te vleiende woorden mij, uit naam
van uw genootschap, door uwen achtbaren Voorzitter toegesproken.
Van ganscher harte zeg ik er u dank voor !
Mijne heeren, ik ben Vlaming en van Vlaamschen oorsprong, doch ik ook was het slachtoffer
van den toestand, door Baron de Maere daar even
in zulke treffende bewoordingen gekenschetst.
Toen ik mijne studiën deed, was de Vlaamsche
taal nog miskend en versmaad : 't was ons verboden
ze te spreken, en zoo komt het, dat ik ze niet
volkomen machtig ben die schoone taal, zoo welluidend, zoo beeldrijk, zoo vol onverwachte vormen
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en wendingen. Van daar, dat ik, een zoon van
Vlaanderen, en alhoewel dikwijls het woord moetende voeren, genoodzaakt ben mijne rede af te
lezen.
Dat eene taal niet uitgeroeid wordt, Mijne
heeren, daarvan levert de onze het doorslaande
bewijs.
Het dagteekent niet van gisteren dat de klassen,
die 't maatschappelijk bestuur in handen hebben,
dat de hoogere, .rijke standen hier de voorkeur gaven
aan eene andere, vreemde spraak ; dat was reeds
zóó ten tijde dat ons volksbestaan zich vereerizelfdigde met dit van Burgondië, en dat was nog zóó
toen de Spanjaarden en de Oostenrijkers hier de
heerschappij voerden.
En nochtans bleven onze taalgrenzen bijna
onveranderd : ternauwernood vindt men enkele
Waalsche dorpen met eene Vlaamsche benaming en
deze klinkt, in die gewesten. bijna als een grafschrift.
Doch, zoo de taal van een volk niet wordt
weggenomen, afgeschaft, gedood, even waar is het,
dat zij niet zonder gevolgen, zonder storing wordt
vernederd en veracht.
Die minachting is niet alleen eene schreeuwende
onrechtvaardigheid; ja, met de bevolking van een
land er aan te gewennen zich enkel uit te drukken
in eene aangeleerde spraak, wier aard verschillend
is van de spraak, eigen aan die bevolking, versmacht
men bij deze alle geestesontwikkeling, allen kunstzin
en vernuft.
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wel diep
diep ingeworteld
ingeworteld moet
moet het
het kunstgevoel
kunstgevoel
En wel
der Vlamingen zijn, opdat het bleef bestaan doorderVlamingzj,optheblfsandor
eeu wen heen; opdat,
opdat, naast
naast de
debeeldende
beeldende kunsten,
kunsten,
de eeuwen
bij de
de verkwikkende
verkwikkende zon
zon der
dertaalvrijheid,
taal vrijheid, dadelijk
dadelijk
bij
eene
schitterende
letterkunde
begon
te
her
bloeien
eene schitterende letterkunde begon te herbloeien : :
frissche, jeugdige, pittige
pittige letterkunde, als
als 't't ware
ware heel
heel
frissche,
al vervuld
vervuld met
met de
de geuren
geurenvan
vanonzen
onzenvolksgeest.
volksgeest.
en al
Mijne Heeren,
ik —
Mijne
Heeren, gedurende
gedurendede
de jaren
jaren dat
dat ik
gevaarvolle
taak!
't
roer
van
's
lands
zaken
gevaarvolle taak ! — 't roer van 's lands zaken inin
handen had,
deed ik
ik voor
voor de
de Vlaamsche
Vlaamsche taal
taal al
al
handen
had, deed
hetgeen in mijne macht lag
lag::
hetgeen
't gebruik
gebruik der
der Vlaamsche
Vlaamsche taal
taal isisverplichtend
verplichtend
geworden in
in strafzaken
strafzaken;;
der Vlaamsche
Vlaa msche taal
taal werd
werd merkelijk
merkelijk
het onderwijs der
uitgebreid j
uitgebreid;
men
~af uu muntstukken,
muntstukken, bankbriefjes,
bankbriefjes, wissels,
wissels,
men gaf
postzegels
met
Vlaamsche
opschriften.
postzegels
Vlaamsche opschriften.
Nog meer
meer andere,
andere, gewichtige
gewichtige maatregelen
maatregelen werNog
stel het
bet gaarne
gaarne
den
op dit
dIt gebied
gebied genomen,
genomen, doch,
den op
doch, ik
ik stel
vast, van
van al
al hetgene
hetgene werd
werd ingevoerd
ingevoerd met
met mijne
mijne
vast,
medewerking,
heeft het
bet stichten
stichten eener
eener Koninklijke
Koninklijke
medewerking, heeft
aanVlaamsche
zoetste, de
de aanVlaamsche Academie
Academiebijbijmij
mij de
de zoetste,
genaamste
achtergelaten.
genaamste herinnering achtergelaten.
Was
dat niet
niet als
als een
een nieuwe
nieuwe doop
doop voor
voor die
die
Was dat
verstootelinge
liever, was
was het
het niet
niet
verstootelingeder
der talen,
talen, of
of liever,
zooveel
verleening van
van adelbrieven,
adelbrieven, als
als het
het
zooveel als
als de verleening
pand eener heerlijke
heerlijke en vruchtbare
vruchtbare toekomst?
toekomst?
En waar
waar kon
kon die
die Academie
Academie beter
beter ingericht worworden
hier, in
in deze
deze aloude
aloude en
en groote
groote stad,
stad, waar
waar
den dan hier,
men,
om zoo
zoo te
te zeggen,
zeggen, Vlaanderen's
Vlaanderen's harte
harte voelt
voelt
men, om
kloppen,
het schijnt
schijnt dat
dat men
men de
de roemrijkste
roemrijkste
kloppen, en waar het
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en heiligste herinneringen zijner geschiedenis in de
klanken van zijn Belfort opvangt?
Ik dien er echter bij te voegen, Mijne Heeren,
dat, zoo de bedoelde maatregel van mij uitging, als
kabinetshoofd, hij lofwaardig werd uitgevoerd door
Ridder de Moreau, den toenmaligen minister van
schoone kunsten.
Ja, 't was voor mij een oprecht genoegen dien
Waalschen naam te zien onder het Koninklijk besluit,
dat uwe Academie in 't leven riep !
Zoowel Waalsch als Vlaamsch is ons geliefd
land en voorheen ook boden de meeste onzer plaatselijke oppergebieden hetzelfde verschijnsel aan.
Naast Fransch-Vlaanderen trof men Vlaamsch
Vlaanderen aan.
Naast Waalsch-Brabant bestond het Brabant
van Vlaamsche sprake.
In het bisschoppelijk prinsdom van Luik leefde
eene talrijke, tweetalige bevolking, terwijl het groot-

hertogdom Luxemburg voor de helft Duitsch was.
En echter belette dat alles niet dat men er
hoogen prijs op stelde het algemeen vaderland te
behoeden en eenen eigen volksaard te bezitten ; in
Kortrijk's velden viel een graaf van Namen naast
Vlaanderens dappere zonen !
Mijne heeren, hetzelfde gevoel dringt zich heden
noodzakelijk op en het past, dat ons klein land zulks
nooit uit het oog verlieze.
Vlamingen en Walen moeten hand in hand
te zamen gaan; hunne gebreken en hoedanigheden
volledigen elkander, en, moesten wij gescheiden zijn,
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afzonderlijk bestaan, noodlottig zouden wij door
den vreemde opgeslorpt worden.
Overigens, waar rechtvaardigheid en gematigheid, heerschen is goede verstandhouding steeds een
gemakkelijk iets, en nogmaals durf ik bevestigen
dat op dezen grond ook België immer zal mogen
rekenen op den steun en de medewerking der Vlaamsche. Academie.
Ik wil niet eindigen, Mijne heeren, zonder u
andermaal dank te zeggen voor de door u mij bereide
ontvangst, alsook voor de eere, die gij mij doet, mijn
portret hier te willen plaatsen.
Inzonderlijk breng ik mijnen welgemeenden
dank aan de heeren hoogleeraar Willems en aan den
dichter Em. Hiel, die deze voor mij heuglijke zitting
met een puik literarisch voortbrengsel hebben opgeluisterd.
Door de scheppingskracht van een Vlaamschen
kunstenaar, dien ik gelukkig ben « vriend » te mogen
noemen (toejuichingen), zal ik, om zoo te spreken,
bij al uwe zittingen aanwezig zijn.
En ook mijn hart zal in uw midden blijven,
weest er wel van overtuigd, want niemand verlangt
vuriger dan ik, dat de boom, dien ik hielp planten,
weelderig groeie en weldra zijne beschuttende schaduw verspreide over gansch den Vlaamschen grond !
De vergadering juicht deze redevoering luidruchtig toe, waarna de heer Bestuurder de zitting
gesloten verklaart.

--
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Zitting van 15 December 1897.

De zitting wordt te 2 1/4 uur geopend.
Aanwezig de heeren baron de Maere, bestuurder, Alberdingk Thijm, onderbestuurder, de Potter,
bestendige secretaris ;
de heeren Claeys, jhr. de Pauw, Gailliard,
Gezelle, Hiel, Willems, Daems, Obrie, Coopman,
de Vos, Broeckaert, van Even, Sermon, Bols,
de Flou, Claes, Arnold, werkende leden ;
de heeren de Ceuleneer, de Vreese, Prayonvan Zuylen, Segers, briefwisselende leden.
De bestendige Secretaris leest het verslag over
de vergadering der drie bestendige Commissien en
der voor- en namiddagzittingen van 17 November,
welke zonder opmerkingen worden aangenomen.
AANGEBODEN BOEKEN.

Door de Regeering

Revue néo-scolastique, 1897, nr 4.
Bulletin de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,
1897,
nr :o.

Bulletin de l'Agriculture,
Bibliographie de Belgique,
Wallonia, nr 10.

I3 e jaar, nr 5.

1897, nr

22.
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Bulletin des Commissions royales d'art e
d'archéologie, 1897, nrs 1-6.
De Hagelander, 4e jaargang.
Bulletijn der maatschappij van Geschied- en
Oudheidkunde te Gent, 1897, nr 5,
De Taalstrijd hier en elders, door TH LOOPMAN en A. SIFFER ,

7897-1898, nrs I en

2.

De kerk van O. L Vrouw te Kortrijk, van
den vroegsten tijd tot heden, door TH. SEVENS.
Compte rendu des séances de la Commission
royale d'Histoire, 1897, nr 4.
Door den heer Gouverneur van Oost- Vlaanderen :

Officieële processen-verbaal en stenographisch
verslag der Tittingen van den Provincialen Raad
van Oost-Vlaanderen. 1897.
Door den heer Alberdingk Thijm :
door M. E. BELPAIRE.

HerfstroTen

Door jhr. N

.

DE PAUW

Histoire de la construction du Beffroi de
Termonde (1376-1378).
La Cour d'appel de Gand depuis cinq siècles.
Discours prononcé á l'audience solennelle de rentrée
du ir oct. 1897.
Door LUCIUS VINDEX :

L'égalité des langues. Lettre ouverte à Al
Tournay-Detilleux, sénateur.

-
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Door den
den heer
heer R. FRUIN:
Door
FRUIN :
Bijdragen voor
voorvaderlandsche
vaderlandschegeschiedenis
geschiedenis
Bijdragen
en oudheidkunde.
oudheidkunde. IlOoee deel,
deel, 22ee aflev.
aflt!v.
en
Door den
den heer W. DE
VREESE:
Door
DE VREESE
Vondeliana.
Vondeliana.
Door
de redactie
redactie van
van het
het Woordenboek der
der
Door de
jllederlandsche
taal;
Nederlandsche taal :
elfde aflevering,
aflevering, se
deel, bewerkt
bewerkt door
door Dr.
Dr.
De elfde
5 e deel,
A. BEETS. (Hakrenuw-ham).
(HakTenuw ham).
-

Door
de Maatschappij der Nederlandsche LetLetDoor de
4ee aflevering
tt!rkunde te
te Leiden, de
de 4
aflevering van
van het
het 16
terkunde
16ee deel
haars
Tijdschrifts.
has rs Tijdschrifts.
Verder;
Leuvensche Bijdragen
Bijdragen op
ophet
hetgebied
gebied
Verder : Leuvensche
der Germaansche
Germaanschephilologie.
philologie. Nr 1,
I, tweede
tweede jaar;
jaar;
het Belfort n r 12; Biekorf, nrs 21 en 22.
hetBlforn)2;ik,

Briefwisseling.
Een afschrift wordt medegedeeld van het koninkkoninkJ.-1.
lijk besluit, waarbij
waarbij de
lijk
de kiezing
kiezing van
van den
den heer
heerTh.Th.-J.-I.
Arnold, tot werkend
werkend lid der
der Academie,
Academie,goedgekeurd
goedgekeurd
is.
Het genootschap Flandria, te Heverlee, gesticht
gesticht
met
het doel
doel om
omhet
hetNederlandsch
Nederlandsch aan
aan teteleeren,
leeren,
met het
de Nederlandsche
Nederlandsche letteren te beoefenen
beoefenen en
en bij
bij middel
middel
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van onze taal andere Germaansche talen te bestudeeren, vraagt aan de Academie een afdruksel harer
uitgaven. --- Verzonden naar het Bureel.
Een antwoord is ingezonden over de zevende
prijsvraag voor het jaar 1898 : de Opvoedkunde,
het vaderlandsch en het maatschappelijk belang
eischen, dat het kind onderweien zvorde door
middel Tijner moedertaal. Het heeft tot kenspreuk :
u de Taal is de ziel der natie ».

Bestendige Conlmissiën.
Namens de commissie voor Middelnederlandsche letteren wordt voorgesteld, een lange perkamenten rolle, processtukken over het midden der
XIVe eeuw nopens een geschil en geding tusschen
de steden Ieperen en Poperinge, aangaande de lakenweverij, in druk te geven. Deze stukken bieden een
groot belang aan in opzicht van taal, rechtskunde,
geschiedenis en nijverheid van Vlaanderen op gezegd
tijdstip. -- - De Academie zal in de volgende zitting
over dit voorstel eene beslissing nemen.
De heer Coopman brengt verslag uit over de
zitting van de Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde
Die Commissie, op verslag van de heeren Daems
en Prayon-van Zuylen, stelt voor dat het opstel :
Nieuwe bijTonderheden over de werken van Jacob
van Zevecote, door Mr. Leonard Willems, uit

-^
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Gent, opgenomen worde in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Zij betuigt den schrijver haren dank en drukt
den wensch uit dat het voorbeeld van den heer
L. Willems navolging vinde.
Het voorstel van de Commissie van Nieuwere
Taal- en Letterkunde wordt door de vergadering
goedgekeurd bij algemeenheid van stemmen.
De heer Coopman deelt het verslag mede over
de in 1896 verschenen afleveringen van het Woordenboek der Nederlandsche taal, namens de Commissie,
met het onderzoek van dit werk belast. Dit verslag
wordt goedgekeurd en zal gezonden worden aan
den heer Minister van Binnenlandsche Zaken en
Openbaar Onderwijs.

Bibliographische aanteekening.
De heer Th. de Decker, vrederechter van het
kanton Temsche, lid van den oudheidkundigen
kring des Lands van Waas, schonk aan de Bibliotheek
der Koninklijke Vlaamsche Academie een exemplaar
van zijn geschiedkundig boek over Jan-Frans van
de Velde, den « eximius » van Beveren (`'Vaas),
aldaar in 1743 geboren en in 1823 overleden.
Ik heb de eer, dit verdienstelijk werk aan
mijne geachte medeleden ter lezing aan te bevelen.
Het is eene monographie, in menig opzicht
van groote waarde voor wie de Belgische geschie-
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denis van de laatste jaren der voorgaande en van
het eerste tijdstip der negentiende eeuw wil doorgronden, vooral in hetgeen op de oude Hoogeschool van Leuven en op de kerkelijke toestanden
alhier, betrekking heeft. Het is uit monographieën
dat de algemeene geschiedenis wordt opgehaald
en samengezet.
Het onderhavig boek is een gedenkteeken door
een edelhartigen naneef aan zijn roemwaarden
oud-oom gewijd. Doch elk die in onze vaderlandsche glorie belang stelt, zal zich in dat werk
verheugen en zal den schrijver geluk wenschen,
want uit dat werk zien wij een groot man oprijzen, wiens naam en beeld men in ons geschiedenisboek niet mocht laten verduisteren.
Met naarstige zorgvuldigheid en ten koste van
vele en moeilijke opsporingen is alles, wat verspreid was of weggesloten en verborgen lag, bijeengezocht en in het licht gesteld.
De goed geschreven vertaling der Latijnsche
autobiographie van den verdienstelijken man gaat
vergezeld van eene menigte onuitgegeven documenten, brieven, aanteekeningen, handschriften,
uit zijne nalatenschap overgebleven en die, samen
genomen, belang opleveren voor de geschiedenis
van zijnen tijd.
Wij behoeven enkel de twee jaartallen te
vermelden welke de werkdadige tijdruimte van zijn
leven insluiten, 1772, 1816, om de herinnering
aan allerlei beroerten in den geest te roepen.
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Gedurende de twintig laatste jaren van haar
bestaan, verpersoonlijkt Van de Velde het worstelend leven der oude Leuvensche Hoogeschool,
aan dewelke wij hem het ambt van bibliothecaris, leeraar, Rector Magnificus, President van het
groot College van den H. Geest zien bekleeden.
Zijne rechtgeloovige leering kostte hem vervolging
en levensgevaar ; tot driemaal toe werd hij van
zijn leeraarsambt ontzet, en de laatste maal, in
1788, kwam er een vonnis van tien jaren ballingschap bij; de tijdsomstandigheden echter verkortten
het op een enkel jaar. Zijn eerste misdrijf was
geweest, leerstelsels te hebben verdedigd in zake
huwelijksbeletselen die wèl door den Paus bekrachtigd werden maar, met de gedachten van den keizer
niet strookten (t); zijn tweede misdrijf bestond in
zijn moedig optreden om de aloude rechten en
wetten der Hoogeschool, door den keizerlijken willekeur miskend en geschonden, te handhaven. Kort
van duur was de zege door Van de Velde nadien,
in 1793, behaald, toen hij eindelijk, met zijne
medegezanten bij de conferentie van Brussel, bekwam
dat de Universiteit als vrije Brabantsche Gemeente
herkend werd.

(t) Joseph II. — L'Empereur et Roi, Nous n'avons pu apprendre qu'avec mécontement qu'il a été soutenu... sous la présidence du
docteur Van de Velde... une thèse contenant.non seulement des inepties et des absurdités déshonorantes pour l'Université, etc. ! !...
En nochtans, de Keizer moest wijken voor de vastberadenheid
van Van de Velde ; doch hij vergaf het hem nooit en hij
wreekte zich.

72 3 -In November 1797, onder de Fransche overheersching, werd tegen hem eene nieuwe veroordeeling uitgesproken, ditmaal tot vervoer naar
Cayenne : « Le Directoire exécutif... Considérant
que le nommé Van de Velde, ex-président, etc ,
est l'auteur d'un pamphlet intitulé : motifs de

conscience qui enzpéchent les ministres du culte
.catholique à faire la déclaration exigée par la loi
du 7 Vendémiaire an IV, qu'il est reconnu comme
un ennemi acharné du gouvernement francais, et
que par son influence il dirige et maintient les
autres ministres du culte dans la désobéissance
aux lois,
u arrête... le nommé Van de Velde sera déporté. »
Zoo ging men om met de edelste vertegenwoordigers onzer nationale overleveringen ; noch
rechtzinnige overtuiging noch plichtgevoel noch geweten mochten helpen, evenmin de luister van
geleerdheid en kunde .. « sera déporté. »
Van de Veld; gelukte erin te ontsnappen;
voortvluchtig zwierf hij in Duitschland om en
maakte zijn ballingschap dienstbaar aan zijne studiën ; ja, daar ontwierp hij eene algemeene geschie}
denis der Hervorming, een overgroot werk, dat
zijnen naam in de letterwereld zou vereeuwigd
hebben, hadden de omstandigheden er de uitgaaf
niet van belet. Uit de nalatenschap van Mgr. De
Ram kwam het naar de Koninklijke Bibliotheek
van Brussel over. Het bestond uit eene groote hoeveelheid opeengestapelde stukken welke Prof. Scheler
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onder den titel van Apparatus Melanchtonianus
gebonden in acht zware folianten. In vijf en
twintig steden van Duitschland had Van de
Velde opzoekingen gedaan en kopij genomen van
ontelbare handschriften. De onvermoeibare navorscher en schrandere verzamelaar liet zich bij het
afmeten van den ontzaglijken arbeid, voor welken
hij stond, niet afschrikken. In een brief aan den
hertog van Saxen-Gotha, die hem op zijne aanvraag eene verzameling handschriften naar Dresden
had gestuurd, schrijft hij over a ces courses, certainement très laborieuses pour son Age et qui le
mettent dans des dépenses très considérables. Mais
f acta est alea ». Het is begonnen, 't moet voort.
Prof. Scheler heeft in 1867 de geleerde
wereld eerst met den reusachtigen arbeid van onzen
Van de Velde bekend gemaakt door eene reeks
artikelen, medegedeeld aan het Duitsch tijdschrift
Serapeum. Wat Scheler nopens de strekkingen van
het werk beweert, wordt door De Decker weerlegd. Uit beiden blijkt dat de Apparatus overvloedig rijk is aan kostelijke bronnen voor de
innige kennis der personen en gebeurtenissen in
Duitschland, tijdens de omwentelingen der i6de eeuw.
Wat voorgaat zal ons doen besluiten dat er
tusschen de verschillende ambten, welke de Eximius
Van de Velde aan de Hoogeschool bekleedde,
geen enkel was geweest waar hij zoo bekwaam
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dier Bibliothecarissen die hunne gewichtige bediening tot den hoogsten rang van aanzien en onderscheiding weten te verheffen. Aan zijn bestuur
alleen heeft de Bibliotheek der Hoogeschool hare
voorbeeldige inrichting in haar luisterrijken bloei
te danken gehad. Als Bibliothecaris vroeg en
bekwam hij, om over de belangen der Bibliotheek te handelen, een gehoor bi) Keizer Jozef I I ;
als Bibliothecaris is hij bekend gebleven in de
geschiedenis der Belgische Bibliographie ; ook,
nog in 1816, dacht men er aan, in Leuven en
tevens in Gent, hem tot het bestuur der Stadsbibliotheek te roepen; doch hij wees elk aanbod
van de hand : « Je n'ai pu répondre à cette offre,
de la ville de Louvain, a raison de mon Age trop
avancé. Si l'ancienne université eut été rétablie,
j'aurais sans difficulté repris toutes mes fonctions
académiques ; c'eut été un devoir de ma part....
J'ai encore plus de raisons de ne pas me rendre
à Gand... »
De Koninklijke Bibliotheek te Brussel is in bezit
van den Liber actorum Bibliothecce, door Van de
Velde begonnen zoohaast hij in bediening was
getreden.
Dat de Fransche Omwenteling, door de Bibliotheek der Leuvensche Hoogeschool te plunderen,
meteen de • vruchten van zijn werk had verwoest,
zou hem dus niet hebben teruggehouden te herbegin-
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nen, indien maar zijn duurbare Hoogeschool zelf
in het leven werd teruggeroepen.
Het is zeker, als geleerde en als wetenschappelijk man zou Van de Velde zich tot den hoogsten
rang van roem hebben verheven, ware de tijd
hem gunstiger geweest; maar hij beleefde de geweldige
dagen van omwentelingen die aan kunsten, wetenschappen en letteren geen vreedzame woonstede
laten, geen vrije en veilige ontluiking gunnen.
Anderszins, die fel beroerde tijden brachten
gebeurtenissen aan in welker midden, bij worsteling,
standvastigheid, taai volharden, zijne zielegrootheid
glansrijk uitblonk — het hart van een held in
een Vlaamsch priester-karakter.
Van de Velde twijfelde er geen oogenblik aan
zoohaast de Fransche Overheersching de rechten der
Universiteit miskende en haar tot gehoorzaamheid
wilde dwingen aan decreten, op haar geenerwijze
toepasselijk, begreep hij dat men haar het leven
onmogelijk wilde maken, maar dat men, van de
uitkomst zeker, haar eerst nog de gelegenheid aanbood, zich te verlagen en te verloochenen. Dan
sprak Van de Velde gansch zijn kloekmoedig hart
uit in die woorden, welke de geschiedschrijver der
Hoogeschool, het openbaar testament der Alma
Mater noemt.
« Is er hoop, schreef hij, de Hoogeschool te
redden, met aan de decreten te gehoorzamen ? Dat
zal niemand aannemen. En waar zou het oiis
mogelijk zijn te blijven staan op den weg der schul-
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dige toegevendheid? Tot welke schanddaden zullen
wij niet voortgedreven worden ?
« Moeten wij vergaan, laat ons den doodslag
ontvangen, rechtstaande tot verdediging van ons
geloof en onze oude, eerlijke christene zeden. Deze
glorie, in den dood gewonnen, siere de grafstede
onzer Universiteit, dat zij niet bij lafheid maar
onder de slagen harer vijanden, vijanden ook des
Geloofs, gebroken, niet gebogen, nederviel ... Rup-

tam non flexam. concidisse. »
Met dit heerlijk slotwoord eindigt de Hoogeschool
haar glorierijk leven dat, vier eeuwen gedurende,
zooveel luister over ons vaderland, zooveel licht over
de katholieke wereld had gespreid.
Wel mocht dat woord gesproken worden door
haar ridderlij ken verdediger die de laatste op de . bres
stond, die de laatste door den vijand getroffen werd

en die de laatste in zijn hart de vonk van hoop in een
mogelijk herleven bewaarde.
In een geschiedkundig boek van een Waalschen
priester vind ik de treffende, edele woorden van den
Vlaamschen Van de Velde welsprekend aangehaald,
doch — van waar ze komen wordt niet gemeld....
Den 25 October 1797 werd de afschaffing
der Hoogeschool voltrokken bij besluit van het
Centraal bestuur van het Departement der Dijle.
Weinige dagen nadien, gelijk wij hooger meldden,
bevond Van de Velde zich in Duitschland, ver
van « le ministre de la Police Générale, chargé
d'exécuter le présent arrêt de déportation ».
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op zee vergaan was. Voortaan, ver van het gewoel der
wereld, zou hij zijne dagen besteden aan het voortzetten van begonnen of ontworpen boeken. Zijne
gezondheid overigens, door ongelukken en tegenspoed geschokt, bij het ondergaan der geliefde
school met wier leven hij zijn leven vereenzelvigd had, bij vervolging en ballingschap, vroeg
naar rust en naar stilte.
Rust en stilte werden echter eerlang onderbroken ; en ziehier in welke omstandigheden :
Het was in 't jaar 181 i : Napoleon op het
hoogste van zijne macht, zijn geluk, zijne hoop...
Te Savona bleef de Paus Pius VII gevangen
gehouden. Hij weigerde de bullen van instelling
te geven voor de talrijke openstaande bisdommen
van het keizerrijk. Wat vermocht de keizer daar
tegen? En nochtans, daar moest in voorzien worden :
het was iets dat tegenviel, dat verstoring bracht
in de kerkelijke organisatie des Rijks ; en dit misnoegde en vernederde den grooten Keizer.
Nu, het middel om alles goed te brengen
was gevonden : Napoleon zou een nationaal concilie bijeenroepen dat de wijze kon aanduiden
om de aanstelling der Bisschoppen te doen, zonder tusschenkomst van het Pauselijk gezag, indien
de Paus bleef weigeren de Bullen te verleenen. De
bisschoppen van Frankrijk en Italië werden dus
uitgenoodigd om den 9 Juni te Parijs in nationaal
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concilie te vergaderen. Twee en negentig bisschoppen
kwamen saam. Zij zagen te Parijs de oogverblindende glorie van den almachtigen monark. Den
q Juni had de doop van den koning van Rome plaats.
De bisschop van Gent, Mgr. de Broglie, eischte
van den oud-professor van Leuven dat hij hem naar
het Concilie als zijn theologant zou vergezellen. « Gij
alleen, en geen ander, kunt mij daar dienstig zijn.
Nul ne peut vous remplacer... Je me croirais
coupable devant Dieu en ne vous amenant pas
avec moi ». Prins de Broglie noemt zich zelf
<< tam levis armaturce miles quant à l'érudition ».
Hij smeekt den geleerde « d'ouvrir le vaste répertoire de science ecclésiastique, de droit canonique
acquis par de longues lectures et conservé par
une mémoire inouie ».
Zich tot de reis en den strijd bereiden was al wat
er te doen stond. Onmiddellijk was Van de Velde aan
het werk om de wapenen te smeden, waarmeê zijn
bisschop de keizerlijke plannen zou in duigen slaan.
Te Parijs, in de bibliotheek van St.-Sulpicius en in
de Keizerlijke bibliotheek, zette hij onverpoosd zijn
geleerden arbeid voort. Doch, wat zal het helpen?
Valt er aan te denken dat Napoleon zijne negentig
bisschoppen zou, onverrichter zake, laten uiteengaan
en de stoutste zijner pogingen laten verijdelen ? Wie
zou hem durven dwarsboomen ? En zou die grootsche
plechtigheid en praalvertooning niets dan eene vernederende neerlaag aanbrengen? Neen ! dat was in
de verste verte door hem noch door de zijnen te
voorzien.
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En toch ! dat heeft onze Vlaming van BeverenWaas hem te smaken gegeven. In de eerste algemeene zitting hoorde men eene boodschap van den
Keizer voorlezen De tweede algemeene vergadering
werd gehouden den i o Juli. Bij de voorbereidende
werkzaamheden nam de invloed van den bisschop
van Gent toe van uur tot uur ; de bisschoppen
van Bordeaux, Boulogne, Troyes en Doornik stonden hem ter zijde. Nu hoorde het zoogezegd concilie
het verslag der commissiën, dat, aan Mgr. de Broglie
toevertrouwd, het werk van Van de Velde was.
Beurtelings spraken de kerkgeschiedenis, de
decreten der conciliën, de godgeleerdheid, het Kanoniek Recht, de Schriftuur er afdoende en beslissend de verklaring uit dat het concilie onbevoegd
was, om eene andere wijze tot aanstelling der
Bisschoppen, te weten zonder tusschenkomst van
het Hoofd der Kerk, te bestemmen en te regelen;
zoo helder en zoo krachtig , zoo volledig en
gegrond, zoo doorslaande was de bewijsvoering,
dat al spoedig de overgroote meerderheid hare
instemming liet blijken, waarop de voorzitter, beducht voor den toorn des keizers, plotseling de
zitting hief en er eene nieuwe bepaalde voor den
12 Juli. Doch den II Juli reeds werd door keizerlijk bevel het nationaal concilie ontbonden en
nog denzelfden dag werden Mgr. de Broglie en
zijn theologant aangehouden en aanstonds naar de
staatsgevangenis van Vincennes vervoerd.
Hetzelfde lot ondergingen de bisschoppen van
Troyes en Doornik.
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- 73 2 « chiens de flamand », zal gansch het Seminarie
van Gent, den almachtigen keizer nogmaals doen
ondervinden dat er toch altijd nog iets op aarde
is, dat voor hem niet buigen zal.
Omtrent vier maanden werden de gevangenen
au secret gehouden en slecht behandeld. Daarna
zag Van de Velde zich tot verblijfplaats in ballingschap de stad Rethel aangewezen.
In de lente van 1814 mocht hij Rethel verlaten om naar het vaderland terug te keerera.
o Den 5 Mei, zeggen zijne aanteekeningen, kwam
ik te Beveren, waar ik met veel blijken van
vreugd ontvangen werd. Bevernarn appuli, magna
ic titice significatione exceptus » , Elders beschrijft
hij breedvoeriger zijne feestelijke intrede te Beveren, en in dat verhaal treft ons de volgende
bijzonderheid : « Aan den ingang der kerk vond
ik Jan-Frans de Rop, mijn doopkind, gedragen
op de armen zijner minne en met een palmtak in de kleine hand. Ik nam het palmtakje aan
en gaf het aan zijn zusterken, Maria-Francisca, die
daar nevens stond. Het was de eerste maal dat
ik mijn klein-neef en doopkind zien en omhelzen
mocht. Die ontmoeting deed mij de tranen in de
oogen komen ».
Ik geloof het goed : er is daar eene verrassing,
die ineens en te gelijk de gevoeligste snaren des
harten raakt ! Hij, die den inval had, dit tooneeltje saam te stellen, bewees, het menschelij k.
hart goed te kennen.

— 733 -Nog nauwelijks was Van de Velde in zijn
vaderland terug, of hij keerde de oogen naar
Leuven, waar hij de oude Hoogeschool wilde herinrichten. Reeds den 18 Mei bevond hij zich in de
stad der Alma Mater om met zijne oud-collega's
over zijn geliefkoosd ontwerp te onderhandelen.
Hij zelf ontving, met den heer Van Audenrode,
de volmacht om bij de bevoegde overheden de
herstelling der Leuvensche school te bespreken en
te bewerken. Straks (6 Juni 1814) zien wij hem
in gehoor ontvangen bij baron Vincent, dien de
bondgenooten aan het hoofd van het landsbestuur
hadden gesteld, en (reeds in Augustus 1815) bij
Z. M. Willem van Nassau, aangeduiden koning;
intusschen had hij zich gewend tot Frans II,
keizer van Oostenrijk, en tot Pius VII, als zijnde
beiden de opvolgers van de eerste stichters der
Universiteit. Hoe opgebeurd was zijne hoop ! Reeds
onderzocht hij te Leuven wat er nog overbleef aan
werktuigen van physica, scheikunde, heelkunde enz.
Het koninklijk besluit van 25 September 1816,
waarbij het hooger onderwijs voor België werd
geregeld, verijdelde zijne pogingen, die, hoe min
ook met de gewenschte vrucht begunstigd, van
bewonderensvvaardi;e toewijding en standvastig-

heid getuigen.
Teleurgesteld en ontgoocheld, bleef de edele
grijsaard niet in moedeloosheid ledig ; maar onverwijld sloeg hij de handen aan het uitvoeren van
zijn sedert jaren opgevat ontwerp, eene volledige
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België te vervaardigen. Van zijne Synopsis (t) verscheen in 1822 het derde lijvig boekdeel. De schrijver
sluit met deze, woorden : « niet zonder vermoeidheid, in deze onze gevorderde levensjaren, hebben
wij den eindpaal van ons werk bereikt... Laus
Deo » Van dit hoogst verdienstelijk en belangrijk
werk zei de Spectateur Beige . « C'est le fruit d'une
longue vie consumée dans l'étude. L'auteur a du
faire d'immenses recherches. . L'état politique et
ecclésiastique de la Belgique depuis environ deux
siécles et demi y est décrit avec beaucoup d'exactitude ». Ook is dat werk niet verouderd en het
heeft, na zoo vele studiën op geschiedkundig terrein,
niets van zijne waarde verloren.
Ten jare 1811 had de eximius Van de Velde,
met tegenzin en ondanks zijn bijna zeventigjarigen
ouderdom, zijn afgezonderd en stil werkzaam leven
verlaten om zijnen bisschop naar Parijs te volgen;
het was de plicht die het hem gebood. Sedert zijnen
laatsten terugkeer in Beveren beproefde zijn bisschop nogmaals hem uit zijne eenzaamheid te
trekken om in zijn bisschoppelijken raad te Gent
met hooge waardigheden en eerambten zijne verdiensten te vergelden en zijne loopbaan te bekronen. Van de Velde bedankte. Eere-kanunnik der
Cathedraal van Sint-Baafs benoemd, bleef hij te
(t) Eene historische inleiding tot het

den tijd niet meer kon hebben te voltooien.

Synodicon, dat hij
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Beveren zijne laatste levensjaren in edele rust genieten, met hart en geest zoo ver van de wereld, alsof
hij nooit hare stormen en strijden hadde gekend,
alsof hij aan de gebeurtenissen des tijds immer
vreemd ware geweest, alsof hij geenen naam van
eenige beteekenis droeg. Bezorgd met de noodlijdenden zijner gebuurte, die hij van hut tot hut ging
bezoeken, en met de opvoeding en het onderwijs der
arme kinderen, die allen hem kenden en lief hadden,
getrouw aan zijne dagelijksche godvruchtige wande ling naar het heiligdom van Gaverland, verbleef hij
onder de landelijke bevolking, door allen geëerbiedigd
en bemind om zijnen vaderlijken omgang met iedereen, om zijn milde goedheid, om den adel zijner ziel
die in gansch zijn uiterlijke doorstraalde. Wel wisten
de landslieden eenigszins wat er over hem uit verleden jaren verhaald werd; maar over zijn lijden in
gevangenis en ballingschap, over hetgeen zijne pen
had teweeg gebracht, over teleurstelling of zege in
zijn worstelend leven, daar hoorde zelfs zijne naaste
omgeving in zijne laatste jaren hem niet meer over
uitweiden. Het was als had hij een zekeren schroom,
die angstige en beslissende oogenblikken te herleven, toen hij zelf met alles waar zijne ziel aan
kleefde in doodsgevaar stond. Dit alles was zoo
pijnlijk grievend geweest en daar was zooveel goeds
onwederroepelijk in verloren gegaan, dat het niet
tot die lotgevallen behoort waarvan het woord
gewaagt : olim et hoec meminisse juvabit,
Geen
zege had zijn heldhaftige pogingen bekroond... De
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neerlaag van Napoleon op het concilie van Parijs,
had, ja, eene kerkscheuring belet ; was, ja, eene
groote gebeurtenis van glorieus herdenken, maar
zijne priesterlijke nederigheid herinnerde die slechts
in algemeene bewoordingen : « welke diensten ook
in de zaak van het Concilie ik kan bewezen
hebben... n

.

Dit verslag, saámgetrokken ui t het breedvoerig
werk van den heer De Decker, bewijst, meenen wij ,
dat onze vaderlandsche geschiedenis, in de laatste honderd vijftig jaren, een groot man meer telt dan velen
wel wisten ; en dus, dat de schrijver dezer hoogst
belangrijke monographie, al miste zelfs zijn boek
de voorname hoedanigheden welke het nu onderscheiden, zich toch verdienstelijk zou hebben gemaakt met den Vlaming te verheerlijken, die niet
alleen door zijne verbazende geestvermogens en door
de uitgestrektheid en blijvende waarde zijns arbeids,
maar tevens door de zielegrootheid, gebleken in
strijden waarbij de grootste belangen op 't spel
stonden, verdiend heeft onsterfelijk in onze nagedachtenis te leven.
.

Dr H. CLAEYS.
Dagorde.
De rekening over het dienstjaar 1897, namens
de Commissie van Rekendienst voorgelegd, wordt
goedgekeurd.

.
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De vraag, door de Gentsche afdeeling van het
Nederlandsch Verbond gestuurd aan de Academie om
zich te doen vertegenwoordigen bij het te Gent ingerichte comiteit, dat tot doel heeft een standbeeld
op te richten voor Jan-Frans Willems, wordt tot
de volgende vergadering verdaagd.
De heer bestuurder sluit de zitting te 4 uren.

g.
NIEUWE BIJZONDERHEDEN OVER DE WERKEN

VAN JACOB VAN ZEVECOTE,
Bij het rangschikken van het Gentsche stadsarchief ontdekte de geleerde archivaris, de heer
Victor vander Haeghen, een papieren handschrift,
bevattende Latijnsche gedichten. Daar dit HS.
geene politieke, maar enkel literarische waarde
had, werd het naar de Gentsche stadsbibliotheek
overgebracht, waar het mij ter inzage werd toevertrouwd. Naar den inhoud vermoedde ik dadelijk dat
ik gedichten van JACOB VAN ZEVECOTE onder de
oogen had : Fol. r en 2 waren toen nog aaneengeplakt; ik kreeg de bladzijden los en vond dan ook
op fol. i b : Jacobi Zevecotii satis morituri.
Het HS. is een zeer slordig geschreven klad,
inhoudende meest uitgegeven werken des dichters.
Alleen op fol. 3 a staat een proper geschreven
gedicht, onuitgegeven, ten minste gedeeltelijk :

738 -•--

In historiam (sic) D. Magdalenae
Gallico carmine conscriptam a R (onduidelijk).
Postquam laurigeri mutis adscriperat umbris
Nobile Ronsardi Parca severa caput,
Nullus apud Gallos letum spiravit Apollo
Quelibet in versus musa sinistra fuit,
Donec to nitidum cepisti fundere carmen
Aure quod attonita secula cuncta bibent
Magdala ubi indigna vitiorum compede vincta,
Solvendam Domini se jacit ante pedes,
Et modo suspensi deplorat fata magistri,
Totaque devotas solvitur in lacrimas,
Et modo viventis dum querit corpus Jezu,
Anxia flet (r) surdis in tumuli foribus.
Que tibi tam docte (2) dum fugerit omnia Phebus
Major es humani laudibus eloquii (3).
Nil facit exigue carmen juvenile camene,
Inservit meritis major Apollo tuis.
Enkele verzen uit dit stuk werden overgenomen in een ander, dat voorkomt Sylvce, lib. II,
p. 108 (Poëmata, 1622) :

Ad D. Mariam Magdalenam de eius lachrimis.
Magdala dum tristi vitiorum compede vincta
Solvendam Domini te jacis ante pedes;

(t) aan den rand : fixa geinit.
(2) id.: dextre.
(3) id.: ingenii.
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Dumque tui de, fles suspensi fata Magistri,
Anxia desertis in tumuli foribus.
Quam dulces fundis lachrimas, quam nobile flumen
Nascitur ex oculi divite fonte tui.
Pactolus tali se vellet origine nasci,
Vellet et auriferi nobilis unda Tagi.
Illi etenim solum volvunt sub fluctibus aurum,
At fluit ex oculis plurima gemma tuis.
Dus een lofdicht op eenen Franschen dichter,

die het leven der heilige Magdalena bezongen had.
De schrijver, op wien hier gezinspeeld wordt, is
niemand anders dan Remi de Beauvais,een capucijner,
die een epos geschreven heeft in 20 zangen, getiteld :
La Magdeleine (Tournai, Ch Martin, 1617, 746 bl.).
ZEVECOTE noemt hem den grootsten dichter sedert
den dood van Ronsard. Het nageslacht heeft dit
gevoelen niet beaamd. Heden ten dage is deze dichter
geheel en al in het vergeetboek geraakt. Paquot
verklaarde reeds : « On peut regarder le poème
du P. Remi comme le chef d'oeuvre du mauvais gout
qui régnait au commencement du XVII siècle. » Een
modern criticus antwoordt : «Sans doute ce bon capucin flamand manqua de gout, mais non certainement
d'imagination, ni même d'une certaine verve : c'est ce
que prouvent les passages de son poème qu'a rapportés Viollet le Duc, p. 383-390 de sa Bibliothèque
poétique. A la vérité, le style de Remi de Beauvais a
plus de rapport avec celui des mystères écrits à la fin
du XV s. qu'avec celui des bons écrivains de son
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temps. Mais tout incorrect, tout bizarre qu'il peut être,
on y rencontre pourtant de loin en loin des passages
qui décèlent le poète et que ne désavouerait pas
les plus célèbres rom Antiques de nos jours. »
Zevecote haalt aan als episodes, die hij bijzonder
bewonderde : de scene waar Magdalena zich voor de
voeten van Jezus werpt ; die, waar zij treurt over
Jezus aan het kruis (suspensi magistri ► ; die, waar
zij zoekt naar het lijk van den Meester.
Maar wat thans voor het eerst aan den dag
komt, is, dat zoo VAN ZEVECOTE Rerni de Beauvais
niet heeft nagevolgd, hij door dezen ten minste werd
geinspireerd voor drie van zijne Latijnsche gedichten :
Eleg. VI (lib I) : D. Maria Magdalena deplorat
Christum ad passionenz euntem; Eleg. VII (lib. I) :
D. Maria Magdalena mortuuzn Christum deplorat;
Sylvae lib. II : Ad Mariam Magdalenanz de eius
lachri;nis (reeds aangehaald).
Men vergelijke : Magdalena plorat Jesunz ad
passionem euntem en boek XV, bl . 531 : Tristes
pensements de Magdeleine voyant Jesus se partir
pour aller a la passion :
L'on ayme pour jotñr, non pour se paistre l'ame
En vain. Laissez le feu sans bois, ou est la flamme?
Separez les rameaux du tronc, ou va l'humeur?
Qui produit le bourgeon? la fleur et le fruit meur?
Qu'est que l'amitié, retranchant la hantise?
Un tronc veuf de branchage : un feu qu'on desattise :
Un corps mort on du moins privé de sentiment :
Un poisson hors de l'eau, son natal élément :

-- 741 —
Un poussin dans le nid qui attend la bechée,
Et, en fin, un ruisseau dont la source est bouchée.
Dat gaat zoo verzen en verzen voort. Ik wil
den lezer sparen, maar wensch hem nog aandachtig
te maken op de volgende overeenkomst. In een apostrophe tot de Liefde roept Magdalena :
Deusses to pas m'ouvrir les portes ténébreuses
De l'Enfer pour, leans, par les sentes ombreuses
De cez mornes séjours, accompagner celuy
Qui au moyen de toy, m'a si prez jointe à luv ?
Non tibi decretae dissuadeo funera mortis,
Juncta trahas fatis si mea fata tuis.
Non ego carnifices non formidabo gehennas,
Quteque soles trepidus cuncta timere pavor.
Tout m'est dous avec toy : avec toy les supplices
Et les croix me seront toutes pures délices ! (i)
Te lugebo truci morientem in stipite Christe.
Me gaudebo pari posse perire modo.
Maar laten wij eerst eene nauwkeurige beschrijving van de 39 fol. van het HS. geven (2) :
fol. i b : Jacobi Zevecotii satis morituri.
fol. 2 a : begin van een woordenboek :A. abax,
abacus, met uitleggingen.
(.I) bl. 534.
(2) Ik verwijs telkens naar de eerste uitgtve der Poémata van
1622, en naar die van 1623 (Wolsschate) voor de Lifaria grceca.
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fol. 3 a : gedicht over de Marie Magdeleina .
hooger aangehaald.
fol. 3 b : I) ad famam Jacobi Cornelii A Marca
(vergelijk Sylvarum, 1. II, p. 115).

2) Aliud, (onuitgegeven).
3) Chronicon in nuptias Gerardi De
Clercq et Maria' Zevecotiap (ibid.
p.

1

17) [datum 1609].

4) Epitaphium duorum fratrum queis
una dies et nascentibus et morientibus fatal is fuit, (ibid. p. II 1) .
fol. 4 a.: Contra iram, (onuitgegeven).
Contra acediam,
(id.).
De Divo Petro,
(id ).
(id.).
Aliud,
De SS. Eucharistia, (id.).
(id.).
De S. Maria,
Epitaphium.
Epitaphium.
fol. 4 b : D. Christo mortuo, (Sylvarum, 1. II,.
p. 108).

Ad Vrientium. (Sylv. p 117 : ad Se-.
clynium).
De A Marca. (onuitg.)
D. Milva.
Aliud, (bl. 118).
Aliud, (bijna hetzelfde).
D. D., (bl. 119 gewijzigd : Antonii
Triestii ep. Gandensium).
Eenige bladzijden zijn hier uitgerukt :

—
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fol. 5 a : 4 laatste verzen van het gedicht aan
Boonen (bl. 99).

In causidicum qui feminam patron
vocaret.
Aliud.
In Momum.
De Diva Virgine.
Antonio 0o nn, (bl. io8, aan Verhelst).
Aliud nn, (bl. i o,a).
fol. 5 b: nn, (bl. 119).
nn, (bl. r 4 8).
nn, (bi. 109).
nn, (bl. 119).

Fulgentio Warnier profitenti,
phen : bl. 86, Sylv. 1. I).

(3 stro-

fol. 6 a : Vervolg.

Philippo Elsio profitenti,(= 4. strophen:
bl. 87, ad Conr. Horichium) (r).
fol. 6 b : Vervolg, (q. strophen :

F. Conrado (doorgehaald) profitenti.
Chronicon [1619] bl . 89 uitg. 1622.
bl. 179 uitg 1640 (= ad Oliverium
Coucke profitentem).
fol. 7 a : Vervolg van het voorgaande.
nn, (bl. go, uitg. 1 622 : f ohannem

Vander Elst, primam hostiam
offerenti : (25 verzen).

Deo

(i) Het gedicht opgedragen aan Philippus Elsius in ons HS.,
wordt opgedragen aan Conr. F-lorichius in de uitgave van 1622, en
aan N. B. N. in die van 1640.
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In Momum (bl.
i).
Nux, asinus, piger, campana (bl. r Jo).
Pulex Venenus (bl. t r 8).
Glacies (bl. 110).
Poeta (bl. i r o).
In n., (uiig 1622, bl. 114 : In Cottam).
fol. 7 b : Vervolg van het stuk nn, (7ohannem
Vanderhelst, primam hostiam Deo
offerenti, (fol. 7 a) .
fol. 8 a : Actus taus (Maria Grceca, bl. 19,
Hceresis), 10 eerste verzen,— eenige

fol. 8
fol. 9
fol. 9
fol. i o

fol. r r

fol.

rr

verzen koor van het einde bedrijf,
bl. 18, v. 77.)
b : Blank.
a : Chorus, (bi. 27, M. Gr., 2 verzen).
a
(bl 16, einde bedrijf).
b : Vervolg.
a : Elisabeth, Staffordia, domicella (3
verzen).
Chorus, 49 vs. -- 16 eerste verzen
onuitgegeven ; 34 v.
koor bl. 43.
b : Eleg. I, lib. I, (12 laatste verzen). fol.i
a Chorus, (p. 48, einde actus 4).
a
b:
(einde a^ tus 2 e , bl. 28 --

brokstukken).
fol. 12 a : Actus 3, Maria, (niets anders).
Chorus 2 act , (bl. 27 -- brokstuk ken)
fol.

r2

b : Tabula, (namenlijst, waarvan ik de
beteekenis niet vat).

45 --2, Maria, domicella.
Maria valedicit et ad mortem vadit

fol. 13 a : Bovenaan : Sc

(niets anders).
Brokstukken uit Eleg, 3 lib. II,
Theodori (bl. 27).
fol. 13 b : Eleg. Ad Gandam, Eleg. 2, lib. II.
(bl. 23).
fol. 14 a : Eleg. 5, li b. I I ,A d S. Caudron (bl. 3o,)
(6 eerste verzen uitgelaten),Somnium.
fol. 14 b : Eleg. 6, lib. II, (p. 28), Ad Ignatium

de Dyckere.
fol.15 ab : Begin van het stuk over Conradijn
van Zwaben, (hierover beneden).
Vervolg.
fo1.16 ab :
id.
fo1,17 ab
id.
fol. i 8 ab :
id.
fol.I9 ab :
id. en Eleg. 7, lib. I, Maria Magfol. 20 a :
dalena, (bl. 1 2).
fol. 20 b : Vervolg.
fol. 21 uitgescheurd.
fol. 22 a : Maria Solaria (Grceca), bl. 13.
lol. 22 b : Vervolg tot aan Chorus Anglorum

fugientium.
fol. 23 a : Eleg. 7, lib. II, Fulgentius Stevins,
(bl. 35).
fol. 23 a : Actus secundus (Maria Stuarta-GroeCa), II, bl. 19).
fol. 24 a : Vervolg, (bl. 21).
fol. 24 b : Scena 2, vervolg, (bl. 22).
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fol. 25 a : Vervolg, (bl. 24).
fol. 25 b : Vervolg, (tot einde van act. II, zonder
koor).
fol. 26 a: Actus III, Maria S., scena i, (=b1.32)..
fol. 26 b : Vervolg,. 4 laatste verzen, (bi. 34).
fol. 27 a : Volgende scene, (bl. 34).
fol. 27 b : Vervolg.
fol. 28 a :
id.
fol. 28 b :
id.
tot het einde van het Actus
III, zonder het koor (bl. 41).
fol. 29 a : Blank.
fol. 29 b : Actus IV, (Maria S. -Gr., bi. 44)•
fol. 3o a : Vervolg, (gedeeltelijk afgescheurd). Het
koor ontbreekt.
fol. 3o b : Actus V, (afgescheurd).
fol. 3 r a : Vervolg, (bl. 52) (Cum jam supremum

Phcebus adferret diem.
b
:
Vervolg,
(bl. 53) (Fides fugiens),
fol. 31
Chorus, (Heu ! Heu! lieu!)
fol. 32 a : Vervolg, (tot het einde van het stuk).
fol. 32 b : Eleg. 3, lib. I.
fol. 33 a : Eleg. 2, lib. III.
fol. 33 b : Vervolg.
fol. 34 a : Eleg. 6, lib. I.
fol. 34 b : Vervolg, (6 laatste verzen van Eleg. 6,
fol. 35 a :

b:
fol. 36 a :
fol. 37 a :

lib. I).
Blank.
Geknoei.
Blank -- en gedeeltelijk afgesneden.
Geknoei

-- 74 7 -b : Blank.
fol. 38 a : Blank.
b : Aanwijzing voor Maria Stuart.
Sylvar. I, (ad AntoniumSanderum),
bl. 83.

Sylv. I, (ad

7.

Cornelium A Marca),

bl. 99..

8 onuitgegeven verzen.
fol. 39 ab : Blank.
Ik hoef er hier niet aan te herinneren hoe het treurspel, dat het licht zag in 1623, onder den titel Maria
Greca, niets anders is dan de tragedie Maria
Stuartia, waarvan de schrijver den titel en enkele
verzen heeft veranderd : Bodel Nijenhuis heeft
reeds vroeger een Gentsch HS in handen gehad,
waaruit dit duidelijk bleek (1).
Men zou kunnen vermoeden dat ZEVECOTE
aan de waarheid van den Roomsch-Catholieken
Godsdienst heeft getwijfeld, vóór zijn vertrek uit
de zuidelijke Nederlanden, einde 1623 of begin
1624.. Want toen hij in 1623 bij Wolsschate te
Antwerpen zijne Maria Greca uitgaf, was hij nog

(t) Belgi ■ ch Museum, t. III (1839), bl. 363 < Over J. Zevecotius latijnsche treurspelen Marla Greca en Maria Stuart ia. »
Bodel Nijenhuis heeft de eerst) uitgave van 1623 niet gekend
(Poëmata J. Z., 1623, Wolsschate, Antwerpen). Hij schrijft bl. 366:
4 Zoo `verd het treurspel geboren, waaraan de schrijver den naam
Maria Grceca gaf, hetgeen hij in zijneb bundel lat. poëmata, eerst
Lugduni Batavorum, 1625, 12°, en bij hei druk, Ainsteidam, 1640,
het licht deed zien. »
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Augustijner monnik en vertoefde te Brussel. Dit
blijkt uit de opdracht aan Claudius D'Ongnyes,
baron van Hoboken, gedagteekend uit Brussel (to

Kal. Martii 1623, Bruxellis ex nostro collegio —
het collegie der Augustijnen. Zie verder opdracht
van lib. I Elegiarum : Raptim ex nostro collegio
13 Kal. jun. 1 623 en opdracht van lib. II Elegiarum : Bruxellis in nostro collegio 14 Kal.
jun. 1623).
Tot nogtoe hebben de geleerden gemeend dat
het vervormen van de Maria Stuartia tot eene
Maria Greca zijn oorsprong nam in de bekeering
van ZEVECOTE tot het protestantisme : Hij kon, zei
men, niet langer op dezelfde wijze over de onthoofding der ongelukkige Schotsche koningin denken,
toen hij van godsdienst was veranderd (i).
Deze gissing kan echter glad verkeerd wezen.
De verandering kan ook hare oorzaak vinden in
esthetische bepvaren, die den dichter later gingen
beletten tooneelen uit het moderne of middeleeuwsche leven in Latii nsche verzen en in tragedies,
bewerkt naar de voorschriften van Aristoteles, te behandelen. Wat aan dit vermoeden eenigen steun geeft,
is eene nieuwe ontdekking, die wij aan ons HS.
verschuldigd zijn : ZEVECOTE heeft een treurspel
geschreven over Conradijn van Zwaben, zooals

(I) Bodel Nijenhuis bi. 365 « toen hij later de hervormde godsdienst omhelsde, begreep hij zijne denkwijs omtrent haar (Marie
Stuart) te moeten wijzigen.
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blijkt uit de beschrijving hierboven van het HS.
Dit treurspel is onuitgegeven ; maar bij het lezen
van het stuk werden wij gewaar dat de dichter
heele brokken uit zijn middeleeuwsch drama heeft
overgenomen, om ze in te lasschen in zijne Esther,
welke te gelijk in 1623 met de Maria Greca het
licht zag.
Aleer wij verder over den Corradinus van
ZEvii:t;OTE uitweiden, laten we eenige bijzonderheden
volgen over de historische feiten, die in het stuk
vermeld worden. Het treurspel speelt in 1268.
Conradijn van Zwaben, de laatste der Hohenstaufen,
wien het koningrijk Napels door erfrecht toekwam,
waagde een opstand tegen Karel van Anjou, den
Franschen vorst, die zijne erflanden had bemachtigd. Hij had tot bondgenooten Frederik van Oostenrijk, uit het huis van Babenberg, en vooral de
Saracenen, door keizer Frederik II te Luceria
overgebracht. Den 23 Augustus 1268 kwam het
tot een treffen te Tagliacozzo. Conradijn werd
geslagen. Hij nam de vlucht en besloot naar Sicilië
over te steken : hij scheepte zich te Astura in ;
maar de heer van deze plaats. Johannes Frangipani,
vreezende verantwoordelijk gesteld te worden door
Karel van Anjou, zoo hij Conradijn liet ontsnappen,
leverde den vluchteling aan den Franschman over,
en den 26 October werd Conradijn met zijn vri'md
Frederik op de groote markt te Napels gehalsrecht.
Ziedaar de gebeurtenissen, waarvan Zevecote een

treurspel maakte.
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Wij leeren uit het HS. dat de dichter eerst
een stuk in vijf bedrijven ontwierp. Zóó waren ook
zijne Rosimunda en de Maria Stuartia. Dit was,
om zoo te zeggen, een algemeenen regel, die in het
begin der XVII e eeuw door de tooneelschrijvers werd
gevolgd. Men werkte naar de voorschriften van
Scaliger en vooral naar die van Daniel Heinsius in
zijn « de constitutione tragedice, » van I 6 I i (1).
Bovenaan, op de bladzijden, vinden wij de
eerste verdeeling :
fol. i 5a : Actus I, Corradinus cum Frederic°

deliberat de pellendo Carol° Andegavensi.
fol. 16a : (in twee verscheurd) bovenaan : cho(rus)
(doorgehaald).
fol. 17a : Actus I I, Corradinus victus fugit

cum Friderico Asturam et dat nautw
qui se Pisas vehit annulurn (doorgehaald).

fol. 18a : chorus (doorgehaald).
fol. i ga : Actus I I I, 7ohannes,Asturoe dominus,
mittit ad Carolum et vocat utruinque
ad se.
fol. 2oa : Scena 2, Corradinus et Fridericus
eunt ad Johannem.

(i) A. Willems, les Elzevier, n° 66. HOFMANN PEERLKAMP
Depoëtis latinis kende waarschijnlijk alleen de uitgave van [643.
Men leze wat h ij zegt bl. 318, 319. JONCBLOET (uitg. Honigh)
t. I V, bl. 214 schrijft 1616. Ik ken geene uitgave van dien datum.
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: is uitgescheurd en bevatte zeker bovenaan chorus.
fol. 22a : Actus IV, Carolus, exultans ob victoriam, jubet adduci captivos.
fol. 23a : Corradinus et Fridericus ducuntur
ad Carolum et gemunt.
fol. 24a : chorus (doorgehaald).
fol. 25a : Actus V, Carolus adjudicat eos neci.
fol. 26a : Scena 2da, Moriuntur.
Dit is het eerste ontwerp : maar de hier vermelde
bladzijden zijn met iets heel anders ingevuld. Bij het
schrijven begon ZEVECOTE den Corradinus op fol
i 5a op zijne plaats, maar gaat alleen tot op fol. 2oa,
verdeelt het stuk in 3 bedrijven en laat de koren
weg. Ziehier de beschrijving van het HS :
fol. 15 a : A ctus I. Corradinus cum Frederico
deliberat de pellendo Carolo Andegavensi kbegint op kolom 2 --vervolg
kolom I .De verzen zijn genummerd,
in het geheel 102 verzen. Proloog
54 verzen).
fol. 15 b : Scen. 2. Leguntur milites -- capitaneus : 4 verzen.
Scen. 3. Capitaneus, milites (niets
anders) de bladzijde is ingevuld door
een onuitgegeven lyrisch gedicht :
Qualis inter astra Phebus, (32 verzen).
fol. i6 a : Scen. 4. Nuncius.
Scen. 5. Exeunt capitaneus, milites
(niets anders).
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fol. 16 b : A ct us II. Scen . i . Corradinus cum -

v.).
fol. 17 a : Scen ,

2

Fridericus cum Sarracenis

(3 r v.)
Scen. 3. Carolus cum copiis occurit
in Marsis (53 v.).
fol. 17 b : Scen. 4. Pugnatur (29 v.).
Scen. 5. Corradinus, Fridericus fugiunt (3r v.).
Scen. 6. Carolus jubet qucrri (65 v.).
fol. r8 a : Scen. 7. CorradinusAsturce cum Friderico, nauta loquitur (91 v., zie
Act. II, van het eerste ontwerp).
fol. i8 b : Scen. 8. Nauta (12 v.).
Scen. 9. 7ol1annes, Nauta (21 v , het
Act. III, van het eerste ontwerp).
Scen. TO Megera ut alibi (niets anders).
Scen.

I. Corradinus, Fridericus
( 52 v.) .
fol. 19 a : Actus III. Scen. T. Carolus gaudet
et jubet adduci (59 v.).
Scen. 2. Nobilis juvenis pro Corradino (q v.).
Scen. 3. Corradinus, Fridericus ducuntur ad Carolum (35 v., cf.
Act. IV, scen. 2, van het eerste

ontwerp).
fol 19 b : Scen. 4. Carolus, Consil., Corrad.
Fridericus (63 v., cf. Act. V).

exrcitu(64
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fol.
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Scen. 5. Corrad. Frideri., lict(or).
decollantur (52 verzen, cf. ontwerp,
Act. V, scen 2, moriuntur).
a : Voortzetting.

Volgens de berekening van J. VAN ZEVECOTE.
zelf op het einde van het stuk had het treurspel
900 verzen.
De dichter heeft er van afgezien het treurspel uit
te geven, zooals het daar stond. Lange brokken
heeft hij er echter uit genomen om ze in zijne Esther
in te lasschen.
In het 5de tooneel van bedrijf II, waar Conradijn
en Frederik, na den slag van Tagliacozzo, besluiten
te vluchten, lezen wij (fol. r7b) :
CORR(ADI1V'US).

v. i.

Ah ! insolentes sortis insane vices !
Quam lubrica tuum sustinet basis pedem
Infida meretrix ! Quam breves scenas apis!
Quas propera tragico fine conclusit dies.
5. Quantis suaves sentibus tegis rosas,
Quantumque fellis nectari immisces tuo !
[Quo Friderice fugimus
]

Deze verzen zijn ingelascht Esther, Actus IV,
Scena 3 (bl. 142).
Het ( e tooneel begint met de verzen (fol. rib).
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CORRADINUS.

v.

1. 0 laeta semper numina ! Et nunquam meis

Irumica votis!
Ook het begin van Act. II, Scen. I, Esther
(bl. 122).
Het 7de too n eel Corrad in us
(fol. iSa) :

leest als volgt

FRIDERICUS.
v, r o. Quid Ergo?
CORRADINUS.
Totus animus abjectus jacet,
Dubiisque curis pectus obsessum tenens
Quid sit timendum nescit, et tamen timet.
Talis subinde quando scintillas vomens
Incerta toto flamma discurrit polo
i5. Nauta imminere grande prcesagus malum

20.

Pu ;nare d i vos pavidus, et toto aethe re
Spargi fugaces siderum flammas putat.
Vidensque, tragicos agere delphines choros,
Tristemque cceli faciem, et infidos maris
Tumere fluctus, omen infaustutn timet,
Fatigue proprii augur infelix sedet.
At nube fractá subitus erumpens fragor
Coelum, solumque turbat, et marl. incubans

25.

Frus'ra rogantem coelites nautam rapit,
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Caecisque miseram brevibus illidens ra tE m,
Fractas per aequor spargit iratum trabes.
[Ah Friderice
^

]

Alle deze verzen bevinden zich ook Esther,
Act. III, Scen.

2

(bl. 13o).

In het zelfde tooneel, lezen wij verder (fol. i 8a):
CORRAviNUS.

[Qmecumque suades opto].
FRIDERICUS.

Sed to
Simula dolores, statue terrori moderare
Cordisque luctus fronte dijicile (r) tege.
CURRA DI N US.

Quid Friderice (2) fronte dissimili jubes

65. Meos timores (3) tegere? Nequicquam facis :
Ut agilis aliquam flamma depascens domum,
Effrena fertur, vi sibi sternens viam
jurata nullum prorsus imperium pati
Omniaque vastans obvia, et tectum et trabes
7o Perfringit audax, lugubri exemplo probans
Quam vanus illam tegere tentarit labor.
Sic impotente cordis angusti sinu

Esther, 1. s e irerosa.
id.
1. ltl a rdochcee.
1. dolores,
(3) id.

(t)

( 2)

—
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Claudi recusat, mille vulgandum modis,
Quod grande rcestis ardet in fibris malurn,
75. Celare czcras (i) coner incassu m i neas
Aliunde si frons simulet, erumpet dolor,
Mendaxque quamquam vultus affectum premat,
Se semper aliqua prodet eluctans via.
Cf. Esther, Act. I, Scen. 4. (b1.118, [ Ide tooneel).

Corradinus, Scena r r , leest (fol. 1 8b)
CORRADINUS.

i. Hoc nunciabat ergo praesagus tinnor ?
Et ille cxcus mentis attonitx stupor?
[Et illa cordis tacita murmuratis
Patiens Christi 2

5
Si reos mori velis
Tibique fusas nullus auscultahs preces
Severus instes, tarda quid cessat manus?

Jo. Cur nos reservas hostibus sannam tuis?
Jaculare dira fulmina, aut fatum quoque
Super nocentis victores Sodomes (2) plue.
Sed parce potius nominis (3) memor tui,
15. Et qui superbos spernis, afflictos juva.
At qui juvare renuis, o juva tamen
At si juvare renuis, innocuis pie

(i) Esther, 1, luctacs ... meos.
(2) Ibid., 1. nocentum Capita Sodorum,
(3) Ibid. 1. fa?deris.
,
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Parce Friderico,
Friderico, nullum
nullum isis admisit nefas
nefas
Farce
Sed jute
jure . .

Male tutus
tutus ullam
tergo times?
times?
Male
ullam Nemesin aa tergo
Et imminentem
imminentem fatuus
fatuus irrides
irrides Deum
Deum?
?
uitor criminum
criminum in
in tuum
tuum caput
eaput
Qui justus ultor
Olente foetam
[retam sulphure arrexit manum.
manum.
30.
Caro[e! Qualis heu
heu olim gemes,
3o. Indigne Carole!
intér animas
anirnas umbra
umbra damnatas
damnatas sedens,
Quando inter
profuturo noxium
noxium lessu
le~su scelus
scelus
Non profuturo
Serodolebis
prenitens. quando
q uando Deus
Deus
Sero dolebis poenitens,
JEquum
peet us obstinans
obstinans tuis,
}Equum querelis pectus
Adamante multo
multo claudet
claudet inferni
inferni fores.
fores.
35. Adamante
prresentis occurens tibi
tibi
Miserande! tune
tunc proesentis
Imago scelleris, dente
dente vipereo
vipereo tuos
tuos
Depaseet art
us; [Quando.
[Quando
Depascet
anus;
Cf. Esther,
Esther, Act.
lIl, Scen.
Scen. 4,
4, bl.
bI.132.
132.
Act. III,

COl'radinus,
lIl, Scen.
Scen. I,
leest (fol. 19a) ::
Corradinus, Aet.
Act. III,
i, leest
(Carolus Gaudet
et Jubet
Jubeladduci,
adduci).
Gaudet et
.

CAROLUS.

v. I.
V.

0 Fulgurantis
Fulgurantis sancte
sanete dominator
dominator poli
Qui me meosque patrio
patrio (I)
sinu
(i) fovens sinu
Librata
[ulmina
in
meos
hos/es
geris
(2)
Librata fulmina
hostes geris (2)

(I) Esther
Esther::1.
I. dum paterno
pa/erna supplkem.
supPlicem.
(2)
id.
J.1. lilJrata
semper f.
in tumidu11l
f. in
tztmidurn g.
s,
librata semper,

758 Quis explicare voce mortali queat,
Qum to potente mira moliris manu?
[Tot sarracenes
Frustra superbus triste submittens caput
Lictoris ensi, scilicet nunquam bene
i5. Successit ulli, quisquis insano nimis
Stimulatus aestro sprevit invictos Deum
arma vesanus tulit
Contraque
Testatur illud [imperi nuper mei
Manfredus occupator in medio jacens
20. Campo . .
Quid alia memorem? Mille qua surgit mihi
Exempla Phcebus, mille qua fugit, dabit.
[Testatur hoc jam Corradinus, occidat
25. Qui me nzeosque voluit affectos nece
CONSILIUM

[Moderare, princeps, cordis ardorem tui]

2,

Deze verzen komen voor Esther, act. III, scena
bl. 129.

Wij hebben bier dus over de 8o verzen, die van
het een treurspel in het ander werden overgebracht.
De nieuwe bijzonderheden, die door ons hs.
aan den dag komen, werpen meer licht op de wijze,
waarop VAN ZEVECOTE zijne tooneelwerken vervaardigde.
Het is niet wenschelijk de enkele onuitgegeven
lyrische gedichten die in het hs. nog voorkomen,
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hier op te nemen, evenmin als grootere fragmenten
uit den Corradinus. Ten eerste zijn de bladzijden
zoo slordig geschreven dat zij op vele plaatsen heelemaal onleesbaar zijn ; ten tweede mogen we niet
vergeten dat wij met werken uit de jeugd van onzen
dichter hebben te doen, stukken die hij zelf heeft
veroordeeld.
Het hierboven vermelde zal echter volstaan om
te bewijzen dat het nieuwe handschrift niet geheel
van alle belang is ontbloot, maar integendeel allerlei
belangrijk nieuws bevat (i).
LEONARD WILLEMS.

(i) Ten slotte wijs ik nog op eene laatste dwaling, die door
alle biographen van Zevecote wordt begaan; zelfs in de laatste uitgave van Jonckbloet (1890, t. IV. bl. i o8) lezen wij : « De Si,z liebeelden, die hij (Zevecote) in 1638 uitgaf, zijn onbeduidender dan
soortgelijke stukken van anderen uit dien tijd plegen te zijn. » De
eerste uitgave der Sinnebeelden is niet van 1638, maar van 1626.
Zij werd reeds in 1880 beschreven door mijn vader prof. Alfons
Willems (les Elzevier, n° 268), waar ook staat : « L'édition originale est extrêmement rare. Aucun des biographes de Zevecote, pas

même l'éditeur de ses poésies complètes (Gand, 1840, in-8°) n'en a
eu connaissance. »
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SC.AP'ULAIRL
DE

l' l mmaculée Conception
Par une faveur très authentique, les
personnes qui le portent, et récitent avec
piété six Pater, six Ave et six Gloria en
l'honneur de la Sainte Trinité, de Marie
Immaculée et aux intentions de l'Église,
spécialement pour la conversion des pécheurs, peuvent gagner chaque fois, soit la

nuit, soit le jour, en marchant ou en
travaillant , d'innombrables indulgences
plénières et partielles.
La Confession et la Communion ne
sont point exigées pour gagner ces nombreuses indulgences plénières.
IMPRIMATUR

:

Amiens, 8 Déeernbre 1916.
FL. DE

LA VILLERABEL,
Vie. Gén.
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