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Vergadering van 19 Januari 1910.
Aanwezig de HH. : Prof. DE CEULENEER, bestuurder, TEIRLINCK., onderbestuurder, en Emv. GAILLIARD,
bestendige secretaris;
de heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAU«', Prof. Mr. JULIUS
ORRIE, TII. COOPMAN, JAN BROECKAERT, JAN BOLS,
KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS,

Prof. Dr. W.

BOUCHERIJ, AMAAT

Dr.

Dr.
Joos, Dr.

DE VREESE,

JAC. MUYLD È RMANS, JAN
HUGO VERKIEST

en Prof.

C. LECOUTERE;

de heeren Prof. Mr. PAUL BELLEFROID en
briefwisselende lede;.

FRANK

LATEUR,

De heeren Dr. H. CLAEYS, Mr. EDw. COREMANS,
Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE en Prof. Dr.
JULIUS MAC LEOD, werkende leden, alsook de heer Dr.
LEO GOEMANS, briefwisselend lid, hebben laten weten,
dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
December vergadering 1909, dat wordt goedgekeurd.
DES. CLAES,

-

Afsterven van Z. M. den Koning, Beschermheer
der Academie, den 17 December 1909. -- De heer
bestuurder Prof. AD. DE CEULENEER brengt eerbiedig
hulde aan de nagedachtenis van den overleden Vorst.
Hij herinnert aan dezes grootsche scheppingen op economisch en aesthetisch gebied, tot ontwikkeling van
ons volk en tot uitbreiding van de macht en van den
invloed van België. Verder spreekt de heer Bestuurder
van de vele wetten, onder de regeering van Koning
LEOPOLD II aangenomen en door hem onderteekend,
waardoor trapsgewijze en gedeeltelijk zware grieven
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van het Vlaamsche Volk mochten verdwijnen. Koning
LEOPOLD II was onze taal genegen. Menig blijk heeft
de begaafde Vorst daarvan gegeven. Spreker wijst
inzonderheid op het stichten van de Koninklijke Vlaamsche Academie, waardoor LEOPOLD II een der vurigste wenschen van het Vlaamsche Volk heeft verwezenlijkt. Ook zal onze Koninklijke Instelling steeds met
den grootsten eerbied en innige erkentelijkheid den
diepbetreurden Koning gedenken, wien zij haar bestaan.
te danken heeft.
MIJNE Heane`,

Twee dagen na onze laatste rnaandelijksche vergadering
onderging ons vaderland een smartelijk verlies. Na een kortst )adige ziekte overleed onze Koning te Laken den 17' December.
LEOPOLD II is niet meer; doch zoolang België op een
onafhankelijk bestaan zal mogen roerven en een vrije Staat zal
zijn, zoolang ook zal het Belgisch volk de vruchten der grooische
scheppingen van den doorluchtigen Vorst genieten. Inderdaad :
gedurende vier en veertig jaar besteedde Hij al de krachten vair
zijn vernuftigen geest, al de werkzaamheid van zijn genie aan
den vooruitgang en den voorspoed van zijn land. Hij wijdde
zijn buitengewoon verstand, zijn zeldzame geestkracht aan
de economische en a:sthetische ontwikkeling van ons volk, aan
de uitbreiding van onze macht en onzen invloed. Ons vaderland is een der kleinste Staten van Europa, doch Koning
LEOPOLD wist zoo vernuftig, krachtdadig en onverpoosd te
handelen en tevens dein ondernemingsgeest van ons volk te
vormen en te prikkelen, dat België een groote koloniale mogendheid geworden is en met recht beschouwd wordt als een der
rijkste en, wat handel en nijverheid betreft, als een der grootste landen van de wereld.
Deze schitterende uitslag van LEOPOLD's regeering zal
met de grootste erkentelijkheid in onze geschiedenis geboekt
blijven.
De Vlamingen zullen zich vooral herinneren dat LEOPOLD
II gedurende zijne regcu ring verscheidene wetten onderteekende
die, trapsgewijze en gedeeltelijk, zware grieven van het Vlaamsche volk deden verd\v j pen. 'meis Hij, in 18h5, den troon

7
beklom, gevoelden de Vlamingen altijd nog niettegenstaande
menig gunstig gevolg van de Nederlandsche Congressen en van
Snellaert's flink verslag namens de Vlaamsche Commissie van
1856, — de drukkende kwelling van het besluit dat door het
V oorloopig Bewind den 16 November 1830 werd genomen en.
waardoor het Fransch als eenige officieele taal werd uitgeroepen. Aan dien vernederenden toestand waarin de Vlamingen,
verkeerden, werd, sedert 1865, meer dan een verbetering toegebracht. Laten wij slechts vermelden : de wet-Coremans van
op het gebruik der Nederlandsche taal in strafzaken;
de wet-Devigne-Coremans van 1889, die de vorige verbeterde
en aanvulde; de wet-De Laet van 1878 op het gebruik onzer
taal in bestuurszaken de wet-Coremans van 1883 op het aanleeren van het Nederlandsch in het officieel middelbaar onderwijs ; de gelijkheidswet De Vriendt-Coremans van 18 April 1898,
die voor de wetgeving het Vlaamsch naast het Fransch als
•

officieele taal erkent.
Al de grieven van het Vlaamsche volk zijn niet verdwenen;
er blijft voorzeker nog veel te doen; en dat zal, hopen wij, wel
onder de regeering van Koning ALBERT geschieden.
In het begin zijner regeering scheen Koning LEOPOLD
voor de Vlaamsche beweging min of meer onverschillig te zijn;
dat was wellicht het gevolg zijner eerste opvoeding. Doch na
weinige jaren ontstond bij Hem de overtuiging dat het bestaan

en de verspreiding der Nederlandsche taal onmisbaar zijn voor

de geestesontwikkeling van onzen stain en voor het behoud
onzer nationaliteit. Tijdens het jubeljaar 1905 kon men Hem
officieel in de hoofdsteden der Vlaamsche provinciën in het
Vlaamsch begroeten; en te Antwerpen antwoordde Hij zelfs in
onze taal. Die ommekeer in zijne gezindheid ten gunste der
volkstaal werd met vreugde opgemerkt, toen hij zijn eerste
Vlaamsche redevoering uitsprak, nl. te Brussel in den Nederlandschen schouwburg den I3n October 1887. De volgende wijze
woorden uit die redevoring mogen hier woiden aangehaald
Indien, zoo sprak Zijne Majesteit, de kennis der vreemde
« talen te onzen tijde bijzonder nuttig is, is die der nationale
« talen eene noodzakelijkheid : het is noodig ze aan de jeugd
« gelijktijdig te doen aanleeren en het is te wenschen dat het
gebruik er van aan alle Belgen meer en meer gemeen werde. »
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Een klaar bewijs van genegenheid tot onze taal schonk ons
de begaafde Vorst door het stichten der Koninklijke Vlaamsche
Academie. Reeds in 1834 oordeelde David het ontstaan eener
Vlaamsche Academie een onontbeerlijke noodzakelijkheid. Doch
een halve eeuw verliep voor een minister — het was de hooggeachte minister BEERNAERT!
in die dringende behoefte voorzag. Den 8 Juli 1886 onderteekende LEOPOLD IT een besluit
waardoor de Koninklijke Vlaamsche Academie werd ingesteld.
Door het stichten en voortdurend beschermen onzer Academie
heeft LEOPOLD II een de r vurigste wenschen van het Vlaamsche volk verwezenlijkt. Het is waarlijk LEOPOLD II die de
Vlaamsche Academie in staat heeft gesteld, door hare werkzaamheid en haren invloed, veel bij te dragen tot de handhaving
der rechten van onzen stam en tot den bloei der Nederlandsche
taal- en letterkunde.
Toen Hij den 12 n Februari 1887 de Leden der Academie
ontving, zegde Hij dat deze op zijne toegenegenheid mocht
rekenen en dat Hij van haar bestaan de schoonste vruchten
verhoopte. Merkwaardig was tevens de volgende verklaring :
-

Z. K. H. de Graaf van Vlaanderen, mijn broeder, heeft,
« op mijn uitdrukkelijk verlangen, en ook toegevende aan zijne
« eigene bijzondere genegenheid, gewild dat zijn zoon, prins
« PouDEWUN, de taal der Vlamingen spreken zou; hij heeft
gewild dat zijne kinderen zich met de Vlaamsche taal zouden
« vertrouwd maken,— doch in geen geval zal ooit een Vorst meer
<< genegenheid aan die taal bewijzen, dan ik zelf immer doen zal.
<: De Vlamingen mogen dus verzekerd zijn van mijne innige
« genegenheid voor het Vlaamsche leven; ik volg de ontwikke« ling er van met belangstelling en zal daartoe het mijne altijd
« bijdragen.
Onze Academie zal den Vorst wien zij haar bestaan te

danken beeft, altijd met den grootsten eerbied en innige erkentelijkheid gedenken. Het is een diep gevoelen van dankbaarheid
dat mij noopt U voor te stellen, Mijne Heeren, een brief van
rouwbeklag aan Z. M. Koning ALBERT te sturen.

Onmiddellijk na het ontvangen van het droeve
nieuws van 's Konings afsterven, heeft de Bestendige
Secretaris, tot teeken van rouw, aan den gevel van
het Academiegebouw de nationale vlag halfstok laten
hijschen.
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- Bij
Bij brieve
brieve van
van 17
17 December
December 1909,
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zendt de
de
\Veledele Heer
Heer Gouverneur
Gouverneur der
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provincieOost-VlaanOost-VlaanWeledele
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Konings.
ven
- Bij
Bij brieve van 18
18 December bericht
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—
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Z. M.
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Brussel, Woens\VoensZ.
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plaats grijpen
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KoninklijkeVlaamsche
Vlaamsche
ddag,
a g, 22n
: dedeKoninklijke
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cle Minister,
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Academie,
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Minister, zal
zal plaats nemen
rouwstoet. Derhalve
Derhalve wordt
wordt de Secretaris
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verzocht de
de
rouwstoet.
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van de
de
noodige
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10
10 uur.
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bijwonen.
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Hebben de
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de heeren
heeren ::
Hebben
Prof.
Dr. W.
'vV. DE
DE VREESE,
VN.EESE, bestuurder;
Prof. AD.
AD. DE
DE
bestuurder; Prof.
Prof. Dr.
CEULENEEN.,
CEULENEER,onderbestuurcler;
onderbestuurder; Em\'.
EDw. GAILLIARD, bestensecretaris;TH.
TH.COOPMAN
COOPMAN en Dr.
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L.SIMONS,
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kencle leden,
leden,alsook
alsook
de heer
VICTOR
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A MONTAGNE,
kende
de heer
VICTOR
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op de
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gulhartigste
briefwisselend lid. —
Die l1Ceren
heeren zijn
wijze
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KAREL DE
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--
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23 December,
December, houdende
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Koning ALBERT
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het adres,
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den. De
dat door de
de Vergadering
Vergadering wordt
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goedgekeurd .
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Inhuldiging, den
den 23
23 December
December 1909,
I909, van
van Z. M.
ALBERT, Koning
Koning der
der Belgen,
Belgen,Beschermheer
Beschermheer der
der
ALBERT,
Academie.
Academie. --- De heer
heerProf.
Prof.
AD.
CEULE~EER, beAD.
DEDE
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zegt dat de
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regeering
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beste mogen
mogen hopen voor den bloei en den vooruitgang
vooruitgang
het
ons yolk
volk:: Wat
\Vat op
op Vlaamsch
Vlaamsch gebied
gebied Prins
Prins ALBERT
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blijken van
van oprechte
oprechtegenegenheid
genegenheid voor
voor de
de
zal.
Vlaamsche taal
heeft Prins
Prins ALBERT
ALBERT reeds
reedsgegeven.
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bestaanvierde.
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.

-

II-
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aanwezigen in vervoering bracht en door hen hartelijk en luid
werd toegejuicht. De Vlaamsche Prins eindigde met liet kranig
vers van onzen Ledeganck :
• Zij wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden ! »
Met volle waarheid mocht de toenmalige bestuurder, thans
onze bestendige Secretaris, de Heer EDW. GAILLIARD tot Z. K.
H. de volgende woorden sturen :
« Dit vreugdegeroep voorspelt U, Monseigneur, vanwege het
« heele Vlaamsche volk — want ik mag het wel zeggen, hier is de
« ziel van Vlaanderen tegenwoordig — dit vreugdegeroep voor« spelt U, vanwege het Vlaamsche Volk rechtzinnige genegen« Beid voor U en tevens, liefde, verkleefdheid en trouw in de
« toekomst....
« Meer dan ooit zijn dus heden de banden toegehaald tus« schen U w e Koninklijke Hoogheid, den vermoedelij ken troon« opvolger van België, en tusschen het trouwe Vlaamsche Volk >..
Het Vlaamsche Volk is in de hoop olie de Prinselijke rede
liet koesteren, niet teleurgesteld geworden. De Prins heeft op
dien heugelijken stond geen ijdele woorden gesproken: hij heeft
er zijn innige overtuiging in te kennen gegeven ; dat heeft hij bij
zijne troor,beklirnmirig klaar bewezen. Na den grondwettelijken
eed in 't Fransch afgelegd te hebben, heeft Koning ALBERT
onmiddellijk den eed in 't Vlaamsch herhaald. De gelijkheidswet
van 1895 is voor Zijne Majesteit eene w ezenlijkheid. Koning
ALBERT maakt geen onderscheid tusschen beide nationale
talen. Deze Koninklijke daad is van liet grootste belang voor de
toekomst van den Vlaamschen stam en liet is met vreugde en
fierheid dat het Vlaamsche Volk ze vernomen heeft. Met vurige
hoop begroeten wij de nieuwe regeering en }iet zou voor de
Academie eerie eer zijn door Z. M. den Koning in gehoor ontvangen te worden, ten einde Z. M. mondeling onze eerbiedige
gelukwenschen en den dank van liet Vlaamsche Volk te kunnen
overbrengen.
Ik heb de eer, Mijne Heeren, U voor te stellen een adres
van gelukwensching aan Koning ALBERT te zenden.
-- Bij brieve van 18 December 1909, brengt de
Weledele Heer Minister- van Wetenschappen en Kunsten ter kennis van den Bestendigen Secretaris, dat de
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bureelen van de Secretarie der Koninklijke Vlaamsche
Academie zullen gesloten blijven, den Donderdag, 23 n
December, dag van 's Konings inhuldiging, alsook den
Vrijdag daaraanvolgende, ter gelegenheid van het
plechtig Te Dennis dat te Brussel zal gezongen worden,
tot viering der troonbeklimming van Z. M. Koning
ALBERT.
Bij brieve van 20 December, bericht de Weledele
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten den
Bestendigen Secretaris, dat de gevel van het Academiegebouw client verlicht te worden, den Donderdag, 23 n
dezer, dag van de troonbeklimming van Z. M. Koning
ALBERT.
Aan die voorschriften werd behoorlijk gevolg gegeven.
— Te Deum. Brief van 3o December 1909, waarbij
Z. H. Mgr. de Bisschop van Gent, het Bestuur der
Academie uitnoodigt tot het Plechtig Te Deum, dat den
3 Januari igio, te elf uur, in de hoofdkerk van SintBaafs te Gent zal gezongen worden, ter gelegenheid
van de troonbeklimming van den Koning. — De heeren
Prof. DE CEULENEER, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE en
EDW. GAILLIARD hebben de plechtigheid bijgewoond.
-- De heer Bestuurder geeft vervolgens lezing van
het ontwerp van adres, dat wordt goedgekeurd.
--

**
Toespraak door den heer Bestuurder. — De heer
DE CEULENEER opent de vergadering met een toespraak
tot de Heeren Leden. Gaarne brengt hij een welverdiende hulde aan den afgetreden bestuurder, den heer
Dr. WILLEM DE VREESE, om al het goede dat deze
gedurende zijn werkzaam en waarlijk voorbeeldig bestuur ten voordeele der Academie, inzonderheid op
wetenschappelijk gebied heeft weten tot stand te brengen. Aan hem heeft ook onze Koninklijke Instelling de
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sedert zoo lang gewenschte herziening van hare wet te
danken. Under Dr. DE VREESE:'s w ijze leiding heeft de
ruildienst met vreemde Academies een ongehoopte
uitbreiding genomen. Zoo wordt onze Academie al meer
en meer bekend, zoo worden hare uitgaven meer gewaardeerd en wordt de weg gebaand tot opneming onzer
Instelling in het Internationaal Verbond der Academies.
Vervolgens spreekt de heer DE CEULENEER over de in
1911 in te richten feesten, ter gelegenheid van de 25e
verjaring van het stichten der Academie. Groote luister
en ruchtbaarheid zouden aan die herinneringsfeesten
behooren gegeven te worden. Laten wij werken tot
voorbereiding van de plechtigheid van 1911 en tevens
al onze krachten inspannen om van de Regeering de
uitbreiding onzer Academie op het terrein der wetenschap en der kunst te bekomen.
GEACHTE EN WAARDE COLLEGA'S,
Na U alien van harte een recht gelukkig jaar gewenscht te
hebben, zoo weze mijn eerste woord een woord van dank om
de eer die Gij mij hebt gegund met mij tot bestuurder voor 1910
te verkiezen. Ik kan u de verzekering geven dat ik, naar mijn
gering vermogen, zal trachten mij uwer keuze waardig te maken.
Mijne verkleefdheid aan de Academie is U sinds jaren bekend
en Gij weet dat het edel en vaderlandsch doel dat Gij beoogt,
ook het mijne is; ik ben overtuigd dat ik op uwe welwillende
medewerking zal mogen rekenen. Als wi j hier samenkomen,
bevinden wij ons niet in een stijve en koele vergadering van
letterkundigen en geleerden; maar wij gevoeler, ons in een
warmen vriendenkring, waarvan al de leden wedijveren, door
inspanning hunner geestkrachten, om den bloei der Academie
te bevorderen, en die onderling samenwerken tot de opbeuring
en ontwikkeling van den Vlaamschen stam. Doch, alhoewel wij
allen hetzelfde doel voor oogen hebben en met denzelfden geest
bezield zijn, munt toch, gelijk overigens in alle maatschappij,
het eene lid door zijne werkzaamheid meer uit dan het andere.
Hier gaat het ook zoo toe. En terwijl ik spreek, komt op uwe
lippen de naam van het ijverigste onzer medeleden, de naam van
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den man dien ik, — zwaar is de taak voorwaar! -- moet opvolgen ;
doch ik zal hem niet trachten te evenaren, ik zal enkel aan hem
een voorbeeld nemen. Vroeger reeds had Dr. WILLEM DE VREESE
ons meermaals op wetenschappelijke voordrachten en lezingen
vergast; wij kenden hem als geleerden taalkundige, als onverpoosden werker; doch als leider onzer werkzaamheden heeft hij
waarlijk zichzelf overtroffen. Ik beantwoord aan de gevoelens
mimer collega's met hem innigen dank toe te sturen om al het
goede dat hij gedurende zijn werkzaam bestuur ten voordeele
der Academie heeft voortgebracht. Zonder de verdiensten mijner
voorgangers in eenige mate te verminderen, zal het mij wel veroorloofd zijn hier plechtig te verklaren dat, sedert het ontstaan
der Academie, geen bestuur zulke rijke vruchten heeft afgeworpen
als dat van den Heer W. DE VREESE. In zijne openingsrede
herinnerde hij ons met veel juistheid dat de titel van bestuurder
onzer Academie een euphemisme is, daar er hier weinig of niets
te besturen valt. Sedert het ons gegund is onzen vriend GAILLIARD
als secretaris te bezitten -- hij moge, in goede gezondheid, dit
ambt nog lange jaren bekleeden — is alles wat bestuurszaken
betreft zoo goed en stipt geschikt en geregeld, dat den bestuurder
niets te doen blijft dan de aangeboden stukken te onderteekenen.
Dank zij het beleid van den hooggewaardeerden Secretaris, moest
Dr. DE VREESE zich niet inlaten met het eigenlijke bestuur der
Academie; hij dacht des te beter zijne aandacht te kunnen wijden
aan de wetenschappelijke roeping van een korps dat voor doel
heeft de beoefening der wetenschap of, meer nog, het bevorderen
der beoefening van de wetenschap. Om dit doel te bereiken, den
werkkring der Academie uit te breiden, deze in staat te stellen
voldoening te geven aan echt wetenschappelijke wenschen en
verwachtingen, meende hij dat het, in de allereerste plaats,
noodzakelijk was onze wet te herzien en er onontbeerlijke wijzigingen aan toe te brengen. Nog in de Januari-vergadering
werd, op zijn voorstel, een commissie van vijf leden benoemd.
Bij deze Commissie diende de heer DE VREESE een beredeneerd ontwerp in, waarvoor hij de wetten der voornaamste
Academies van Europa had geraadpleegd en vergeleken. De
Commissie werkte zoo ijverig, dat haar verslag, eveneens
uit de pen van den Bestuurder gevloeid, reeds in de Aprilvergadering kon overgelegd worden. Dadelijk begon de bespreking en drie vergaderingen werden er aan besteed. Behoudens
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Zoo wordt onze Academie al meer en meer bekend, hare
uitgaven meer gewaardeerd, en zal zij gemakkelijker worden
opgenomen in het Ateonationaal Verbond der Academies, dat
reeds uit twintig officieele genootschappen bestaat. Ons geacht
medelid, de Heer COOP1rAN, had vroeger aangetoond hoe gewenscht het zou wezen voor onze Academie bij dit Verbond
aangesloten en op de samenkomsten vertegenwoordigd te zijn.
Dr. DE VREESE werkte om dit doel te bereiken en wij zullen
nieuwe pogingen doen om, ook in deze richting, te slagen. Doch
zooals Dr. DE VREESE in de Commissie tot herziening van
het Reglement uitvoerig heeft betoogd -- zelfs buiten dit Verbond zou het, uit het oogpunt der Nederlandsche wetenschap,
allernuttigst zijn een samengaan met de Hollandsche wetenschappelijke en letterkundige korpsen mogelijk te maken; daar
zouden middelen worden beraamd tot het uitgeven van groote,
voor beide landen belangrijke werken die, zonder dien dubbelen steun, nooit zouden het licht zien. Ik zal nazoeken op
welke wijze men die samenwerking zou kunnen bekomen.
Hetgeen ik daareven over het bestuur van Dr. DE VREESE
gezegd heb, bewijst dat het aan zijnen opvolger overblijft zijne
voorstellen uit te voeren, zoodra zij door de Regeering zullen
bekrachtigd zijn. Daarbij echter mag ik mij niet beperken; het
ware eenvoudig rusten op de lauweren zoo menigvuldig door
mijnen voorganger geplukt. Zijne werkzaamheid zal ik evenwel
--

niet evenaren, en dat acht ik ook niet wenschelijk. De boog mag
niet altijd gespannen zijn, leert ons een oud spreekwoord. Ik
durf den gang eereer Academie vergelijken met indertijd het
whi s en tories. Nadat de zr'hibs
leven der Engelsche partijen
gedurende hun bestuur menige verandering aan de politieke
en sociale toestanden hadden gebracht, kwamen de tories aan
—

het roer, om rustig en bedachtzaam de ingevoerde nieuwigheden
met overleg toe te passen. Dit wee nu ook mijne taak.
Doch, indien aan het huidige bestuur iets bijzonders te
doen staat, dan zal dit, naar mijne meening, het voorbereiden
der feesten van toekomend jaar zijn. Willen wij ons bepalen tot
een openbare zitting, die zich van de jaarlijksche openbare
vergaderingen enkel zou onderscheiden door de redevoering
van den bestuurder die het vijf-en-twintigjarig bestaan der Academie zou herdenken, en door een algemeen verslag van den
secretaris, zoo ware het voorzeker nutteloos zich daarover een
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zijner Bibliotheca Neerlandica Manuscrizta de wijde wereld zal
kunnen inzenden. Zoo doende, zouden onze werkzaamheden
aan de bevoegden bekend gemaakt worden en de Regeering
zou zien hoe duchtig hier gearbeid werd en op welke uitstekende wijze ons genootschap aan alle verwachting heeft beantwoord; haar zou aldus een afdoende aanleiding gegeven worden
om onze Academie uit te breiden. Binnenkort kom ik op dit
onderwerp terug. Thans verklaar ik slechts dat de uitbreiding
onzer instelling mij, voor de toekomst en de ontwikkeling van
den Vlaamschen stam, als onbetwistbaar noodzakelijk voorkomt. Voorwaar, de Vlaamsche letterkunde moet nog meer
beoefend en begunstigd worden, en de Nederlandsche philologie grondig bestudeerd. Dat schijnt mij echter niet voldoende. De Nederlandsche Congressen, de rechtsgeleerde en
de wetenschappelijke Congressen leveren het bewijs. Doch
dat zijn private ondernemingen, en hun invloed kan niet zoo
groot zijn als die van een officieel korps. Men eischt ook,
en dat met volle recht, de stichting eener Vlaamsche hoogeschool; doch daartoe is een bekwaam leeraarskorps, dat alle
wetenschap door middel van de moedertaal kan aanleeren,
onontbeerlijk. Het is in het Vlaamsch en niet in een vreemde
taal, dat de geleerde Vlaming zijne onderzoekingen over
wetenschap, geschiedenis, rechtsgeleerdheid moet opstellen en
uitgeven. Het is door het Vlaamsch dat wij aan ons volk moeten
doen kennen de werken der groote schilders, beeldhouwers
en bouwmeesters, die den roem van Vlaanderen door de
heele wereld hebben verspreid. Thans is 't in 't Fransch dat
men de gewrochten van Sluter, Van Eyck, Van Dyck, Rubens
leert waardeeren; van Van Eyck die waarschijnlijk niet veel
Fransch verstond ; van Rubens en Van Dyck die meestendeels
hun bijzondere briefwisseling in 't Vlaamsch hielden! Het is
door de uitbreiding onzer Academie, en wellicht alleen door die
uitbreiding dat aan dien ellendigen toestand gunstige verandering
kan gebracht worden.
Laten wij dus dit jaar onverpoosd werken tot voorbereiding
van ons grootsch feest van n i i, en tevens al onze krachten
inspannen om de uitbreiding onzer Academie van de Regeering
te bekomen. Ik reken, waarde Collega's, op uwe medewerking
en ik ben overtuigd dat gij allen mij die van harte zult verleenen.
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Aangeboden boeken. Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
—

Door de Regeering
MAREZ (G. DES) et SAGHER (E. DE). - Académie Royale de Belgique. Commission Royale d'Histoire. Comptes de la ville d'Ypres de
126 7 à 13 2 9 , publics par G. DES MAREZ, Archiviste de la ville de Bruxelles, et E DE SAGHER, Archiviste de la viile d'Ypres. Tome premier. Bruxelles, 1909.
LECOINTE (G). -- Annuaire astronomique de l'Observatoire Royal
de Belgique, publié par les soms de G. LECOINTE, directeur scientifique du Service Astronomique. 1910. Bruxelles, 1909.
Loquela van Guido Gezelle tot Woordenboek omgewerkt. Afl. 23-24.
Antwerpen, z. j (191o.)
Middelnederlandsch Woordenboek van wijlen Dr. E. VERWIJS en
Dr. J. VERDAM, Hoogleeraar te Leiden, Deel VII. Afl. 11-12.
TIJDSCHRIFTEN - Bibliogra/hie de Belgique, 1909. Première
partie : Livres, nos 22-23; Deuxième partie : Publications périodiques,

nos 22-23,
no 10, 1909.

Bulletin bibliogra fthique et pédagogique dit Musée beige,
—

Revue de l' Universitá de Bruxelles, no

2, 1909-1910. —

Revue Sociale Catholique, no 2, 1909-1910 — tVallo7iia no 12, 1909 —
Bulletin des Musics royaux, nos 11-12, 1909. — Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, nr 8, 1909. — Arbeidsblad, Dr 22, 1909. -- Maandschrift van het Beheer van Landbouw, nr II,
1909. — Annales des Travaux publics, no 6, 1909.
,

Door de Société d'Emulation, te Brugge :
Annales de la Société d'Emulation de Bruges. Tome LIX, Ome fase.,

Novembre 1909.
Door de Académie Royale d'Archéologie, te Antwerpen :
Bulletin, no III et IV, 1909.

Door de Société Liégeoise de Littérature Wallonne, te Luik :
DOUTREPONT AUG.). - Bibliothèque de Philologie et de Littérature Wallonne, no 1 : AUG. DOUTREPONT. Les Noëls Wallons avec
une étude musicale par ERNEST CLOSSON, et six dessins originaux
d'AUG. DONNAY. Liége, 1909.
Door den Antialcoolischen Bond van Oost - Vlaanderen, te Gent :
De Vijand! ltfaandschrift. Zesde jaargang : 1909, nrs 1-12.
De
Vijand! Almanak voor 1910. Gent.
-

-
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Door de Commissie tot Redactie van
Door
den Utrechtschen
Utrechtschen StuStuvan den
denten- Almanak
denten-Almanak:
Utrechtsche Studenten-Almanak
vanwege het
Studenten- Almanak V001'
voor 1910. Uitgave
Uitgave vanwege
Utrechtsche Studenten-Corps.
Studenten -Corps. Utrecht,
IglO.
Utreclttsche
Utrecht, 191o.
Door de Commissie tot redactie van den Delftschen almanak:
almanak
Delftsche Studentenalmanak voor
Delfische
voor het jaar
jaar negentien-honderd-tien.
llegeJztzcll-honderd-tim.
Delft.
Door Verein fiir
lür niederdeutsche
niederdeutscheSprachforschung
Sprachforschung:
:
Niederdeutsches
Jahrbuch des
des Vereins
Vereills fiir
für niederdeutsche
niederdeutsche
Niederdeutsches Jahrbltch.
Jahrbitch. Jaltrbuch
SprachjorschzlJIg.
l!jU!j. XXXV. Norden
Narden and
und Leipzig,
Leipzig,1909.
1909.
Sprachforschung. JaMgallg
Jahrgang 1909.
Door de K. Universitets-Biblioteket
Universitets-Biblioteket te Lund (Zweden) :
Acta Universitatis
Unive1'sitatis Lundensis
Lundensis (Nova
Universitets
(Nova Series).
Series). --- Lunds Universitets
Arsskrift
Ily jiiljd.
afdelningen :: Teologi,
Arsskrift sty
pljd. Första
Fdrsta afdelningen
Teologi, Juridik
Juridik och HumanisHuznanistiska iil1men.
dunnen.
I, 1905. —
- SEGERSTEDT
Ekg'uàen i Doàonll.
Dodona.
SEGERSTEDT(T).
(T). -— Ekguden
\\
ALLENGREN (S.). --- Hansjá'rta
po/ztiskteoretzker.
teoretlker.
WALLENGREN
Hans fczrta som politisk
A
HLBEkG (A.W.) --- Durative
Zez'tbeslz'1nmungeninm
lmLateinischen.
Lateinis.hen.
AHLBERG
(A. -W.)
Durative Zeitbestimmungen
LINDSKOG
ad Plz{tarchi
Pll/tm'chz Vitas.
VJtas.
LINDSKOG (C.). ---- Adz-ersarzá
Adversaria ad
\VALBERG
parlme
?e di
di Ce/erinaCelerinaWALBERG (E.). --- Saggzo
Saggio sulla fonetica del paria
Crcsta
Cresta (AltaEllgaàitla).
(Alta Engadina).
Bihang :; Lunds
Blhang
Universz'tetsc à'rsberrïttsele
19°4-19°5.
Lunds Universitets
rsberáttsele 1904-1905.
11,1906.
- Medeltida
j}jedetfzda rá'ttsuttryck
rdtisuttryck fran
fran
II, 1906. --- SÖDERWALL
SóDERWALL(K.-F.)
(K.-F.) --Vá'rmland,
Smaland.
va, nzland, lVá'rke
Ndrke och Snzaland.
SEGEkSTEDT (T.).
Mynt, anvc
anvá'ndning
SEGERSTEDT
(T.). --- Mynts
dv'dskulten.
ndning i dU'dskulten.
for den
FEHRMAN
jö'rsva1et Jiir
den
FEHRMAN (0.).
(D.). --- ConJ1ttatz'o
Coe fictatio pontijiczá
pontifcia och fersvaret
medeltlda
nzedeltida k)'rkoz'nstz'tutlonen.
kyrkoinstitutzoren.
WULFF (FR.).
Préoccupations de
attestécs
WULFF
(FR.). -Preoccupations
de Pe'trarque
Pétrarque1359-1369,
1359-13 69, attestées
par Vat.
Vat. Lat. 3196 fol.
fol. II et 2.
Bihang
Blhang : Id.
ld. 1905-1906.
19°5-19°6.
111, 19u7.
- BRING
BRING (S.-E.). -- Fortecknzng
Fiirtecknzng ófver
iJfver Sven
Sz'enLagerLagerIII,
19U7. —
brz'ng's tryckta
tryckta arbeten
arbelen och manuskript.
manuskrzpt.
brings
- Sven Lagerbring.
Lagerbring. Tal Vld
Lunds Universitets
Universitets
STILLE (A.). -vid Lunds
enznnesfest
mznneifest den
den 6 Mars
Mars 1907.
1907.
RODHE (K).
Kyrka och Skola
Skola i Sverige under
under 1800
1800-talet.
RODHE
(E.). -- h'yriea
-talet. En
kyrkohzstorz'sk undersokning
undersiikning I.
L
kyrkohzstorisk
LUNDSTEDT (A.
(A.V.), --- Altai
Aftalangaende
ang-aende prestation
preslatz'on till
till tredjeman.
tredje11lan.
LUNDSTEDT
-V.).
àvzl-rà'ttslig
studIe.
En civil-re
ttslij studie.
FEHRMAN (D.).
- Carl .Fredrik
Fredrzk af Mingard
TVi'ngard sdsom
sà's011l biskop
biskop ófver
iJfvcr
FEHRMAN
(D.). —
stift.
TPing'ardsverksamhet
verksamlzetfor
fO'rkyrka
kyrka och skola.
sko/a.
Go'lcborgs st
Gótebotgs
ft, I.LWingards
ld. 1906-1907.
1906-1907.
Bihang :: Id.
Tiil Thorilds
Thorzlds minne
11lztme den 11 oktober 1908. Af
Af Littera.
Lz'tteraIV, 1908. - Till
Seminarzet i Lund.
Lund.
turkzstorzska Seminariet
turhistoriska
—
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Aspekkinderung und Aktion.;artbildZang beisjt pol
nischen Zeitworte. Ein Beitrag °um Studiu m der indogerijuznZscllen
Prá'verbia Zend ihrer Bedeutungsf itnktionen.
AGRELL (S.).

-

--

ZACHRISSON (R.-E.). — A contribution to the study of AngloRojnan influenee on English placeiaaJjtes.

Studier 61ver Schleierllaachers uppf.ztty,ing af dct
ALIN (F.).
evangelzska's kapelsebeg reppet.
-

Mang : Id. 1907-1908.
Monumenta Scaniae historica. Diplomatarium
WEIBULL (L.).
dioecesis Lundensis. Lunds iirkestifts Urkundsbok, utbifven af LAURITZ WEIBULL. Pa bekostnad af Lunds Domkyrka.) Tredje bandet
fdrsta, andra och tredje hdite. Lund, 1900-1904.
—

Fran filologiska Fdreningen i Lund. Sprakliga uppsatser I.
Id. III, 1'illegnade Axel Kock.
Lund, 1897. — Id. II, Lund, 1902.
Id. 1906.
--

Minne af skalden JAKOB FRESE. Stockholm, 1867.
Om Ehrensvdrds konstÍLlOso, flskc! standLJUNGGREN (GUSTAF).
punkt, af GUSTAF LJUNGGREN. Z. pl. of j.
Id. -- Vid invigningen af nya universitetshuset i Lund den 27 September 1882, af GUSTAF LJUNGGREN, universitetets rektor. Lund. 1882.
-

Festskrift med anledning af Hans Majestdt
TEGNÉR (E.).
Konung Oscar II regerings jubileum 1872-1897. LTtgifven af Lunds
Universitet 'Tredje afdelningen. Lands Universitet 1672 1697 af E Lor
TEGNÉR. Lund, 1897.
—

-

CHARLIER (C.-V.-L.). — Festskrift fran Kongl. Fysiografiska
Shclskapet i Lund, i anledning af 300-arsdagen af Tycho Brahes ddd.

Utgrdfningarna af Tycho Brahes observatorier pa hveja sommaren
1901, beskrifna af C.-V.-L. CHARLIER. Lund, 1901.
Svensk Musikhistoria af 'TOBIAS NORLIND.
NORLIND ('TOBIAS).
Helsingborg, 1901.
Id. -- Studier jdmfdrande musikforskning. Om Spraket och s-nusí—

ken nagra blad r-cr recitativets aldsta historia tillika med en lWusikbilaga imfattande 17 notexeznpel, af TOBI AS NORLIND. Lund, 1902.
Odmanska Donationen till Lunds Universitets bibliotek. Firteckning ufver dess psykiatrisk-neurologiska del. Lund, 1906.
Till den hugtidlighet hvarmed Lands universitet den 6 - .i. ars 1,c;, ,
firar 200-ars minuet af SVEN LAGERBRLNGS »V else ilabjutlas vedenskapernas idkare, gynnare och usaiversitetets prorektor. Bifogad skrift : Furteckning vfver SVEN LAGERBRINGS t, yckta arbeten ochmanuskript uppgjord cif SAVIUEi. E. [SRING. Lund, 1907.

-23

-

Studier i modern sprakvetenskap utg. af nyfilologiska Scillskapet i Stockholm. IV, 4 : Det Svenska sprakets tjc nlighet i
antika metrar, av FR. WULFF. Uppsala, 1908.
— Sveriges offentliga bibliotek. Stockholm. Upsala. Lund. Göteborg.
Accessions-Katalog 22. 1907. Utgifven af Kungl. Biblioteket genom
C. Griinblad. Stockholm, 1908-1909.
WULFF (FR.).

—

Door het Genootschap Danmarks Folkeminder, te Kopenhagen :
Danmarks Folkeminder
Nr 1. OLRIK (AXEL). —Fret Dansk Folkemindesamling Meddelelser
og Sporsmal, ved AXEL OLRIK, samlingens Forstander. Kobenhavn, 1908.
Nr 2. GRUNDTVIG (Fr. -L.). — Livet I Klokkergaarden. Gamnneldags' Fals tersk Bondeliv of ter Lars Rasmussens skildring ved FR.—L.
GRUNDTVIG. Udgivet af JORGEN OI,RIK. Id. : I. Halvbind, 1908; II.
Hale hind, 1909.
Nr 3.
OLRIK (AXEL). -- Loke, i nyere Folke overlevering af AXEL
OLRIK.
THUREN (HJALMAR).
Fra Dansk Folkemindesamling. II :
Nr 4.
Med.ielelser og Optegnelser, ved HJALMAR THUREN, Sekretaer i « Danmarks Folkeminder ». Id. 1909.
—

Door het Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, te Kopenhagen :
Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger. 1909, nos 4-5.
Door de R. Accademia dolle Scienze dell' Istituto di Bologna :
Memorie della R. Accademia delle Scienze, dell' Istituto di Bologna.
Classe di Scienze Morali. Serie I, Tomo III, 1908-1909. Sezione di
Scienze Giu' idiche. Fascicolo primo.
Id. Sezione di Scienze Storico-Filologiche. Fase. primo.
Rendiconto delle Sessioni della R. Accademia delle Scienze dell'
Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali. Serie prima --- Vol. II
119o8-19o9'), Fascicolo 20 ed ultimo. -- Aprile-Ottobre 1909.
Door den heer V DE LA MONTAGNE, briefwisselend lid der Academie, te Antwerpen :
Sinte Augustinus vierighe Meditatien oft
HEMERT (A. VAN
acudachten. Rude die alleen spraken der sielen tot Godt. Ende dat
Handt-boecxken vander aenschouwingen Christi. Nu van pieus overgesedt door Anthonium Van Hemert, Regulier t'Hantwerpen, Bij cle
Weduwe van Guilliam van Parijs, woonende op de Lombaerde Veste
inden Gulden Pellicaen. 1591.
. —
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pl'inciPaelste LasterinLasteriJtChr•istelycke
ghell,elldeLeugltenen
Leugltenender
der Institutien
InstitutiMtCalvini,
Calvhd,Alsoo
Alsoodie
die int
intNederduytsch
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-

Janssens, in
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de Camerstrate,
Camcrstrate,in
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Haen,
By Gheleyn Janssens,
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Door JACOBl:1>!
Roomsche ende Papistisclze
Papistische [{ereke.
Kercke. Door
Anno
der
By Hieronymus
Hieronymus Verdussen.
Verdussen. Anno
der Societcyt
Societeyt Jesll.
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-
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Tafele des Gheloofs inde welke Door sekete tegen-een -stellinghe
blijckelijck gheniaeckt wordt het Onderscheyt dotter is tusschen de leere
der H. Schrifturen. Het welch is de oude Catholijcke Roomsche leere, ende Tusschen de nieuwe mensch-elijcke leere. Nu onlanckx door valsche
leerpers in-ghevoert T'Hantwerpen, By Hieronymus Verdussen.
Anno M. DC. XVII. (Saamgebonden met vorig werkje.)
MAKEBLYDE (L. ). -- Den Hemelschen Handel der devote zielen vol
Gheestelycke meditatien, ghetijden, loffsanghen, ende ghebeden. Gheviaecht dool" LUDOVICUM MAKEBLYDE, Priester der Societeyt Jesu.

t'Hantwerpen, By Jan Cnobbaert, by het Prof essen -huys der Societeyt Jesu, in S. Peeter. 1625.
Nvius (J.). — Verclaerinq-e Van de H. Sacramenten der Biechten
en des Outaers. Hoemen die salichlijck moet gebruychen. Gemaeckt door
den Eerw. P. F. JOAN. N <EviUS, Religieus van d'Erem. Ord. van

S. Augustiin. Tot Loven, By H. van Hastens, 1625.
BOLSWERT (B. a). — Duy f ken En Willeiiieynkens Pelgrimagie Tot
haaien beminden binnen Jerusalem. En haar liedel.' tegenspoed, belet en
Eynde. Uytgegeven door l3oE riUS A BOLSwERT. t'Amsterdam, Gedrukt voor A. Goejet, aan den Overtoom. Z. j. (De Voor-reden

draagt het jaartal 1025 )
MAKEBLYDE ,L.). Troost der Siecken ende overleden. Ghemaeckt door
den Eerie, . P. LUDOVICUM MAKEBLYDE Priester der Societeyt Jesu.
Vermeerdert met verscheyden Ghebeden. t'Antwerpen, By Laureys van
Kiest, op de Lombaerde veste in de gulden Handt. M. DC. XXXVI
Met Gratie ende Previlegie.
PHILALETHES (C. ). — [Veder-antwoord op 't geese Albertus Huttenus, Remonstrantsch Prediaant in sijnien boeck genaemt, Antwoordt op
vier vragen van een Paepsch Priester, aen een Remonstrantsch Predicant, heeft geschreven tegen de waerheydt van het Heyligh Sacrament des
Autaers. Door CHRISTIANUS PHILALETHES catholicus. t'Antwerpen,

Voor Hendrick Aertsens. cIa Ic CXL.
— Extraction catholicum; Vervanghende eenighe
AMSTELIUS
I 'raghen op het stuck des Gheloofs ende der waver religie Door PEREGRINUM AMSTELIUM, Theologum. Tweede editie. Van nieuws oversier
ende vermeerdert. T'Antwerpen, By de Weduwe ende Erighenamen
van J. Cnobbaerts. Anno 1646.
Het Leven, ende Ryche vanden Heere Jesus. Door eersen Priester van
het Oratorie Tot Brussel, By Govaerdt-Schoevaerdts, op de Kesemerckt, inden Schryff-boeck. 1646. (2 dln ineengebonden.)
Weder-1'oepinghe Ghedaen van P. PETRUS JARRIGE der Societeyt
fesn Bekeert van sijn dobbele Apostasie door de bermhertigheydt Godts,
Ghetrouwelyck verdnytst uyt sijn geschreven Copije door sijn eyghen ver
t'Antwerpen, by de Weduwe van Jan Cnobbaert. M. DC. L. -soeck.
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BARRY (P. DE). - De eensaernheydt van Philagia, Dienende tot
Geestelijcke Oeffeninghe irt eensaemheydt van acht ofte thien gheduerighe
daghen s' Jaers, voor alle Godtvruchtigite Zielen de welcke naex hunne
Heyligheyt ende Volntaecktheydt trachten. In 't Fransch beschreven door
den Eerw. PAULUS DE BARRY, Priester der Societeyt Jesv.. In 't NederDuytsch vertaelt door GUILLIAM VAN AELST, Gheboortigh van Ant-

werpen. Den xx Druck. t'Antwerpen, By Arnout van Brakel ; Anno
1655. Met Gratie ende Privilegie
DAEL (P. - Kort Onder-wys In het Recht Geloojf Bethoonende r..
).

Dat Geusen en Mennisten tegen het Oudt Catholijk Geloof der Apostelen, en hunne 12. Articulen strijden.
De Geuse Opworpen beantwoort
niet Catholijcke Tegenworp. ende met Schriftelijck Bewys. 3. Catholijck
Tegenworpen op de Jo Poincten, die Parthye gelooft, ende in de Schrift
niet en staen, mace contrarie. 4 . Menniste Op-worpen Beantwoort met
Bewijs. Door P. DAEL. S J Den Vierden Druck sick Vermeerdert.

=.

Tot Ruremont, In 't Jaer des Heeren, 1663.
FOKKENS (M. . -- Beschrijvinge Der wijdt-vermaarde Koop-stade
Amstelredam, Van hare eerste beginselen, oude Voor-rechten, en verscheyde Vergrootingen; haar oude en nieuwe Gebouwen, heerlijken aanwas, in ,zoo Jaren, en, haar tegenwoordigen staat. Den tweeden Druck.
Doorgaens vermeerdert en verbetert met nieuwe aenteyckeninge der tegenwoordige vergrootinge, en met nieuwe figuren daar onder een kaartjeu,
vertoonende hoe Amsterdam in zijn eerste beginsel omtrent het Jaar 1220
geweest is, tot groote verwonderinge van alle Liefhebbers der oudtheyt,
veranderinge, en vergrootinge van deze wijtvermaarde koopstadt. Door

M. FOKKENS. Amsterdam, Door Abraham en Jan de Wees, 1663.
SALES (F. DE). — Aenleydinge tot het godvruchtig leven, door den
H. Franciscus de Sales, bisschop van Geneven. Van nieuws overzien
en verbeterd. Tot Gend, By Bernard Poelman, op de Hoogpoorte
in het gekroond Zweird. Met Goedkeuringe. Z. j. (Een Brief van
onzen alderheyligsten Vader Alexander VII, vooraan in het boek gedrukt, draagt het jaartal 1665.)
De toe-stieringe van de ziele tot haeren Godt, Om wel te volbrengen
allen de princepale wercken van den dagh . Seer bequaem voor alle devote
Persoonen soo gheestelijck als werelijck, Eerst gemaeckt in de Fransche
Tale door eenes P. der Societeyt Jesu, Ende in de selve om syne uytnementheyt twintichntael gedruckt, Ende nu vertaelt door P. M. Met de
inwendige oeffeninghe der deughden, Van den Eerweerdigen H. P.
BLASIUS PALMA, Om lichtelijck te komen tot de waerachtige volmaecktheyt. Gedruckt tot Loven, by de Erfgenamen van Bernardyn Maes
in 't groen Cruys, 1669. Met Gratie ende Privilegie.
Index phrasiitrn Aldi Manutii, Nontantum singula verba, ijs contenta, Sed varias quoque maximéque proprias singulorum significationes
complectens. Antverpia. Apud Martinum V erhulst Anno 1670.
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2°) Brief van 17 December 1909, waarbij de heer
Is. TEIRLINCK zijn oprechten dank aan de Academie
betuigt voor zijne verkiezing tot onderbestuurder voor
het jaar 1910.
3°) Eliot : The Image of Governance. -- Brief van
15 Januari, waarbij de weledele heer W. BANG, hoogleeraar te Leuven, de Academie bericht dat hij haar
gaarne van advies zal dienen voor de beoordeeling van
de verhandeling door den heer BROUNTS ter uitgave
aangeboden.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
Den 17 Januari
Van de pers gekomen uitgave.
is verschenen : Brieven aan yan-Frans Willems, toegelicht door JAN BOLS. (Met twee platen : 1° Afdruk der
medalie ter gelegenheid van JAN-FRANS WILLEMS' overlijden, gemaakt door J. en L. Wiener; 2 ° photogravure
van een brief van JAN-FRANS WILLEMS aan K. A.
VERVIER . )
Op genoemden dag werd een exemplaar van dat
boek aan de heeren werkende en briefwisselende Leden
gezonden, alsook aan den Z. Eerw Pater VAN DE VEN
S. J. en aan den Z. Eerw. Pater Jos. SALSMANS S. J.,
stichters van Fondsen bij de Academie. De Bestendige
Secretaris liet ook aan den Weled. Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten de 74 exemplaren geworden, bestemd voor de verschillende inrichtingen, w elke,
door tusschenkomst van zijn departement, de uitgaven
der Koninklijke Vlaamsche Academie ontvangen.
—

Mededeelingen namens Commissiën.
i°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographic — De heer JAN BROECKAERT,
secretaris, legt het hierondervolgende verslag ter tafel,
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.

— 30 -Ter vergadering zijn aanwezig de heeren : Dr. JAC. MUYLvoorzitter, Prof. A. DE CEULENEER, ondervoorzitter,

DERMANS,

Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, K. DE FLOU, J. BOLS, EDW. GAILLIARD,
leden, en JAN BROECKAERT, secretaris. -- De heer Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE woont, op uitnoodiging van het Bestuur
der Commissie, als gast de vergadering bij.
Het verslag over de November-vergadering wordt gelezen
en goedgekeurd.
Namens het Bestuur heeft de Bestendige Secretaris aan de
Commissie om advies overgemaakt een schrijven van 24 November, waarbij de heer Dr. LOD. DE WOLF, leeraar aan het OnzeLieve-Vrouwcollege, te Oostende, de Koninklijke Vlaamsche
Academie verzoekt aan de door hem ondernomen JVestenropeesclle Bibliographie van Folklore hare geldelijke ondersteuning
te verleenen of te gelieven de voortzetting dier uitgave op zich
te nemen.
Na voorlezing van dezen brief door den Secretaris, geeft
de heer Prof. WILLEM DE VREESE, op verzoek van den Voorzitter der Commissie, uitvoerige uitleggingen, waaruit blijkt, dat
de voortzetting van Dr. L. DE WOLF'S Biblio, r aphie der Folklore
ernstig bedreigd is : de kosten loopen zoo hoog, dat ze door een
particulier niet langer te dragen zijn. Het ligt immers geheel in
de lijn der bedoeling en werkzaamheid onzer Academie, meent
de heer DE VREESE, om in een dergelijk geval tusschenbeide te
komen; juist daar waar het particulier initiatief het moet opgeven, behoort de Academie haar hulp te verleenen; zonder vooruit te villen loopen op de beoordeeling der Commissie zelve,
spreekt hij als zijn meening uit, dat het werk van den heer
DE WOLF die hulp en ondersteuning ruimschoots verdient; de
gunstige beoordeelingen van vaktijdschriften uit binnen- en buitenland kan hij uit eigen ondervinding bevestigen; als ze regelmatig voortgezet wordt, zal Dr. DE WOLF'S Biblio graphic der
Folklore een onschatbaar wetenschappelijk wei ktuig worden. De
heer DE VREESE besluit, dat, z. i. de meest geschikte wijze om
het voortbestaan van Dr. DE WOLF'S werk te verzekeren, zou
zijn, dat de Academie de uitgave eenvoudig voor hare rekening
zou nemen.
De heer GAILLIARD sluit zich aan bij het betoog van den
heer DE VREESE, maar wenscht op te merken dat, naar zijn
bescheiden meening, de Academie de voorzetting van een uit,
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gave moeielijk op zich nemen kan. Het ware wenschelijk, dat de
heer L. DE WOLF van de door hem onder het drukken van het
werk opgedane ondervinding gebruik maakte, om zijne uitgave
te herzien, en waar het wenschelijk is deze te verbeteren en
aan te vullen. De Academie zou eerst de twee reeds verschenen
deelen laten herdrukken en vervolgens de zoo verdienstelijke als
belangrijke uitgave van den heer DE WOLF kunnen voortzetten.
De Heer DE VREESE stemt toe, dat het wenschelijk is,
alleen reeds ter wille der praktijk, dat alle deelen van een periodieke uitgave hetzelfde formaat hebben en samen een onafgebroken reeks uitmaken; hij denkt, dat de heer DE WOLF niets
liever hebben zal, dan in gelegenheid gesteld te worden, van zijn
twee eerste jaargangen een nieuwen, verbeterden herdruk te
bezorgen.
De Commissie sluit zich bij die zienswijze aan. Op voorstel
van den heer GAILLIARD, wordt overgegaan tot de benoeming
van eerre sub-commissie, die belast zal worden over het verzoek
van den heer Dr. DE WOLF verslag uit te brengen. — Worden
tot leden dezer sub-commissie benoemd, de heeren : KAREL
DL FLOU, Dr. W. DE VREESE en EDW. GAILLIARD.
2 °) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. — De heer JAN BOUCHERIJ,
secretaris, deelt het beknopt verslag mede over de
morgenzitting der Commissie, waarop de heeren J.

BOLS, AD. DE CEULENEER, AM. JOOS,

J. MUYLDERMANS,
en de Secre-

J. OBRIE, GUSTAAF SEGERS, W. DE VREESE

taris aanwezig waren.
De voorlezing van het verslag van de 57e vergadering geeft aanleiding tot een korte gedachtenwisseling over de stukken, welke in de leesboeken onzer
scholen zouden dienen opgenomen te worden, waarna
de heer GUSTAAF SEGERS het eerste deel voorleest van
zijne studie over de Karakters uit Gysbrecht van Amstel en
uit Maagden door Vondel.
De Commissie beslist dat de lezing van M. SEGERS,
mits goedkeuring van de algemeene vergadering, in de
Verslagen en Mededeelingen der Academie, en in het Bijblad
der Commissie zal opgenomen worden. (Goedgekeurd)
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Letterkundige mededeeling
I°) Door Prof. Mr. J. OBRIE, over eene bijdrage getiteld Over Nederlandsche rechtstaal, door Dr. H. C. MULLER

Uit naam van Dr. H. C. MULLER, te Utrecht, heb ik de eer
aan de Academie aan te bieden een overdruk van een in het
Nederlandsch rechtskundig tijdschrift Themis (.1909, Ode stuk)
van zijne hand verschenen opstel over Nederlandsche rechtstaal.
Ook hier te lande verdient deze alleszins lezerswaarde studie de
aandacht te wekken van allen, die in de beoefening der rechtswetenschap door middel van onze taal belang stellen.
Zeer terecht wijst Dr. H. C. MULLER op de schromelijke
taalverwarring, die men doorgaans bij onze Vlaamsche rechtsgeleerden en notarissen kan waarnemen. Ook is hij niet blind
voor de gebreken der rechtstaal in Noord-Nederland, waarvan hij
niet aarzelt te verklaren dat zij zeer veel loutering noodig heeft.
2 °) Door den heer Prof. Mr. PAUL BELLEFROID
over : Fransch Nederlandsche Verzameling van buitenge-

rechtelijke en buitengewone akten en aanschxiften, vooral ten
gebruike van deurwaarders, door V. DE Vos, deurwaarder
te Leuven. (Leuven, z goy . )
In eene lezing, verleden jaar in de Koninklijke Vlaamsche
Academie gehouden, betreurden wij het gemis aan Nederlandsche formulierboeken voor gerechtelijke akten.
M. DE Vos, te Leuven, reeds gunstig bekend door zijne
Voorschriften voor rechtspleging, liet in 1909 een vrij volledig
Nederlandsch formulierboek verschijnen, dat de taak der deurwaardeurs in ons Vlaamsche land zeer zal vergemakkelijken.
Het pas verschenen werk van M. DE VOS werd sedert lang
gewenscht, daar het gebruik van het Nederlandsch hoe langer
hoe meer doordringt in burgerlijke zaken : voor weinige weken
nog gaf ons geacht medelid, M. HELLEPUTTE, minister van spoorwegen, aan de pleitbezorgers van zijn ministerie bevel voortaan
hunne rechtspleging tegenover bijzonderen in het Vlaamsch,
gedeelte van het land in de Nederla;idsche taal op te maken.
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DAGORDE.
1°)
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- Ingeob .'11
31 December 1.90.9
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Samenstelling der
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gedenkpenning van gelijke
Prijs
fr.,, of een gouden

waarde.
vraag:: de Heer Prof. Dr.
DL W.
\V. DE
VREESE.
Steller
Steller van de vraag
DE VREESE.
Is ingekomen een
een antwoord met kenspreuk:
kenspreuk :
Gramarie
deerste sake,
sake,
Gramarie is deerste
\Vant si
ons scone sprake.
Want
si leert ons
I( BOElWALE,
Leke1t Spieg'ze,
Spieghe~, B.
lIl,
BOENDALE, Der Leken
B. III,
C. 15,
IS, vs. 15-16.)
15 16.)
-

Worden tot leden van den keurraad aangesteld
aangesteld:: de
de heeren
heeren
Prof. Dr.
DL WILLE"!
DE VREESE,
VREESE, AMAAT
Al\IAAT JOGS
Joos en Prof.
Prof. Dr.
DL C.
WILLEM DE
Prof.
C.
LECOUTERE.
LECOUTERE.
Il.
- Gewesttaal.
II. —
,Jallhet
lietSt.-Ti^uidensch
St.- TmidC1Zsclidialect.
dialect.
Idioticon van

Prijs:: óoo
600 fr.,
fr., of
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een gedenkpenning
gedenkpenning van
vangelijke
gelijkewaarde.
waarde.
Prijs
Steller van de vraag
vraag:: de heer
heer DES.
CLAES.
DES. CLAES.
een antwoord
antwoord met
metkenspreuk
kenspreuk:
mijne
ingekomen een
: Omdat mijne
Is ingekomen
]~loeder liet
het sprak, heb
heb ik
z'k het
het lief.
hef
Moeder
\Vorden tot leden
leden van
van den
den keurraad
keurraad aangesteld
aangesteld:: de
de heeren
llCeren
Worden
Prof.
Dr. C. LECOUTERE
LECOUTERE (tot vervanging,
vervanging, op diens
diens verzoek,
verzoek, van
van
Prof. Dr.
den
heer DES. CLAES),
CU.ES), Prof.
Prof. Mr.
.:\1r. PAUL
PAUL BELLEFROID
BELLEFROID en E.
E. H.
den heer
\VALL\L\~ VAN SPILBEEK.

WALTINVSPBEK.

lIl.
III. -— Onderwijs.
Geschiedenis (van
(van zuiver
zuiver paxlagogisch
paxlagogisch standpunt)
standpunt) vad
liet
van het
ill de
de drie
drie graden.
ffralicn,ijl/nI^cl,;
Br<:;ic;
t!;dens de
de Fransche
Fransclze overheer
overheeronderwijs in
ic' tijdens
schlilg
de regeer/ng
TV/Hem I.1.
schiiig en
en onder de
regeerinoVIlIl
van Willem
,
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Prijs : 600 fr., of een gedenkpenning van gelijke waarde.
Steller van de vraag : de heer Prof. AD. I)E CEULENEER.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk : Rust, roest!
Worden tot leden van den keurraad aangesteld : de heeren
Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS en JAN BOTS, welke,
in 1907, bij de eerste uitschrijving van de prijsvraag, ook tot
verslaggevers werden benoemd.
IV. -- Vak- en Kunstwoorden.
Een volledige list van de Nederlandsche vakpoot den van bet
Spelden- of Kantwerken, met opgave van de gewestelijke woorden

en met vermelding, zooveel mogelijk, van de Fransche, Hoogduitsche en Engelsche benamingen. Tot opheldering worden
afbeeldingen van het gebruikt gereedschap en teekeningen van
kantwerk verlangd. -- (Voor de gewestwoorden wordt aanwijzing
der streek vereischt.)
Prijs : 600 fr., of een gedenkpenning van gelijke waarde.
Steller van dc vraag : de heer TH. COOPMAN.
Zijn ingekomen twee antwoorden. met de volEende kenspreuken : Kant,eschiedenis en T'77111 1110 nua 1111111 texitur opus.
Worden tot leden van den keurraad aangesteld : de heeren
KARET. DE

FLOU (ter vervanging van den hea r TH.

op diens verzoek),

CCOPMAN,

AMAAT JOOS en GUSTAAF SEGERS.

V. --- Vlaamsche Beweging.

^ ilitaire straft echtshle e ini . — Geschiedkunde en critische
schets van de ontwikkeling der m ll/ail e stiafl echtsf leg ng in België,
ik van het Xederlandsch bi
inzonderheid neet het ooi op 11ct gebruik
de militaire straf echtscollc;-cs.

Prijs : .00 fr., of een gedenkpenning van gelijke waarde.
Steller van de vraag : de heer Prof. Mr. JULIUS OBRIE.

Is ingekomen een antwoord met kenspreuk :
Heden zorgen.
Rusten morgen.
Worden tot leden van den keurraad aangesteld : de heeren
Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Prof. Mr. PAUL BELLEFROID en Jhr.
NAP. DE PAU«'.

35

—

2 °) Commissie voor Rekendienst voor rgio. Benoeming van drie Leden, welke, met liet Bestuur der Academie,
de Commissie van Rekendienst zullen uitmaken.
Worden aangewezen : de heerei Jhr. Mr. NAP. DE PAUW,
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE en JAN BROECKAERT.

3°) Lezing door den heer Prof. Mr. PAUL BELLEFROID : Limburgsche Letteren. — Indien Limburg bekwame dichters telt, mag het ook bogen op menige
goede romanschrijvers, verhalers en vertellers.
De vruchtbaarste van allen is Nicolaas Theelen, van
Tongeren, die tevens als tooneelschrijver, redenaar en
journalist een grooten naam verwierf.
Zijn tijdgenoot P. J.G.Maes, van Neeroeteren, verhaalt bij voorkeur geschiedenissen uit de geboortegouw.
J. A. H. Lynen, Mathijs Brans, Martin Brants,
Jan Ramakers, de stichter van Vlaamsch en Vrij, Jef
Haugen, de ervaren tooneelschrijver, zijn allen Limburgers, die de Nederlandsche letteren eer aandoen.
In Eugeen Leën wordt gansch een tijdperk der
Vlaamsche Beweging in Limburg's hoofdplaats verpersoonlijkt. Hij is een der talrijke flaminganten, die aan
de school van professor Claes gevormd werden.
Oswald Robyns, Aerts, Lamotte, Steppenbach,
Dina Demers ijveren steeds voort en plukken lauweren
op het gebied der Nederlandsche letteren.
In de moderne school treden Jaak Boonen en Alfons
Jeurissen op den voorrang.
Zoo bloeien in Limburg de Nederlandsche letteren
bij onze volksschrijvers, terwijl het verfranscht onderwijs hoogere geestesontwikkeling bij de overheerschende standen doodt.
Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering, dat de lezing van den heer BELLEFROID in
de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
VERSCHEIDENHEDEN.
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XXII.
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LIVIBURGSCHE LETTEREN
door Mr.

PAUL BELLEFROID.

Toen ik, over bijna vier jaren, de eer had aan de Koninklijke Vlaamsche Academie onze hedendaagsche Limbnz,sche
dichters voor te stellen, liet.ik den wensch hoorgin dat de kennismaking later wel tot Limburg's prozaschrijvers mocht uitgestrekt
worden. Laat mij toe heden dit verlangen te vervullen.
X

}<

Heeft Limburg bezielde dichters, het telt ook talrijke en
vaardige roinanschrij vers, verhalers en vertellers. Kan liet anders
in deze — tot nog toe -- stille gouw, waar gedurende de lange
winteravonden en Zondagnainiddagen liet boek den eenzamen
inwoner tot liefste tijdverdrijf strekt ?
Al de prozaschrijvers groepeeren onder eene eenige rubriek,
is onmogelijk. Men kan de letterkundigen niet rangschikken als
dichters, romanschrijvers, tooneelschrijvers, gelijk men een boek
in hoofdstukken verdeelt. Hoevelen zijn er niet, die de harp
tokkelen en ook ledige uren overhebben voor het verhaal of het
tooneel ? Schreef pastoor Cuppens, van het Limburgsch Driemanschap, geene heerlijke Vertelselkens, in 1907 in bundel uitgegeven ? Zijn de Reisverhalen van Theodoor Sevens, de Verhalen
voor g roote en kleine kinderen van Pieter-Jacob Stinissen, de
Novellen van Lambrecht Lambrechts wellicht niet even verdienstelijk als hunne dichtwerken ?
Er zijn echter talrijke letterkundigen, in Limburg, die zich
vooral door den roman, liet verhaal, de novelle aangetrokken
voelen en aan de dichtkunst minder mededoen.
't Zijn meestal leeken : de priesters dichten liever of houden
zich met de wetenschap bezig.
>;<

y: *

NICOLAAS THEELEN. -- Op de eerste plaats ontmoeten
wij Nicolaas Theelen, den boeiender verhaler, kundigen tooneelschrijver, scherpen journalist en welsprekenden redenaar, in den
Vlaamschen strijd meer dan vergrijsd.
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Zijne romans De Twee Koeden en De Duivenmelker, evenals
zijne eerste novelle Klaas Witlens, zijn eenvoudig en bevattelijk,
dikwijls zeer aandoenlijk, en gansch in den volkstrant geschreven.
Klaas Nulens beleefde drie uitgaven.
In 1882 ondernam Theelen een weekschrift voor romans,
novellen, enz., onder den titel De V laamscheLezer, dat hij
meerendeels zelf opstelde. 't Was eene onderneming van belang:
elk weekschrift besloeg 16 groote bladzijden, dus 85o bladzijden
per jaar. Goedkooper lectuur werd, in dien tijd ten minste, voorzeker niet geleverd; het nummer kostte slechts 15 centiemen, de
jaarlijksche inschrijvingsprijs was bepaald op 5 frank. Na den
tweeden jaargang viel deze uitgave, waarvoor de krachten van
een enkel persoon, hoe vlug en werkzaam ook, te kort schoten.
Reeds meer dan 40 jaren strijdt Nicolaas Theelen mede in
het Vlaamsche kamp en sedert lang te midden eereer bevolking,
die door de nabijheid der Waalsche grens meer dan eenige
andere aan den noodlottigen Franschen invloed is blootgesteld.
Hij is voorzitter van het Tongersche Davidsfonds en stichtte,
in den schoot van dit genootschap, eene letterkundige afdeeling,
waarin ieder jaar talrijke voorlezingen en besprekingen worden
gehouden. Een der meest gevierde sprekers is Nicolaas Theelen
zelf, wiens redenaarstalent tot in het buitenland op prijs wordt
gesteld. Hij spreekt voor de vuist met groot gemak; bij de verwende Tongerenaren echter is hij verplicht zijne voordrachten
voor te bereiden (1).
P. J. G. MAES. — Een tijdgenoot van Theelen is P. J. G.
Maes, geboren te Neeroeteren in 1844, die door verscheidene
verhalen en geschiedkundige schetsen de aandacht tot zich riep.
Zijn eerste ons bekend werk verscheen in 1877, onder den
titel Kort overzicht van de geschiedenis der stad Halen en genoot
bij de vakmannen een gunstig onthaal.
Onder den deknaam « P. J. Waerseggers » en in medewerking met K. L. Van Gansen, die « K. L. Voorlichter >> teekende,
schreef hij in 1879 zijn Karel Vrijman, Wetenswaardigheden en
wilskracht van een' dor/ sonderw zer.

(1) Meerdere bijzonderheden over Theelen, alsook over Brans, Ramaekers, Boonen en Jeurisseu worden verstrekt in de Linabur6 sche Bijdragen
van 1904.
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• Sedert een tiental jaren is Macs voor goed begonnen zijne
lettervruchten in druk te geven. Achtereenvolgens verschenen •
van hem sedert 1900 : De Lakennijverheid te Roesselare in de
16 e eeuw; — De Laatste Graalvan Loon, romantisch vethaal uit
de toe eeuw; -- De Binders in liet laad van Lummen; — Het

Munthuis van Thorn; — De Belgische Vrijwilliger en andere verhalen ; — De Maatschappelijke strijd ira Vlaanderen en de Guldensporenslag; — Een Heksenproces in de Limburgsche Kempen,.

geschiedkundig verhaal, --- en eindelijk een geschiedkundige
roman, getiteld Philips Van Artevelde.
Onlangs bezorgde hij eerre Geschiedenis van Neeroeteren, in
twee deelen, met talrijke platen en kaarten.
Zooals de titels der werken het reeds aanduiden, verhaalt
Maes bij voorkeur uit de geschiedenis zijner geboortegouw..
Jarenlang moet hij zich beziggehouden hebben met het navorschen van Limburg's verleden, waaruit hij dan ook zeer veel
belangrijks weet te vertellen. Zijne plaatsbeschrijvingen toonen
aan dat hij de provincie Limburg bereisd en doorwandeld heeft
en ten minste sommige gedeelten daarvan met huis en thuis kent.
Maes is een echt Limburgsch schrijver. De gebeurtenissen,
die hij verhaalt en die steeds een geschiedkundigen grond hebben, worden meestal op Lirnburgschen bodem afgespeeld; 't zijn
ook Limburgers die daarin optreden. Het karakteristieke echter
van de Limburgsche menschen en landschappen heeft hij minder
scherp opgevat, althans niet doen uitkomen, zooals b. v. Lambrecht Lambrechts, Jaak Boonen, Jeurissen, August Cuppens dat
gedaan hebben. Vergeten wij echter niet dat Maes, die 't verleden beschrijft, over geene levende modellen voor zijne
persoonschetsen beschikt.
Enkele verhalen, als Ontrouw en Wraak, Arendsnest en
Arendsneus worden ontsierd door eene driftigheid, die in letter
kundige werken liever ontbeerd wordt. Zij herinneren aan Brans'
Limburgsche Schetsen, welke echter met meer kleur en keurigheid
geteekend zijn.
Maes is een boeiend verhaler. In zijne Binders in liet land
van Lummen vooral lreerscht leven en gevoel; de feiten volgen
elkaar met snelheid op; geene langdradigheden, geene afwijkingen; 't is een volksboek zooals onze Limburgers er gaarne hebben.
Geschiedkundige ophelderingen worden den gewonen lezer in
den loop van het verhaal gespaard eri volgen onder eene afzon-
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derlijke rubriek voor de liefhebbers. Wat verstaat men door
binders van Lummen ? 't Was eece dievenbende, die op het
einde der 18e eeuw den schrik verspreidde in de oude baronie
van Lummen en de aangrenzende dorpen.
J. A. H. LEYNEN. -- Onder de oudere Limburgsche romanschrijvers telt ook J. A. H. Leynen van Peer, niet te verwarren
met wijlen zijnen broeder, priester Leonaard Leynen, die zich
meer in 't bijzonder op de dichtkunst toelegde (i).
J. A. H. Leynen maakte zich bekend in de letterwereld, in
1860, met eene volksvertelling, getiteld Willem 7ell.
Daarop volgde zijn roman Simon Ecckevelt, van zoowat
Zoo bladzijden Engelsch formaat, die door Hendrik Conscience
in zeer vleiende woorden werd beoordeeld. Deze roman, evenals
Willem Tell, zijn thans om zoo te zeggen onvindbaar.
In 186. verscheen van Levnen een romantisch verhaal uit
Nederlandsch Limburg, Leo en Seraphina, dat in korten tijd uitgeput was.
Behalve zijne verhalen, verwierf J. A. H. Leynen naam door
zijne Klassieke uitleggingen z'aiz de Belgische Grondwet, die in vele
onderwijsgestichten als schuolboek werden aangenomen en door

z ij n drama Loon naar Werken 0868), dat destijds talrijke opvoeringen beleefde.
Nadien hielden de handelsbezigheden den heer Leynen
eenigszins van het letterkundig leven verwijderd. Toch schreef hij
nog in i89i een hartroerend vlugschrift, Hagelslag, om den deerniswekkenden toestand der verhagelden van Limburg bekend te
te maken.
J. A. H. Leynen is een taai en standvastig Vlaamschgezinde
en een getrouw Davidsfondser. Hij stichtte eene afdeeling van
het Davidsfonds in de kantons Peer, Bree en Achel. In Brussel,
waar hij jaren lang handel in kerksieraden dreef, hielp hij den
Vlaamschen Bond tot stand brengen en de statuten opstellen van
deze vereeniging, waarvan hij bestuurlid werd; tevens was hij
voorzitter van den Letterkundig. en Iiiir1^ eene afdeeling van den
Vlaamschen Bond.
,

MATHIJS BRANS. — In eene gansch andere richting dan
Nicolaas Theelen en Leynen stuurde de vrijzinnige Jan-Mathijs
(i) Zie over priester Leynen ; L/znhzzrgsclze Dichters, blz. 60 en 105.
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verbeelding de hoofdrol spelen, leidden Brants in bij het lezend
publiek. Het nevelachtige, het ondenkbare der gebeurtenissen,.
(iie hij verfaalt, lokken weleens eenen glimlach uit op de lippen
van den rustigen lezer, hoewel menige niet onaardige tafereelen
in zijne novellen voorkomen.
Als tooneelschrijver staat Brants gunstiger gekend dank aan.
zijn treurspel De Bloedschuld, waarmede hij eene vereerende
onderscheiding in den wedstrijd van Antwerpen behaalde.
Doch vooral door zijne geschiedkundige en wetenschappelijke werken verwierf onze Limburger naam en eere. Zoo werden
zijne studiën opgemerkt over : De Vrou'w' in het Oud- Germaansch
en Oud- Vlaamsch Recht; Geschiedenis der huisvrouw Zil Vlaandeins;.
ren; De Vrouwenbeweging.
In 1901 dong Martin Brants mede naar den prijs, door de
Koninklijke Academie uitgeloofd voor den schrijver van het
beste Handboek voor de Germaansche Goden- en Heldenleer.
Vier proefschriften werden ingezonden en gewikt en gewogen iii
de uitgebreide en merkwaardige beoordeelingen der heeren De
Vreese, Simons en Alberdingk-Thym. De heer Brants behaalde
den eerepenning met zijne Germaansche Heldenleer, die dan ook
in 1902 door de zorgen der Academie werd in 't licht gegeven.
De verhandeling van M. Brants vormt een standaardwerk, zooals
er tot dan toe in het Nederlandsch onderwijs geen bestond.
In 1904 werd Martin Brants alweer met goud bekroond door
de Koninklijke Vlaamsche Academie met zijne Hervorming van
het Middelbaar Onderwijs.
M. Coopman getuigde van het bekroond handschrift : « Ik
ken ten onzent geen vollediger werk, 't zij het geldt de geschiedenis van het middelbaar onderwijs in België en in andere landen,
't zij het geldt de hervorming van de huidige inrichting en programma's. Het is een document van het begin tot het einde.
Gedrukt zal het opzien baren en onmetelijk nut stichten ».
Brants dong een derde maal mede in de prijskampen der
Koninklijke Vlaamsche Academie. Op eene prijsvraag naar een
« Volksboek over Leopold I en Leopold II in verband met den
zedelijken en stoffelijken vooruitgang, het algemeen welzijn en de
toekomst van België », zond hij een handschrift in onder de
kenspreuk « In het heden ligt 't verleden; in het nu wat worden
zal ». Bij gelijkheid van stemmen besliste de Academie geen der
ingezonden stukken te bekronen. Niettemin blijft Grants' ver-
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handeling, volgens het gevoelen der verslaggevers, alleszins
waardig om in druk te worden uitgegeven.
JAN RAMAEKERS. — 't Is een wonderlijk verschijnsel
hoe menige Limburgsche letterminnaars over jaren hunne
geboortestreek verlieten om in andere gouwen een beter onderkomen te zoeken. Ontbrak het hun aan aanmoediging en waarcleering in hunne kleine omgeving ? Of leidde de schaarschheid
aan betrekkingen in het kleine Limburg hen naar de groote stad,
ter wille van 's levens noodwendigheden ? In alle geval, het feit
der uitwijking staat vast.
Een der uitwijkelingen en wel der aanzienlijkste, is Jan.
Ramaekers van Mechelen-aan-de-Maas, die nu sedert een tiental jaren naar zijne geboorteprovincie is teruggekeerd.
Jan-Hubert Ramaekers zag het levenslicht te Mechelen
a / Maas, den 17 Juli 1862. Hij studeerde in St-Servaascollege te
Luik. Toen hij daar een tijd lang « zijn Fransch geleerd had »,
werd hij er het leven moede en.... op een laten avond stond hij
bij zijne ouders op de deur te hameren. Spoedig kreeg hij een
baantje aan 't postkantoor te Mechelen. Een jaar nadien zette hij
zich opnieuw aan de studie, verwierf het diploma van onderwijzer en oefende het onderwijzersambt uit tot in 1889, wanneer
hij zijn ontslag nam om in het dagbladwezen te treden. Hij werd
hoofdopsteller van Het Land, waarvan hij sedert 1887 briefwisselaar' was. Tevens stond hij aan 't hoofd der volksbladen De Kleinre
Patriot en De Brusselaar.
In 1892 stichtte hij Vlaamsch en Vrij, waarin vele thanshoogbefaamde letterkundigen en groote schrijvers hunne medewerking verleenden of hunne eerste krachten beproefden.
Noemen wij slechts Em. Hiel, Stijn Streuvels, Teirlinck, Prosper
Van Langendonck, De Geest, Lenaerts, Gustaaf Segers, Stevc n
Prenau, Lambrechts, Huysmans, Stijns, Brans, enz. Kunstenaars
als Lagae, Dillens, Aug. Van Hove, Lieven Hermans, Gevaert,
Huberti, Peter Benoit, Tinel stonden bijdragen af. 't Was een
schoone bloeitijd voor de vlaamsche kunst en de oogst is voor
't vlaamsch leven geene ontgoocheling geweest.
In 1895, door bezigheden overmand, moest Ramaekers het
bestuur van zijn tijdschrift in andere handen overgeven.
Ondertusschen was hij opsteller geworden van Het Vlaainsclac
Volk en van .Het Huisgezin, dat hein nog steeds aan de dagbladwereld verbonden houdt.
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Va n jongsaf was Ramaekers een vooruitstrevend flamingant
en hij is dit tot nog toe gebleven. Hij stichtte den Laekenaar, het
eerste Vlaamschgezind weekblad der koninklijke residentie.
Thans is hij een der meest gezaghebbende woordvoerders van de
Vlaamsche partij m den provincieraad van Limburg.
Buiten zijne omvangrijke medewerking aan talrijke bladen
en tijdschriften, liet Jan Ramaekers verscheidene zijner letterkundige voortbrengselen in boekvorm verschijnen. Wij kennen
van hem drie oorspronkelijke romans : Tweelin,,brocders, De
Bruid van Vlaanderen, De Zwarte Peter; --- een reisverhaal :
Stanley's Reizen; — eerre schets : Het Limbiirtisch taalenen en een
paar geschiedkundige studi f' n : De on/wen/cling van i8 3 o en Ecu
geschiedkuiidlg overzicht der g emeentc Zeelhem. Verder vertaalde
hij uit liet Engelsch, het Duitsch en liet ltaliaansch.
Lodewijk Opdebeek, die zijn vriend Jan Ramaekers in 1895
portretteerde iu « Vlaamsch en Vrij geeft over zijne letterkundige werking de volgende beoordeeling : « Johan mag ongetwijfeld beschouwd worden als een der vruchtbaarste schrijvers
van Zuid-Nederland. Hij hanteert de pen met een verbazend
gemak; zijn schrijftrant is klaar en duidelijk, boeit in hooge mate ;
hij bezit 'al de hoedanigheden voor wat men een goed volksschrijver noemt ».
JEF HAUGEN. -- Geboren te Jeuck in 1861. Hij is minder
bekend in zijne geboortegouw, die hij jong verliet.
Haugen onderscheidde zich door zijne romans en meer nog
door zijne tooneelwerken.
Zijn eersteling doopte hij De Tongsnijders der Heide, waarin
hij in rolnantischen vorm verhaalt de geschiedenis der rooversbende, die onder den naam « De Tongsnijders » berucht werd
-en in de Heyde hare gewone vergaderplaats had. Oorspronkelijk
was deze roman voor mengelwerk in een weekblad bestemd;
hij heeft vele zwakke zijden, doch is geschreven in eenen eenvoudigen, boeienden verteltrant.
In 1890 volgde Haugen's novelle De Blinde Kunstenaar.
Deze staat in het opzicht van de taal en van den verhaaltrant
merkelijk hooger dan de Tongsnijders. De schrijver betoont erin
<: dat liet lot der kunstenaars niet altoos zoo benijdenswaardig
is en dat, door taai geduld, onwrikbaren moed en volharding
. alleen, men tot iets geraken kan Zoo spreekt de Blinde
Kunstenaar.
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Haugen schreef nog in verhalenden vorm Onschuld en De
Zinnelooze vans Ou ltre.
Vooral op liet tooneel munt Haugen uit en heeft hij grooten
bijval verworven. Herhaalde malen viel hem de eer te beurt
zijne stukken op den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te
Brussel te zien opvoeren. Hij gelukt bijzonder goed in het treurspel; verscheidene zijner drama's werden tot het genot der
Staatspremie toegelaten.
---

EUGEEN LE:N. — Reeds een paar jaren eer dat Johan.
Ramaekers de Viaarnsche gelederen te Brussel kwam versterken,
was daar aangekomen een andere Limburger, Eugeen Leën van
Hasselt, een der taaiste en hardnekkigste Vlamingen, die de
goede God ten bate van onzen rechtvaardigen strijd liet geboren
)rden.
Eugeen Leën studeerde in 't koninklijk atheneum van
Hasselt; daar was hij toen op goede school, onder de leiding van
professor Diederik Claes, den uitstervenden leeraar van Nederlandsch, die zoo vele en zoo vurige trouwe Vlaamschgezinden
heeft gevormd.
DE JONGE KLA UWA ARTS. - Den ? in September 188.
stichtte Leën te Hasselt, met de medehulp van eenige jonge
Vlamingen, het kunst- en letterlievend genootschap « De Jonge
Klauwaarts », dat, meerendeels uit studenten samengesteld, eene
kweekschool van flaminganten in Limburg's hoofdplaats is
geworden. Aanvankelijk ontmoette deze vereeniging eene heftige
tegenkanting van de zijde der schooloverheid, welke destijds nog
zoo beducht was voor de roerigheid der Vlaamschgezinde jeugd.
Echter eindigde deze overheid met de oogen te sluiten en zich
erbij neer te leggen, toen de ondervinding het ernstige en heilzame van de werking dier opkomende krachten had bewezen.
In de dagen van beproeving, hield Leën's aanhoudendheid
en opbeurend woord den moed zijner Vlaainsche strijdgenooten
hoog.
Het genootschap vierde onlangs met grooten luister zijn vijfen-twintig jarig onafgebroken bestaan en bloeit nog steeds voort
onder het eerevoorzitterschap van den Zeer Eerwaarden Heer
kanunnik Rachels, deken der stad Hasselt.
DE VLAAIISCHE ILLUSTRATIE. - In October I386 vertrok
Eugeen Le e n naar Brussel en trad er op als hoofdopsteller van

46

_

De Vlaamsche Illustratie », eene uitgave van de Internationale
Kunstdrukkerij. De << Vlaamsche Illustratie » was een prentenblad zooals het Vlaamsche volk er op dit oogenblik, jammer
genoeg, geen meer bezit. Het kon met de beste wedieveren voor
de keus der platen en bevatte in 't algemeen verzorgde daarop
betrekkelijke bijschriften, Gene Vlaamsche kronijk en allerlei leeren uitspanningslectuur.
Van de hand van Eugeen Leën ontmoeten wij in de Vlaamsche Illustratie talrijke romans, verhalen, schetsen, enz., meest
bewerkt naar het Duitsch of het Fransch.
Onder Leën's medewerkers aan de Illustratie vermelden
wij met eere den te vroeg overleden Alfons Van Hees, dien wij
reeds onder de Limburgsclle dichters hebben aangetroffen.
De Vlaamsche Illustratie had in den loop van het tweede
jaar reeds bij de 4500 lezers; haar bestaan was dus verzekerd,
toen de uitgevers van het orgaan Le Patriote een geïllustreerd
blad in denzelfden aard stichtten (De Vlaamsche Patriot), dat
nooit evenveel bijval vond als de Illustratie, maar toch dezer val
na zich sleepte. Na het vijfde jaar werden beide bladen versmolten, om nauwelijks een paar jaar later te verdwijnen.
Niettegenstaande zijne drukke bezigheden, bleef Eugeen
Leën steeds werkzaam in de Vlaamsche beweging. Op alle
Vlaamsche vergaderingen, die destijds in Limburg werden gehouden, was hij tegenwoordig en voerde er het woord; hij bleef
voortdurend in betrekking met het genootschap De Jon e Klanu'aarts te Hasselt, wiens lief en leed hij trouw deelde, en was
ook de ziel eener vereeniging van denzelfden naam, die in 1888
te Brussel tot stand was gekomen en die in Brabant de eerste
Vlaamsche gouwdagen belegde.
In 1891, toen De Vlaamsche Illustratie in andere handen
()verging, verliet Eugeen Leën de hoofdstad en opende te Hasselt
in het ouderlijke huis de Sint-Quintinusdrukkerij, waaruit zoo
menig Vlaamsch werk in de wereld werd gezonden. Sedertdien
ijvert Leën onverpoosd voort in zijne geboortestreek voor de
Vlaamsche beweging.
In 1893 hielp Eugeen Leën te Hasselt De Banier stichten,
een letterkundig maatschappelijk tijdschrift, dat schoone dagen
heeft beleefd, doch sedert vier jaren heeft opgehouden te ver<
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Hoofdzakelijk door Eugeen
Legn's toedoen werd te Hasselt, ook in 1893, « Het Leesgezelschap » opgericht, dat door zijne letterkundige zittingen, zijne
l)rij4 ampen en jaarboeken het voornaamste genootschap van
dien aard in Limburg en wellicht een de r verdienstelijkste en
werkzaamste van gansch ons land geworden is.
De eerste zorg van het Leesgezelschap was het inrichten
eenex leestafel, waar thans meer dan 4o Vlaamsche tijdschriften
ten dienste der lezers liggen.
Verder werden in het Leesgezelschap, vanaf de eerste jaren
van zijn bestaan, een zeer aanzienlijk getal voordrachten en lezingen gehouden, van letterkundig en wetenschappelijk belang,
waarvan verscheidene naderhand rechts en links in tijd- en vlugschriften verschenen.
Herhaaldelijk schreef het Leesgezelschap prijsvragen uit, die
allen. beantwoord werden en aanleiding gaven tot menige nuttige
verhandeling, zooals : professor Ulrix' proefschrift over Fransch
.er Germaansch, priester Paquay's geschiedkundige s+udie over
De rederikerskamer « De Wille Lelie i'arr Ïoirgere;r, enz. De
bekroonde "erken werden alen door het Leesgezelschap in druk
uitgegeven.
Sedert 1903 laat het Leesgezelschap een jaarboek verschijnen
onder de benaming van « Limburgsche Bijdragen Y. (Zie Limburgsche Tijdschriften, in de verslagen der K. V. Academie
HET
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voor 1906}.

Benevens zijne letterkundige medewerking in De •Vlaamsche
Illustratie, De Banier, De Dietsche Warande . en Belfort, De Limnbrrustsche Bijdragen en verdere tijdschriften en nieuwsbladen,
leverde Eugeen Leën verscheidene novellen en verhalen, die bij.
liet lezend publiek een gunstig onthaal genoten.
Zijne Reis door 't water wordt nog steeds door het publiek
met gretigheid gelezen. 't Is Bene omwerking van « Vovage sous
les Hots » van Aristide Bover. Deze novelle is klaarblijkend naar
den trant van Jules Ve rn e's wonderreizen opgevat.
In 1 894 verscheen van Eugeen Le e n « Vertellingen nit het
Voorjaar eend verzameling verhalen van korteren a dem, waarop in 190I « De Moord van Duinkasteel » volgde. Dit laatste
werk is evenmin oorspronkelijk als « De Reis door het water ».
't Is een overigens boeiend roman, bewerkt naar het ,Duitsch.
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Eugeen Leën schrijft vlotweg de ééne Nederlandsche taal,
heeft een hekel aan bastaardwoorden, is geen partijganger van
gewestspraak. Indien het hem aan vinding ontbreekt, clan toch
geschiedt zijne keus van vertalingen en omwerkingen met eerre
volkomen kennis van de begeerten en noodwendigheden van
het gewoon lezend publiek. Zijn verhaal is eenvoudig en natuurlijk. Om al olie redenen geniet hij de voldoening zijne werken in
de volksbibliotheken druk gevraagd te zien.
—

OSWALD ROBYNS. --- In de laatste jaren werd een verbazende letterkundige arbeid geleverd door den E. H. Oswald
Robyns, kapelaan te Exel.
Hij dichtte — welke letterkundige niet ? — en liet zijne
dichtproeven o. a. in « De Banier » verschijnen.
Hij doet mede aan geschiedenis eene levensschets (in
't Nederlandsch) van den beruchten Drossaard Clercx werd door
hem in « L'Ancien Pays de Looz » geleverd. Hij bezorgde twee
geschiedkundige studiën onder den titel van TI 'zt N il middeleeuwen ? en Z. H. Leo XIII, 263e Paus van Rome.
Hij bracht zijn steentje bij tot onze Boerenkrijg-literatuur.
Zijn verhaal De Bri ands van 1798 is goed verzorgd in het opzicht
van taal en stijl en beleefde eene tweede uitgaaf. Onder den
indruk van het eeuwfeest van den Boerenkrijg schreef hij eene
geschiedkundige schets Ere/ ten tule der Fransclle Republiek.
Ook het tooneel heeft hem aangelokt. Twee tooneelstukjes,
De Paardedeken en Baptist houtworm, werden doo r hem naar
liet Fransch bewerkt. Het laatste stukje heeft tot zedeles
« Schuwt u van drankmisbruik ». Oswald Robvns maakt zich
immers, evenals zijnen vader wijlen Frans-Antoon Robyns, zeer
verdienstelijk als antialcoolist in de goede provincie Limburg,
land van matigheidsbonden en jeneverstokerijen.
Gelijk de meeste priesters hedendaags in Limburg, ijvert de
E. H. Oswald Robyns voor allerhande nuttige inrichtingen ten
behoeve van het gemeenebest. Tot beter verstand der zaak
schreef hij een drietal vlugschriften over Onderlingen Bijstand,
Lijfrente en Arbeidsongevallen, welke verscheidene malen herdrukt en nu weer uitgeput zijn.
Hij schreef eene verhandeling over Spiritism.
Van hem verscheen De Wordin g, der Hedendaagsche Beschaving, vertaald van hoogleeraar Kurth.
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meesterstukbewaard
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onderdeelen van Van
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zijner studie.
studie.
worden, droeg
worden,
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bij tot
tot de
de Eerwaarde
EerwaardeHeeren
Heeren
Behalve deze vier studiën,
studiën, leverden de
Behalve
Aerts en Lamotte
Lamotte elk
elkafzonderlij
afzonderlijkk nog
nog menige verdienstelijke
\"erdienstelîjke
letterkundige bijdrage.
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letterkundige
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derdeLetteroefeningen
Letteroefeningen van
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vanhem
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Utile Dulci en aan het 't't Daghet
o. a. Het
Het Kapelleke
Kapel!eke van Deust
Deust verscheen.
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Aerts ontleedde in Jong Dietschland De Nachtegaal van
Guido Gezelle en Violeiten van August Cuppens.
Hij schreef ook menigvuldige artikelen in het '1 Daghel, in
De Ranier, waarin hij een paar gedichten « De Kroon des Eiks »
en « Ter Kerke », benevens eene bespreking van « Oda en Ylfken », onder den deknaam « Frisc over die Heiden », bezorgde,
in 't Vlaamsche Volk, De Student, enz.
In Jong Dietschland 09o4) vergastte hij den lezer nog op drie
meesterlijke ontledingen van kunstwerken : Ile/ Zeusbeeld van
Otricoli, Voor de Graflegging, door Fra Bartolommeo en Chris/us
beweend, door Antoon Van Dyck.
Aerts schreef geene folianten, doch leverde fijne, puike waar.
LEO STEPPENBACH. — Verleden maand verschenen in
Flandria's Novellen Bibliotheek van de hand van Leo Steppenbach een paar verhalen uit het volksleven, onder de titels « Lijk
't gebeurd is » en « Ook een Lijnvisscher ». Gansch naar de
natuur en echt Limburgsch. Om zoo te kunnen schrijven, moet
men met het volk hebben medegeleefd.
Steppenbach is overigens geen nieuweling in de letterkunde.

Behalve zijn « Wind van Opstanding », leverde hij nog meerdere
welgelukte bijdragen in Flandria's Novellen Bibliotheek.
Van Steppenbach verwachten wij nog vele en schoone en
welgeteekende novellen in den aard van zijn « Lijk 't gebeurd is ».

DINA DEMERS. — Achter dezen deknaam verschuilt zich
eene fijngevoelige schrijfster van Limburgschen bloede, Mevrouw
Collaer, geboren Fevtmans, bestuurster der middelbare meisjesschool te Dendermonde.
Van haar verscheen eene schets, onder den titel Eene
Roeping, ook in Flandria's Novellen Bibliotheek, waarin de
Limburgers bepaald eene eereplaats bekleeden.
Daarenboven bezorgde zij twee mooie verhalen « Eenig
Dochterken » en « Op Wolske », welke haar door herinneringen
aan hare lieve geboortestreek ingegeven werden.

JAAK BOONEN. — En hier hebben wij nu, om deze verhandeling te sluiten, twee onzer kundigste, door en door moderne
en veel belovende Limburgsche schrijvers : Jaak Boonen van

Opitter en Fons Jeurissen van Hasselt.
Jaak Boonen's levensbericht, met portret, staat in Flandria's
Novelle n Bibliotheek van verleden jaar.

51 -Zijne volksschetsen : Boer Hannes, De Wraak, De Koemeester, Een Vliegend Man, enz. zijn gegrepen uit het leven. 't Zijn
onze Limburgsche menschen, die daarin optreden; geene ridders
met helmen en slagzwaarden, geene fieule's en salonjonkers;
onze kleine Liinburgsche menschen, met hun voor en tegen, -zoo
gelijk ze zich bewegen in Boonen's omgeving. Zijne persoonages
moeten geleefd hebben, anders hadde hij ze zoo trouw niet
kunnen weergeven. Heeft soms menig Kempenaar zijn eigen
portret niet aangetroffen in Boonen's typen? Vreesde ik niet een
leelijk woord te gebruiken, ik zoude zeggen : Boongin, gelijk ook
Jeurissen, helpt onze letterkunde democratiseeren.
Is het geen teeken des tijds dat onze meestbegaafde schrijvers, dat zelfs de koningen der letterkunde thans hunne machtige
figuren en kleurrijke tafereelen zoeken en vinden, niet meer in
de paleizen der grooten, maar in de geweldige wereld onzer
stoere wroeters en zelfbewuste volksmenschen ?

FUNS JEURISSEN. -- Een Vlaamsche jongen ! Een Limburgsche schrijver van den echten stempel!
Vroolijke volksjongen, met « het hart op de hand », altijd
lustig en snaaksch, ook als hij « zijn ernstig gezicht opzet ». Zijne
loopbaan ? Hij is een klein tolbeambte te Lanaeken.
Hij schrijft als daartoe « de goesting hem bekruipt, voor zijn
plezier ». Of zijn geschrijf al of niet gelezen of geprezen wordt,
kan hem weinig schelen. Maar toch wordt hij gretig gelezen, in
en buiten Limburg, vooral door onze Limburgsche menschen,
voor welke zijne verhalen bestemd zijn.
Hij is cen moderne, gekneed uit het metaaldeeg, dat Stijn
Streuvels vormde.
Zijne Heikleuters door de « Vlaamsche Arbeid » uitgegeven,

leven in Limburg, op zeven kwartiers afstand van de hoofdplaats.
Iedereen, in de streek, kent ze bij name of van aanzien en heeft
hunne lotgevallen bij het « Uchteren » hooren vertellen — maar
niet zoo pittig en schilderachtig als Fons Jeurissen ze afbeeldde.
Het wijze en ernsthaftige Davidsfonds gaf, na rijp beraad,
in 1906, zijn Broeder Bertus in 't licht. Weinige uitgaven van het
Davidsfonds bereikten, in den laatsten tijd, de letterkundige
hoogte van dit werk en vonden meer aftrek bij de lezers.
Fons Jeurissen gaat nu voort met schrijven, « als het hem
belieft ». Maar hij heeft het recht niet meer om te rusten, want
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hij is de spes patriae en hij moet de verwachtingen verwezenlijken,
die op hem gebouwd zijn.
Zoo heeft Jeurissen zich verheven in en door de kunst -als volksjongen. Zoo verwierven omtrent alle Limburgsche
schrijvers hunnen naam en hunnen stand als volksjongens.
**
Wat vroeger de hoogere wereld heette, is thans in Limburg
misschien ook elders — aan 't doodbloeden in het opzicht
van de letterkundige ontwikkeling. Zij, die te midden van het
volk opgroeien en den polsslag der natie voelen, hebben zich
integendeel opgewerkt op verstandelijk gebied, terwijl de grootes
zich afzonderen in hunne parken en automobielen. Dit is
hunne schuld niet, maar wel de schuld van het verfranscht onderwijs, dat steeds voortwoekert. Slechts eigen planten dijen op
vaderlandschen bodem ; in eigen taal alleen is hooger geestesleven te vinden. Daarom wordt Limburg's Vlaamsche letterkunde
rijk, terwijl de Fransche daar sterft aan bloedarmoede.

*

* *
AANTEEKENINGEN.
AERTS PIETER-JOZEF- LAMBERT). Pr. — Zie Verslagyen en
Mededeeling en der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1906, blz. 877.

BOONEN (JAAK). -- Geboren te Op-Itter, den io September 1876. Studeerde aan de Hoogeschool van Leuven. Doctor
in wijsbegeerte en letteren en in de germaansche philologie.
Oud-hulpbibliothecaris bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Boer Hannes. Novelle. 1905. — Baas Klits. Novelle. — Van onzen
tod. Proza en Poëzie, Bloemlezing met levensberichten, 1905. — Prosper
Van Langendonck. 1905.
Letterkundige studies over/ Perk,. j. M. Dautzenberg, Omer Wattez. — Een Vliegend Man. — Wraak. — De Koemeester. — De Eenzame. Volksschetsen, verschenen in Plandria's Novellen
Bibliotheek.
Bijdragen in Ons Leven, De Student en De Limburgsche B ijdragen.
—

BRANS (JAN- MATHIJS). -- Geboren te Asch, den 2 October 1853. Verwierf het onderwijzersdiploma in de normaalschool
van Lier, in 1874. Onderwijzer te Bree, te St-Gilles-bij-Brussel.
Sedert 1880 leeraar aan de Staatsmiddelbare school te Brussel,
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Schimmen en Schetsen. Arnhem, 1880. -- Limburgsche Schetsen.
Gedichten in Proza. 1891.
Medestichter van De Distel, Het Taalverbond, Onze Vlag en Land
en Volk.
Bijdragen in de Vlaamsche School, Ned. Dicht- en Kunsthalie, de
Viaamsche Gazet.

BRANTS (MARTIN). — Zie Verslaren en Mededalingen der
Koninklijke Vlaamsche Academie, 1906, blz. 877.

DINA DEMERS (Mevrouw Collaer, geboren Gerardina
Feytmans). Geboren te Eysden (Belg. Limburg), den 20 Januari
i8bb. Gediplomeerd als onderwijzeres te Hasselt, als regentes
te Luik. Regentes der middelbare meisjesschool te Boom, te
Mechelen. Thans bestuurster der middelbare meisjesschool te
Dendermonde.
Beng; Dochterken. Verhaal. -- Op IVolske. Verhaal. -- Bene Roeping. Schets. Verschenen in Flandria's Navellen Bibliotheek.

HAUGEN (JEF). — Zie Verslagen en Mededeelina eis der
Koninklijke Vlaamsche Academie, 1906, blz. 880.
JASPERS (LAURENS). -- Geboren te Sint-Huibrechtslille,
in 1867. Behaalde zijn diploma in de normaalschool van SintTruiden, in 1886. Hoofdonderwijzer te Course!, Stall, in 1880.
Hoofdonderwijzer te Caulille sedert 1888.
De Roovershoofdman. Romantisch verhaal. Verschenen in De Onafhankelijke (Hasselt) en overgenomen in talrijke an.leze bladen. Bezorgde
dichtstukjes en wetenschappelijke bijdragen voar De Opvoeding (Maaseik,
Vanderdonck), De Schoolbode (Hasselt, Leëa), Het Lager Onderins (Ache ,
Brouwers), De Schoolgids (Brasschaet), De Banier, het iWaandschraft van
den Belgischen Touring Club.
Opsteller van De Dierenbeschermer (Tongeren, Co llée).

JEURISSEN (FoNs). — Geboren te Hasselt, den 19 Mei
1874. Studeerde in 't St Jozefscollege te Hasselt. Sedert 1899
beambte van het tolwezen te Lanaeken.
Uchteren bij IVaardje Geelen. Fragment. -- Broeder Bertus. NJvelie
Uitgaaf van het Davidsfonds, 1906. — Heikleuters. Zedeschets, in twee
deelen. Uitgegeven door « Viaamsche Arbeid ».
Bijdragen in De Banier, de Lianburgsche Bijdr.zg els en Nieuwe Arbeid.

LAMOTTE (RENIER-ALFONS). Pr. — Zie Verslagen en
Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1906, blz. 881.

--- 54 -LEEN (EUGEEN). — Zie Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Vlaamsche Academie, 1906, blz. 881.

LEYNEN (J. A. H.). -- Geboren te Groote Brogel, den
8 Maart 1840. Werd handelaar in kerksieraden te Brussel. Van

1892 tot 1904 lid van den provincieraad van Limburg, waar hij
aan alle voorname besprekingen deelnam en gewoonlijk Nederlandsch sprak. Talentvol redenaar. Thans woonachtig te Peer.
Willem Tell. Volksvertelling. Gedrukt in 186o bij de Paters Trappisten
te Achel. — Simon Eyckevelt. Roman. Sint Truiden, Schools. -- Leo en
Seraphina. Romantisch verhaal, 188 bl., Sint Truiden, Schoofs. Herdrukt
en omgewerkt als bijblad van« De Kempen » van Peer onder den titel van
Leo van Robbensteyn. — Loon naar Werken. Drama in vier bedrijven,
Antwerpen, Donné, 1868. — Klassieke uitleggingen van de Belgische
Grondwet. 1877. — Hagelslag. Vlugschrift. Geschreven in 1891 ten voordeele der verhagelden van het kanton Peer en omliggende gemeenten,

MAES (P. J. G.). — Zie Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Vlaamsche Academie, 1906, blz. 882.
RAMAEKERS (JAN). — Geboren te Mechelen a/Maas,
den 17 Juli 1862. Verwierf het diploma van onderwijzer in de
normaalschool van Hasselt, in 1882. Onderwijzer te Vechmael,
te Peer, te Leopoldsburg. Hoofdonderwijzer te Zeelhem. In
1889, hoofdopsteller van Het Land, te Brussel. Sedert 1899, nijveraar te Zeelhem, burgemeester dezer gemeente en provincieraadslid.
Tweelingbroeders. Roman. — De Bruid van Vlaanderen. Roman. -De Zwarte Peter. Roman. -- Het Li,nburgsch Taaleigen. Schets. -- Stanley's Reizen. Reisverhaal. -- De Omwenteling van 1830. — Een geschiedkundig overzicht der gemeente Zeelhem. — De Straatzang -ster. — Vertalingen uit het Duitsch, het Engelsch en het Italiaansch.
Stichter van Vlaamsch en Vrij. Oud-Hoofdopsteller van Het Land,
De Kleine Patriot, De Brusselaar, Het Vlaamsche Volk, De Laekenaar.
Opsteller van tiet huisgezin.

ROBYNS (OSWALD). Pr. — Zie Verslagen en Mededeelingen
der Koninklijke Vlaamsche Academie,

1906, blz. 885.

STEPPENBACH (M. Baillien). Geboren te Tongeren, den
4den Juni 1887. Nijverheidsbeambte.
Twee Uitersten. -- Het Verleden dat spreekt. Verschenen in Flandria's Novellen Bibliotheek. --- Wind van Opstanding. -- Lijk 't gebeurd
is. — Ook een lnvasscher. Verschenen in Flandria's Novellen Bibliot heek, 1909 .
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THEELEN (NicoLAAs). -- Geboren te Bilsen, in 1848.
Studeerde te Borgworm en in 't klein seminarie van St.-Truiden.
Landmeter van 't kadaster te Hasselt, later te Bilsen. Sedert
April 188o drukker-uitgever te Tongeren.
Dc Twee Hoeden. Roman. —
Klaas Nulens. Novelle. 3 uitgaven.
De Wraak der Doode. Roman. 1893.
De Vlaamsche Lezer. weekschrift van romans, 1882-1883. — Sint-Niklaasavond. Dichtstuk.
Tooneelwerken : Jong bij Jong en Oud bij Oud. Bekroond blijspel in
een bedrijf. — Valsche Beren. Kluchtspel in een bedrijf. -- De Duivenmelker. Blijspel met zang in een bedrijf. -- Eilaas. Kluchtig tooneelspel in
een bedrijf. — Boestneer Statie. Blijspel in een bedrijf. -- De Slaapwandelaar. Dramatisch tooneelspel in drie bedrijven. — Eer boven R ijkdom.
Drama in vier bedrijven. -- De Familie Roels. Drama in vijf bedrijven.
De Valsche Goden. Blij-zangspel in twee bedrijven. — De Anarchist.
Drama in vier bedrijven. — gene Vlaamsche Les. Kluchtspel voor meisjesscholen. Valsche Munt. Kluchtspel voor meisjesscholen. — Een Gouden
Hart. Kluchtspel voor jongensscholen. — Joris en de Brief Kluchtspel in
een bedrijf. — Het Portretje. Blijspel. — Vrij of Dood. Drama. 1901.
Rond Ambiori.u. Revue voor
Spriet of Spruit. Blijspel. 3 uitgaven.
Tongeren. 1905.
Redevoeringen : Moedertaal. Uitgesproken den 20 Juli 1884 in Concordia te Tongeren. -- Op een haartje na.. Uitgesproken den 12 Maart 1898
in het Casino te Bilsen. — Harmonie. Voorgedragen den 4 December 1888
in Concordia te Tongeren. — Ontboezeming. Uitgesproken in den Burgerkring te Gent, 1899. -- Vaandelgroet. Uitgesproken in 1899 te Fall - Mheer.
Verjaring der Gulden Sporen. Feestrede uitgesproken den 13 Juli 1902
in Concordia te Tongeren. — Redevoering uitgesproken den 19 Augustus
—

De Duivenmelker. Roman. 1892.

—

-

—

—

—

1904 op het Eerste Nederlandsch Congres van het Heilig Sacrament te
Hasselt. (Gedrukt in de Verslagen van 't Congres). — Over Vlaalnschcn
Zang en De Wereld op den Draae Uitgesproken op algemeene vergaderingen van het Davidsfonds te Tongeren. — Over het Nuttige en het Schoone
der Boomen. Uitgesproken in 1905 te Lummen onder een duizendjarigen
eik. -- Over het nuttige, voor onzen taalstr ijd, van eene vloeiende
Vlaamsche uitspraak. Uitgesproken in Augustus 1905 op het Congres van
het Davidsfonds te Lier.
Stichter, uitgever en hoofdopsteller van : Het Algemeen Belang, 1879,
twee maal per week; De Huisbode, 1882; De Gazet van Tongeren, 1898.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
VERSCHEIDENHEDEN.
XXIV.
XXIV.
EEN BLECK.
BLECK. »»
« STAECK MET EEN
Het uitslaan
uitslaan van
vaneen
eenblikken
blikkenplaat
plaat(z)
(I)aan
aaneene
eenestaak
staakgevesgevesHet
of andere
andere bekendmaking,
bekendmaking, verbod
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ofbericht
bericht met
met
tigd, waarop een of
groote letters
was geschreven,
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ouds bekend.
bekend. Men
Men
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reeds van ouds
heette dit
dit:: Eenen
Eene7l staeck
slaeek rechten
rechten net
meteen
embleck
bleek en Een stake
slake planten
planten
heette
bleekeinhoudende
inhoudende.... Men leze
leze
ofte stellen
slellen ende
van
ofte
ende a/jixeren
aceren van
eeneenblecke
den volgenden
volgenden tekst,
tekst, betreffende
betreffendeeen
eengeschil
geschilwegens
wegenszulk
zulk«« affixeaffixtden
reIl »,
», ontstaan, ten
ten jare
jare 15Q1,
15C)I, tusschen het
het magistraat
magistraat van
van Gent
Gent
ren
proost der
cler Abdij
Abdij van
van Sint-Pieters
Sint-Pietersbij
bijdie
diestad
stad:
en den proost
:
Fonds der
der Abdij
Abdij van
van Sint-Pieters,
Sint-Pieters, Reg.
Reg.
Staatsarchief te
te Gent, Fonds
n' 22, fol.
exlij Va
den xxiijen
xxiijen May xvc een ende tneghentich
tneghentich
fel. cxlij
vo :: «Item,
« Item, den
nT
hebben die
die van
"an Ghendt,
Ghendt, duer
duer Jaques
]aques Dierkens.
Dierkens. sergeant
sergeant major,
major,
hebben
ende ander
ander temmerlieden,
temmerlieden,hem
hem
met Loys
Lovs de
de Somere,
Somere, stedemeestere ende
vervoordert,
ontrent den
den vijf
vijf hueren naer
naer noene,
noene, eenen
een enstaeck
staecktete
vervoordert, ontrent
rechten met
met een
een bleck
bleek up
up zeker
zekerplaetse
plaetse ghenaempt
ghenaempt Ter
Platen,
Ter Platen,
rechten
wèsende territoor,
territoor. heerlicheijt
hecrlieheijt ende
ende jurisdictie
jurisdictie van
van Sente
Sen te Pieters,
Pieters,
wesende
verbiedende
by dat
datniemant
niemant en
enzoude
zoude vervoorderen
vervoorderen eenighe
eenighe
verbiedende daer
daer by
Janx der
der vesten,
vesten,up
upde
deboete
boetevan
vandry
drypond
pond
beesten
beesten te laten weeden ianx
parisisen ende
ende ander peinne
peinne arbitraire..
arbitraire ...
. »»

De proust
Sint-Pieters
zich daartegen
daartegen::
Pieters verzet zich
proost van Sint
-

«« Die
daarop, «" dat
dat
Die vande
vande magistraet van Ghendt »>i antwoorden daarop,
zy
en dyncken
dyneken dat
dat by
by het
het planten
plantenofte
oftestellen
stellenvanden
vanden stake
stake
zy niet en
ende
affixeren vanden
vanden blecke,
bleeke, inhoudende
inhoudende tvoorghebodt
de
ende affixeren
tvoorghebodt by
by de
requcste
den heesschere
heesschere eenich
eenich empeschementen,
empeschementen, trouble
trouble
requeste gheroert, den
zoude zyn an de
de voornoemde
voornoemde zijne
zijne jurisdictie
jurisdictie
ofte
ofte schade
schade ghedaen zoude
ofte
.... »»
ofte vermoghen
vermoghen....

EDW.
GAILLIARD.
EDW. GAILLIARD.

(I)
Zie in onze Keure van Hazebroek,
Hazeoroek, I'
eenige aanaan
blz. 60-61,
6o-6i, eenige
I» deel, blz.
(i) Zie
teekeningen over het uitslaan
van bier. -teknigeovrhet
van « bleek.
bleck in
in zake
zake van verkoop van
uitslaan van

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

I
VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door liet uitgeven, in het Nederlandsch,
pan nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige Wetenschapven, over Rechtsgeleerdheid en over liet Vak van den Ingenieur
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Com-

missie voor Nieuwere Taal en Letterera.

Na kennisnering van

de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden wecken.
Reeds verschenen uitgaven :
I.) Mr. L. DOSFEL : Kern van ons Burgerlijk Wetboek. (x905.)
2.) Dr. A. TEIRLINCK : Behandeling der dij- en navelbreuken en
van enkele zeldzame breuken. (1906.)
;.) Dr. A.-J.-J.VANDEVELDE : Over Melk- en Melkvervalsching. Eene
studie tot voorlichting van burger ei ambtenaar. (1907.)
I.) Mr. K. VAN ACKER zoom : Overzicht der Staatsinstellingen van

België. (1go6 )
5 ) Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE : Het water In het dageljjkseh leven.
(1909.)

Ter pers :
5.) Dr. C, DE BRUYF ER : De statistische methode lu de plantenkunde en hare toepassingen op de studie van deu invloed
der levensvoorwaarden.

Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche A cademie. (Vervolg.)

II
KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichteis.
Ecne eerste prijsvraag is voor he t jaar 1912 uitgeschreven, t.w.
Lager onderwijs : hoogste klassen. —Verlangd worden : 25 schoolliederen
( edichten en muziek), waaronder so inzonderheid voor meisjes.
GecFchten en muziek behooren onuitg( geven te zijn.
Prijs : 50o fr., of 25o fr. voor den dichter en 25o fr. voor den toondichter. -- Bij
riet toe kerning van den prijs, kan hij onder verscheidene mededingers verdeeld
worden.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 191 1.

III
J. SALSMAN S-FON DS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van liet Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksere intrest van dit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der

omstandigheden :
a) hetzij tot het uitrchrijvc n van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van irgezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Aliddelnederlandsche teksten op bet gebied der
Roomscb-Catbolieke bijbelvertaling, I..ijbelcerklaring, liturgie, zedeleer, catechese,
homiletiek, bagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten,ordensregelen ;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingenof van studiereizen,
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde,
noodzakelijk worden bevonden ;
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
cnderncmen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Eene eerste prijsvraag is voor het jaar 1917 uitgeschreven, t.w. :
Iliddeleeuwsclse Liturgie. — Inrichting en vc rspreiding der iVliddelnederlandsche Geiden- en Gebedenboeken.

Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916.

Vergadering van 16 Februari 1910.
Aanwezig de HH. : Prof. DE CEULENEER, bestuurder, TEIRLINCK, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD,
bestendige secretaris;
de heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS
OBRIE, TH. COOPMAN, JAN BROECKAERT, JAN BOLS,
KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS,

Dr. JAC. MUYLDERMANS, JAN
BOUCHERIJ, AMAAT DOOS, Prof Dr. JULIUS MAC LEOD,
Dr. HUGO VERRIEST en Prof. Dr. C. LECOUTERE.
De heeren Dr. H. CLAEYS, Mr. EDW. COREMANS,
DES. CLAES en Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, werkende
leden, alsook de heer Dr. LEO GOEMANS, briefwisselend
lid, hebben laten weten, dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Januari-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
Prof. Dr. W.

DE VREESE,

.-^

* .r

Aangeboden boeken. Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
—

Door de Regeeri ng :
FREDERICQ (Dr. P.). — Académie Royale de Belgique, Tome V,
fase. II (dernier). Rekeningen en andere stukken van den pauselijken

aflaathandel te Mechelen, in 't midden der 15de eeuw (1443-14 7 2), door

Dr. PAUL FREDERICQ, werkend lid der Koninklijke Academie van
België. Aangeboden aan de Klasse der Letteren en der Zedelijke en
Staatkundige Wetenschaapen van de Koninklijke Academie den ,3 Mei 1909

.

Bruxelles, 1909.
PETRUCCI (RAPHAËL). -

Id. Tome VI, fase. I. Le Sentiment de lea

Beauté ate XIXe siècle, par RAPHAËL PETRUCCI. (Coieronné par la
Classe des beaux-arts, dans sa séance du 22 Oct. 1908.) Bruxelles, 1909.

-
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\VETTER
(GEORGE VAN).
VAN). -ld.
fase. II.
11. Le
Lc sentiment
smtimellt de
de
`VETTER (GEORGE
- Id. Tome VI, fasc.
la beauté et son
SOlt évolution
évo!utioJt da
ltS la peinture et
swlpture au
alt XIXe
XIXe siècle,
siècle,
dans
et la
la sculpture
VAN WETTER.
Classe des
beaux-á1"ts,
par GEORGE
GEORGE VAN
`VETTER. (Courouné
(Couronnépar
par la
la Classe
des beaux-árts,
da?ts sa séance
séance du 22 Octobre 1908.)
/908.)
.dans
Biol(raPhie nationale, publiée par l'l'Académie
Royale des
des Sciences,
Sciences,
Biocraphie
Académie Royale
des Beaux-Arts
Beaux-ArtsdedeBelgique.
Belgique. Tome vingtième. 22ee fasc.
fase. :
des
des Lettres et des
H.UELENS-RYTHOVIUS.
Bvuxelles, IgOg.
RUELENS-RYTHOVIUS. Bruxelles,
1909.
Royaume de Belgique.
Belgique. Ministère de
de 1'Industrie
l'Industrie et du Travail.
Travail.
Royaume
Offiee
Office du
du Travail.
Travail. Enquête SUl'
sur la Pêche
pêchemaritime
maritime e?t
en Belgique.
Belgique. Introducde la
la pêche
pêche maritime.
Ig09.
tion. Recensement
Rece?tsemellt de
'ion.
maritime. Bruxelles, 1909.
Woordenboek
der Nederlandsche Taal. Zesde
deel, iade
lIde afl.
afl.. ::
Zesde deel,
Woordenboek der
btgelegd-Inlijvell,
Dr. A.
A. BEETS.
en
Ingelegd-Inlijven, bewerkt door
door Dr.
BEETS. 's-Gravenhage en
Leiden, 1910.
IglO.
deel, 5de
sde afl.:
afl.. : Kwaad-Kwijtschelden,
Kwaad-Kwijtschelden, bewerkt door
Id. Achtste deel,
Dr. J.
J. HEINSIUS.
HEINSIUS. Id.
TIJDSCHRIFTEN. - Académie
de Belgique.
Belgique. Bulletin de
de
Académie Royale de
et des
des Sciences
Scimces morales et politiques et de la
la Classe
la Classe
Classe des Lettres et
des Beaux-Arts,
nOS 9-11,
g-ll, 1909.
IgOg. -— Id. Bulletin
Bulletinde
de la
la Commission
C01nmissio?t Royale
Royale
Beaux-Arts, nos
d Histoire, tome
tome 78,
78, no
na ,3.
- Bibliographie
Bibliographie de
de Belgique.
Belgique. Première
3. —
Livres, no
IgOg et
na I,
IglO;; Deuxième
Deuxième partie
partie :: Publipartie :: Livres,
no 24, 1909
et no
1, 1910
catio?!s périodiques, no
n° 24,
I909 et
n° I, IglO;
Bulletin mensuel
mensuel des
des
cations
24, 1909
et no
191o; Bulletin
des périodiques,
Périodiques, nos io
IO-II,
Le Musée
Musée beige,
beige, no
n° I,
-11, 1909.
1909. - Le
Sommaires des
IglO. - Bulletin
Bulletinbibliographique
bibliograPhiqueetetpédagogique
Pédagogiquedie
duMusee
Mustiebeige,
beIge, no
n° 1,
I,
191o.
IglO.
- Revue
Revue Sociale Catholique, n°
IglO. —
- Wallonia,
f;Vallonia, nos
nOs 1-2,
no 3, 191o.
191o. -IglO. -- Bulletijn
Bltlletij?t der
der Maatschappij Valt
te
van Geschied- en Oudheidkunde te
1910.
Gent, nr
n r 9, 191o.
IglO. —
- Arbeidsblad, nrs 23-24,
23-24, 1909
I909 en IV
IglO. -—
ni I, 1910.
Valt het Beheer van Landbouw,
Landbouw, nr
IV 12, Igog.
Maandschrift van
1909.
—

—

Door het Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen:
Oost-Vlaanderen :
Bijvoegsel (Jan
Memoriaal, Deel CLXXXVI 1909.
clan het Bestuurlijk Memoriaal,
Bijvoegsel
Officieele
processelt-verbaal m
stenograPhisch verslag der zittingen
zitti1tgen van
en stenographisch
Officieele processen-verbaal
van 19v8
dm
Provincieraad van Oost- Vlaanderm.
Buitmgewone zittijd
zittijd valt
19u8
Vlaanderen. Buitengewone
den Provincieraad
1909. T. CLXXXVI.-a.
CLXXXVI.-a. Gent,
Gent,1909.
IgOg.
Gewone zittijd
zittijd van 2909.
en Gewo?te

Cercle archéologique
archéologique van
vanMechelen
Mechelen:
Door den Cercle
:
Bulletindie
du Cercle
Cercle archéologique,
archéologique, littéraire et
Bulletin
et artistique
artistique de
de Mali11Cs.
Malines.
TOIlle
XIX, 1909.
I909. Malines, 1909.
IgOg.
Tome XIX,

Door de Société liégeoise de littérature
littératurewallonne,
wallonne, te Luik
Luik::
Bulleti?t du
du dictionnaire
dictionnaire général
gé?téral de
de la
la langue
la1tgue wallonne,
wallonne, publié
publié biar
par
Bulletin
la Société
Société liégeoise
1909, nos 3 et 4.
4e année,
année, 1909,
liégeoisede
delittérature
littérature wallo?tne.
wallonne. 4"
Door de
de Commissie ter Redactie van den
den Amsterdamschen
Amsterdamsehen
Door
Studenten-almanak:
Studenten-almanak :
Boste jaarg.
Amsterdamsche Studenten-almanak
StudCltte1t-almanak voor
voor het jaar
jaar 1910.
/g/O. Soste
Amsterdannsche
Adreslijst.
Id. Adreslijst.
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Door de K. Universitets-Bibliotek te Lund (Zweden) :
Acta Universitatis Lundensis. -- Lunds Universitets Ars- skrift.
De lege versificationis
XáVI, 1889-90. — ZANDER (C. -M.).
—

latince, summce et antiquissima.
PAULSSON ( J.).
De codice Holmensi homiliarum Chrysostomi.
WRANGEL (E.). -- Eduard von Hartmanns estetiska system i
kritisk belysning.
De Iano summo RomaXXVII, 1890-91. — LINDE (S.).
norum deo.
ANDERSSON (HILD.).
Qua de numine divino cultuque ejus
senserit Julianus, ex scriptis imperatoris demonstrat. H. ANDERSSON.
XXVIII, 1891-92. -- LINDE (SVEN). -- Hermesmythen hos Greker
och Ronare fran s_prakvetenskaplig- synpunkt framstdid.
SJ6STRAND (NILS).
De perfecti et plusquamperfecti usu conjugationis periphrasticce Latinorum.
STILLE (ARTHUR). -- Sehering Rosenhane som diplomat och
ámbetsman.
Meddelanden fran Litteraturhistoriska Seminariet.
XXIX, 1892-93. — AHNFELT (OTTO). -- Laurentii Petri handskrfna kyrkvordning af ar 1561.
ASK (JOHN).
Om _farfattarerátt pretrádesvis enligt svensk
lagstftning-.
Drottning Kristina och Klas Tott. Nagra historiska beriktiganden. Inbjudning till Filosofie doktorspromotionen d. 31 Maj 1892 af
Promotor (M. Weibull).
LINDER (LUDVIG).
Meddelanden fran det Literaturhistoriska
seminariet, utgifna af H. Schuck. Bidrag till kdnnedomen om Messenii tidigare Z f 1 5 79 (c) — i6o8.
XXX, 1893-94. -- AHNFELT (OTTO). -- Bidrag till Svenska
kyrkans historia i sextonde arhundradet.
BJ8RLIA1G (CARL G.-E.). -- Penningdeposition enligt justiniansk
rdtt.
ANTELL (HERMAN).
Om drapsbctten enligt Attisk och Romersk
rátt.
LIND (JOSEPHUS).
De ,dialecto Pindarico. I. Prolegomena et de
vocalismo Pindarico ex proximis soms non apto.
XXXI, 1895. — AHNFELT (OTTO).
Bidrag till svenska kyt kans
historia i sextonde arhundraded. Ny fó jd.
SKARSTEDT (C.-W.).
Quantum frequens agnominationum,
quce dicuntur, usus apud Hebrceos zn litteris sacris interpretandis
valeat disquisitio.
LIDFORSS (D. EDUARDO).
Los cantaris de myo Cid. Con una
introduccion y notes,
—

---

--

—

—

-

—

—

—

—

—
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Gustaf II Adolf och Kristian IV. (Program
WEJBULL (M.).
till Universitetets Gustaf Adolfs test d. 8 December 1894.)
--

SJóBECK (PONTUS). — T. I-XXX, Arg. 1864-93/94. Innehallsfórteckning, systematisk ófversikt och fórfattareregzster, utarbetade.

XXXII,1896. —

BJÓRLING

(C. G. E.).
-

-

—

Var izldsta lagkommen-

tar. Utgfven af...

Los cantares de Myo Cid. Con una
LIDFORSS (D. EDUARDO).
introduction y notas. II. Notas.
De numero Saturnio quaestiones.
ZANDER (C.-M.).
SCHWERIN (H. H. VON). -- Helgoland. Historisk geografisk undersdkning. Med 2 kartblad och t tafla.
Beitra e zur Geschichte der Satzstellung
LINDSKOG (CLAES).
ifn Latein.
Om Gudsbelátet.
XXXIII, 1897. — PFANNENSTILL (MAGNUS).
En dogmatisk-kritisk undersókning pa de lutherska bekiznnelseskra f
ternas omrade.
Bidrag till obligationsráttens lizra om
BJÓRLING (CARL. G.-E.).
—

—

—

—

—

prástationsorten.
FAHLBECK (PONTUS). -- Den statistiska typen eller regelbundenheten uti de menskliga fl reteelserna. Ett bidrag till statistikens

teori
ZANDER (C.-M.).

-

De generibus et libris paraphrasium Phae-

drianarum.
Om óversc ttning af strafiska diktvzzrk,
WULFF (FREDRIK).
fórnc mlzgast Dantes och Petrarcas.
WRANGEL (E.). -- Sveriges litteri ra fárbindelser Died Holland
si rdeles under 1600- talet.
Per Brahe den áldres
TTYTV, 1898. -- AHNFELT (OTTO).
fortsdttning af Peder Svarts krónika, utg fven af...
Meddelanden fran det litteraturhistoriska
STJERNA (KNUT).
seminariet i Lund, utgzfna af Henrik Schiick. IV. Erik den heli e.
En sagohistorisk studie.
STILLE (ARTHUR). --- Danmarks politik gent emot Sverige 1707—

—

—

1709.
LINDE (SVEN).

Grekiska och latinska etymologier.
— Kritisk framstállning af Kants frihetsldra.
Rytmiska studier dfver knittelversen medeltidens

—

BOSTROM (GUSTAF).
BURE (NILS).

—

svenska rimverk.
Lunds Universitets Arsberattelse 1896-98.
Bidrag till svenska kyrXXXV, 1899. — AHNFELT (OTTO).
aans historia i sextonde arhundradet.
HERNER (SVEN). -- Den mosaiska tiden. Undersaning af hvad
som cir mosaiskt i dekalogerna och fórbundsboken.
—

- 7I

-

.RNST
F.RNST (GUSTAF).
(GUSTAF). —
- La flexion de
de l'article,
l'article,des
desnoms
noms de nombre,
nomort,

desverbes
verbes dans le
Ie Roland
d'Oxford.
Oxford.
des pronoms
pronoms etetdes
Roland d'
WRANGEL (EWERT).
Till belysning
(EWERT). Tilt
belysning af de
de litterira
litterärafórbindelfó'rbz'ndelserna mellan
meltan Sverige
Sverige och Tyskland
under1600
1600talet.
talet.
Tyskland under
FURST
(CARL M.). - Arvid
FÜRsT (CARL
Arvzd Henrik
HenrikFlorman
Florman och veterinárvetensveterinärvetensfragan om veterinárundervisning
kapen
veterinà'rundervisningvid
vzdLunds
Lunds
Universitet.
kapen samt fragan
Universitet.
LARSSON (HANS). - Gränsen
mdlan sensation
sensation och emotzon.
Grànsen mellan
emotion.
Lunds Universitets
UniversztetsArsberdttelse,1898-99
Arsberiittelse, 1898-99.•
Lunds
WEIBULL (L.). - De diplomatiska
XXXVI, 1900. —
- WEIBULL
diPlomatiskaforbindelfö'rbz'ndelXXXVI,1900.
serna mellan
meltan Sverige
Sverige och Frankrike
Frankrike 1629-1631.
1629-163I. Ett
Ett bidrag
bzdrag till
tilt GusGustaf 11
Adoifs och
Rzcheheushistoria.
historia.
och Kardinal
Kardinal Richelieus
II Adolfs
FREUND (J.). - Huttens
FREUND
Hultens Vadiscus
Vadiscusand
undseine
seineQuelle.
QueUe.
AdversariaininLatinos
latinosscriptores.
scriptores.
LINDE (S.). - Adversaria
LINDSKOG (C.).
correcturissecundae
secundae manus
manusinincodice
codlce veter/!
LINDSKOG
(C.). - De correcturis
vetere
Plautino.
Plautino.
Den mosaiska
H.II:RNER
mosazska tiden.
t/den. IL
H. Undersó'kning
hvad
HERNER (S.). Undersokning af hvad
som iir
mosatskt i den devteronomiska
devteronomz'ska lagen, helighetslagen
presdr mosaiskt
helighetslagen och pres
thodex' lag.
-thodex'
'VULFF
- La rythmicité
rythmicitédedel'alexandrin
l'alexandrinfrançats.
francazs.
WULFF (F.).
(F.). —
SCHWERIN
VON). - Om
kus/folks
olika sjoduglighet.
sjó'duglighet.
SCHWERIN(H.
(H. H. VON).
Om kust
folks olika
Lunds Universitets
UniversitetsArsberdttelse,
Arsberiittelse,
1899-1900.
Lunds
1899-1900.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

XXXVII, 1901. —
- ERNST (G.). - Etude
Etude sur les
les pronoms
pronoms personpersonXXXVII,
nets
emploJ1éscomme
comme regime
regime en
en ancien francais.
françats.
nels employés
KOCK (E.-A.)
deutschen Relatrvpronomen.
Retativpronomen.
KOCK
(E.-A.) - Die deutschen
HERNER
Bzdrag tilt
Aposttagerningarnesteologz.
teologi.
till Apostl.igerningarnes
HERNER (S.). - Bidrag
NILSSON
Quo11Zodo
pronomina, qua
quIZcum
cumsubstantivis
substantivis
NILSSON(M.-P.).
(M.-P.). Quonzodo pronomina,
conjungun/ur, apud Plautum
Plau/um etet Terentz'um
collocentur.
Terentiurn collocentur.
conjunguntur,
THULIN (C.). - De obliqua
oblz'qua oratione
orationeapud
apudThucydidem.
Thucyd,iiem.
VETTERLUND
- Atterboms
Alterboms sagospel
sagospel Fagel Bla. Forra
Fó'rra afdelV
ETTERLUND (F.).
tF.). —
afdelningen.
Lunds Universitets
UniversitetsArsberáttelse,
Arsberättelse, 19°0-19°1.
Lunds
1900-1901.
—

—

—

—

—

XXXVIII, 1902.
WULFF (F.).
(F.). - La canzone
ehe debb' io
,ofar?
canzone Che
1902. --- WULFF
far?
XXXVIII,
autograPhesde
dePetrarque.
Petrarque.(Vat.
(Vat. Lat.
Lat. 3196 et
Selon les manuscrits autographes
3 1195.)
95.)
THULIN
obliqua oratione
orattone apud
apudThucydidem.
Thucydidem.
THULIN (C.).
(C.). - De obliqua
VETTERLUND
sagospel Fagel
Fagel Bla.
Bla. Senare
Senare
VETTERLUND (F.). Atterboms sagospel
afdelningen.
HERNER
Anwendung des
des Wortes
Wortes KrPIO~
Neuen TesTes.
KTPIOX im Neuen
HERNER (S.). - Anwendung
tament.
tament.
SöDERBERG
Uppsatser
nordisk sprakforskning.
sprakforsknz'ng.1-li.
SODERBERG (S.). Uppsatser iz' nordisk
I-II.
SCHWERIN
Fenz'cz'ernas kringsegling
krz'1zgseglz'ng af
af Afrika
Afnka
SCHWERIN(H.
(H. H. VON).
VoN). - Feniciernas
omkr. ar 600
Kr.
boof.
f. Kr.
omkr.
Lunds Universitets
Unz'versitetsArsberizttelse,
Arsbert'lftelse,
19°1-1902.
Lunds
1901-1902.
—

—

—

—

—

—
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1903. — BJ8RLING (C. G. E.). Om pdfóljderna af
tvang enligt svensk civilydtt.
WALBERG (E.). -- Juan de la Cueva et son « Exemplar poético
KocK (E.-A.). --- Die niederdeutschen Relativpronomen.
ASK (J.).
Den maritima handeln och kriget. En foikrattslig
-

-

—

^.

—

studie.

Lunds Universitets Arsberdtteise, 1902-1903.
XL, 1904. -- LINDE (S.). — Grammatiska och tex.kritiska zr qdersóknin gar .
LINDE (S.).
Quastiones critica in Senecain Rhetorem
NILSSON (M.-P.). — Zur Geschzchte des Biihnenspiels in der
róznischen Kaiserzeit.
AHLBERG (A. W.). -- Hiatus hos Plautus.
EKWALL (E.). -- Zur Geschichte des sti remhaften interdentalen
.Sparans izn Englischen.
Lunds Universitets Arsberdttelse, 1903-1904.
—

-

WEIBULL (L.). — Monumenta Scaniae historica. Diplomatarium
dicecesis Lundensis. Lunds drkest fts Urkundsbok, utgifven af LAURITZ WEIBULL. Fjerde bandet. (Pa bekostnad af Lunds Domkyrka.)
Lund, 1909.

Door de Reale Accademia dei Lincei, te Rome :
Rendiconti della Reale Accademia df i Lincei, Classe di Scienze
morali, storiche e filologiche. Serie Quinta. Vol. XVIII, fasc. 40_60.
Roma, 1909.
Door de Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg :
Bulletin de l' Académie impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.
VIe série, 15 janvier. St.-Pétersbourg. (Al de Bijdragen zijn in het
Russisch gesteld.)

Door den heer KAREL DE FLOU, werkend lid der Academie te
Brugge :
FLOU (K. DE). — Verslag bij de Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde ingediend, door den heer KAREL DE FLOU,
over zijne wetenschappelijke zending naar Frankrijk in Juli 1909.
Door den heer V. DE LA MONTAGNE, werkend lid der Academie
te Antwerpen :
GRIM (E.). — Pauselicke Heiligheit, Dat is, Catholyck ende authentyck vertoogh, dat Johannes, gemeenlick Paus Jutte genoemt, een vrouw
geweest is; genomen uyt meer als hondert paepse scribenten, van verscheiden ordre : als pausen, cardinalen, Eertshisschoppen, Bisschoppen,
Paepen, Monnicken, Leeken enz. ende volgende Landen : Hoogh -ende
Neder-Duitslandt, Italien. Vranckrijcke, Groot Britannien, Hunngarien,
Bohemen, Spanien, Griekenlandt, Polen, enz. So dat van de Pausin,
van de eeuwe af, toen sy was, tot op onzen tijdt, geschreven te zyn bewe-
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;,en;
e1tde 't contrarie schuiven
schrive1t van
OnuPhrius Panvinius,
Paltviltius, Laurentius
Laul'entius
sen; ende
van Onuphrius
Alanus Copus,
Cap us, Bellayininus,
Bellal'mill1ts, Baronius,
Bar01tius,Coccius,
Coccius, FloriinunFlori11l1mAlbertus, Alanus
Rcemondus, Serarius,
Massonus, PonP01tSerarius, Catalt,
Coton, Scherer,
Scherer, Papyrius
Papyrius Massonus,
dus, Reernondus,
tacus, Bernartius,
Bernartius, Hardingus, Sijfridus
Siffridus Petrus,
taclls,
Pet'rus, Parsonus,
Parsanus, Seker Paepe
Paepe
wort:: In
In Twee
Twee Boeken,
Boekelt, door EGBERT
EOBERT
tot Rees,
Rees, ende andere, wederleyt
wederleyt wort
Licenciaet in de H. Schritt,
GItIM, Lkenciaet
de Kercke Christi
Chris ti uyt
l1yt
Schrift, Pastor van de
GRIM,
Groot Britannien,
Britannien, ende Professor
Professor in
dc Schole
Schole tot Wesel.
Wese!. Tot
Tot
in de
Hess. Anno M.DC.XXXV. Te coopen
Wesel, Gedruckt by Martin Hess.
coopers
by Dirck
Dirck Wylickx.
Wylickx. Boeckvercooper
Boeckvercooper in
in 't'tSchrijfboeck
Schrijfboeck by
by de
deNieNieby
poort aldaer.
Ste TherePETRUS
THOMAS àa S. MARIA.
Delt Catechismus van
valt Sie
TherePETRUS THOMAS
MARIA.--- Den
sia. Inhoudende
Inhoudende alle Leeringhe, die noodtsaeckelick
noodtsaeckelick is tot
tot liet
het Gheeste-een vergaedert
de Schriften
SchriftMt ende
ende eyghen
ej'glten WODl'den
By-een
vergaedert uj't
uyt de
lick Leven. By
Woorden
selve Heylighe,
Heylighe, ende in 't't Frans
Frans uyt
lIj'tghegheven
ghegheve?t door
vande selve
door den
den E.
E. P.
PETRUS
THOMAS à
à S.
S. MARIA,
J.fARIA, onghesch.
onghesch. Carmelijt.
Carmelijt. Ende 1111
ghePETRUS THOMAS
nit ghetrauwelick
Vla ems door
door M. iE.
TotBrugghe.
Brugghe. GheGhetrauwelick over-gheset
overgheset in 't Vlaeins
IE. S Tot
drl1ckt
by Pieter
Pieter van
van Pee,
Pee,Boeckdrucker
Boeckdrl1cker woonende
inde Naeme
Nacme
druckt by
woonende inde
Jesus. M.D.C.L.
M.D. C.L. XXXVIII.
XXXVIII.
BOUDON (H.-\I.).
vernietigltden Al
Al Jesus
Jesus Christus, Tot em
BOUDON
(H.-M.). - Den vernietighden
een
exempel van
valt verachtinghe van alle gheschaepen
ghesehaepen ding
hen, ende van grootdinghen,
exempel
groot
Am alle Christenen
Christenm in 't Fransch
Fransch onder
ol1d,;r den-achtingevGods
achti1tghe vaJt Gods alleen. Aen
titel van La
La Vie
Vie cachée
cachée avtc
en Dieu,
Dieu, filet
Met volle approbat;e
avec Jeslts
Jesus en
approbat: e VOOI'voor
ghestelt door den seer Eerw. ende nytneznenden
IIj'tnemendm Heer, illijn-Heet-•
Mijn-Heer HENHEN--ghestldorens Erw.
RICUS M.
BouDoN, Doctoor in de Godts-gheleertheydt,
Godts-gheleertheydt, ende grooten
RICUS
M. BOUDON,
Arts-Diaeken
Eyreux, ende nu eerst overgheset
oyergheset in
in onse
onsc Neder
NederArts- Diaeken van Evreux,
landtsche lae1e. Het eerste deel.
deel. Permissie
Pe-rmissu SuperiorulIl.
Brugge,-landtscheal.Het
Superiorum. Tot Brugge,
By Franciscus
FrancisClIs van Heurck,
Heurck, in
de Breydel-straet,
Brcydel-straet. in
in S.
S. Antonius.
in de
Antonius,
1700.
dIn. saamgebonden.)
saamgebonden.)
1700. Met Gratie, en Privilegie. (Twee din.
OGIER (G
.). -— De seven
se ven Hooft
Hooft-sollden
ve1ïl/akelj'ck
-sonden speels-ghew0's,
speels -ghewijs, vermakelyck
(G.).
OGLER
voor-ges
telt door G. OGLER
OOlER van Antwerpen. Men
Men vintse
vintse
-Bestelt
ende leersaem voor
te Coop,
Antwerpen bij de Weduwe Huijssens,
1715. G'ISP.
Coop, 1"
T'Antwerpen
Huijssens, 1715.
Gasp. Bouttats invenit
invenit et
et fecit.
- Belachelyck
Belachelyek Misverstant
Misverstant ofte Boere Geck
Geek speelgewj's
uyt-gebeelt
—
speel gewys uyt
gebeelt
door G. OGLER.
OGIER. Verthooltt
18 October
October 1680.
1680. Op
Op de
de Kamier
Kamer van
valt den
dm
Verthoont den 18
Olj'f-tack
Alttwelpen. Men
Coop, t'Antwerpen, By
By
Men vintse te Coop,
Olyf-tack binnen Antwerpen.
de Weduwe Huijssens, by de Borse. Z. j.
Don Ferdinand
Ferdinand oft
ofl Spaenschen
Spaellschen Sterrekyker.
Blj'spel :: Verthoont
Verthoont
Don
Sterrekyker. Blyspel
op de
de Saele
Saele der
der Vereende consten
cOltsten gesej't
Lucas Guide
Glllde Ende uytuj'tgeseyt S. Lucas
op
Lief-hebbers
dm Olyf-tack
Glj'f-tack binnen
binlle1t Antwerpen
Antwerpen den
dm
hebbers van den
gewerckt door de Lief21 October 17'+.
coop t'Antwerpen, by Joannes
]oannes Paulus
Paulus
Men vintse te coop
17 4. ~len
11).
Robyns. Z. j. (x).
Thiende
Hooflstuk. Getrokken
llyt een Frans Boekjen
Boehjen genaemt,
gClwemt,
Getrokken uyt
Thiende Hooftstuk.
du Schisme,
Schisme, handeling van de SchclI1·illg.
IV acr in duidelyk
dllidelyk word
Traité
Scheuring. Waer
Traité die
-

(I)
tooneelwerkjes zijn
zijn bijeengebonden.
bijeengebonden.
x) De
De drie
drie laatste tooneelwerkjes
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bewezen dat alle de Appellanten van de Constitutie Unigenitus, Tot eetti
toekomende Concilie van de Roomsche Catholieke Kerk zyn afgescheiden.
Vertaald door CHRISTIANUS CATHOLICUS. Gedrukt tot Brussel, met
Privilegie van Zyne Keiserlyke en Catholieke Majesteit. Z. j. (Het
Berigt draagt het jaartal 1719.)
Zend-brief van... aan den Zeer Eerwaarden Heer .7.-F. De Bruyn,
Arts-Priester van het Bisdom van Antwerpen, Keurder der Boeken,
enz. enz. betreffende De Goedkeuring, door den zelven Eerw. Heer verleent zeker Werkje, voerende voor titel : Eenvoudige Z, aamenssraaken
voorgevallen by gelegenheid van het Jubilé van het H. Sacrament van
Mirakel, geviert te Brussel enz. t'Antwerpen, By Hieronymus Verflussen, op de Melkt-markt, in de guide Traalie 1772. Met Approbatie.
F.-F.-B.-II.-R -L.-J. en D. — Algemeynen Toevlucht in allen

nood. Den H. Antonius van Padua, voorgesteld. I. In zyn loffelyk Leven
ende Deugden. II. In de glorie zynder Mirakelen. III. In zyn Eere en
Dienst, bezonderlyk door de Novene, dat is : Negen Dynsdaegsche Devotie. By een vergaedert door den E. P. F.-F.-B.-M.-R.-1J -J. en D. In
desen lesten Druk, zyn 'er nog by-gevoegt alle de Aflaeten die aen het
Broederschap van den H. Antonius vergunt zyn. Tot Brugge, by Jan
Baptiste Macqué, Boek-drukker in de Breydel-straete, in 't gekroond Sweerd. 1778.

Den onderzoeker des gemoeds, ofte Verzaemeling van nieuwe fabelen,
Zeer bondig ontdekkende de dwaelwegen en misbruyken aller Staeten,
Konsten, IVetenschappeu en Schrijvers; door Hekel slagen beproefd op
den toets-steen der gegronde reden, met regtmaetige verbeteringen en
scherpzinnige tusschenwerken; verrykt met alle slag van kunst-cieraden
der Poëzy, en bezield met zeer edele gedagten, beginnende met eenen
geest-vermaekenden Fabel-zwier, treffende hier en daer zeer hooge zaeken,
zonder regel-schending der reden. Waer by gevoegd zyn de g -edenkweerdigste daeden der twaelf Keysers van Roomen, en menigvuldige
andere zeldzaemheden. Amsterdam. M. DCC. LXXIX.
SERVATIUS VAN DEN H. PETRUS i P ). — Alderzoetste lileditatien
der Godminnende ziele Overdenkende de honing-vloeyende Mysterien
van het Leven en bitter Lyden koers beminden Bruydegom Christi Jesu,
waer door zy tot Wederliefde en ooregt Berouw over Naere zonden word
opgewekt. Gesteld op de wyze van het inwendig Gebed, voorgegaen door
eene korte Onderwyzinge, hoe het zelve moet geoeffend worden. Alles
volgens de Mystike Leeringe van de Heylige en Seraphinsche Moeder
Theresia van Jesus : Voor dezen opgestelt door den Eerweirdigen Pater
P. SERVATIUS VAN DEN H. PETRUS, Ongeschoenden Carmeliet. Vierden druk, eerste deel, Behelzende de voornaemste Mysterien der kindsheyd van onzen Zaligmaeker, Zeer voordeelig om te komen tot de volmaecktheyd des Levens. Te Gend, By J.-F. Van der Schueren, in de
Breydelstege, by d'Appelbrugge 1788.
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LEONARDUS VAN DEN H. MARTINUS. -- De eeuwige zaligheyd van
den Mensch is gelegen in het onderhouden van het gebod der liefde tot
Godt, en tot zynen even-naester, Welke Godelyke Waerheyd is getrokken
uyt de H. Schrifture en de Heylige Vaders door den Eerw. Pater
P. LEONARDUS VAN DEN H. MARTINUS. Exprovinciael van de Ongeschoende Carmeliten. Tot Gend, By de Weduwe van Michiel de
Goesin, recht over den ouden Raed, 1788.
CLAES (J.). - De wel-meynende Boere-dogter, oft Hoe een Dogter
ten Platten Lande zig moet voegen, om onder het bestier van haere
Ouders, of Meesters Christelyk te leven, afwagtende den tijd, om in den
Houwelyken Staet te treeden. Opgesteld by manier van gemeyne Saemenspraeken. in welke de hedendagsche gemeynste fouten, zoo van de Ouders
als van de Kinders, op het behendigste berispt worden Een Boekxken
zeer nut zoo voor d'een, als voor d' ander die begeerig is tot zyne eeuwige
zaligheyd. Door J. CLAES, Priester van 't Order Premonstreyt.
Vyfden Druk, Merkelyk vermeerderd en verbeterd. Loven, z. j.
(De goedkeuring draagt het jaartal 1802.)
De beloften aan de Heilige Kerk. Naar het Fransch van Bossuet
Nog een woord van liefde ten bewijze dat hetzelfde grondbeginsel hetwelk ons christenen doet wezen, volgens het uitdrukkelyk woord van God
ons katholijken moet doen zijn. Door een Kath. Pastoor. 's Gravenhage, 1824.
MARCHETTI (JOANNES). -- Beredeneerd uittreksel van het geregtelyk onderzoek, gehouden tot Romen, over de Wonderbaere Opening en
Beweging der Oogen van vee'le Beélden in die Stad, van den 9 July 1796,
tot in January 1797. In het Italiaensch beschreven door den Zeer Eerw.
Heer JOANNES MARCHETTI, Apostolyken Examinateur der Geestelykheid, etc. En gedrukt tot Romen by Zempel 179; . Met een Byvoegsel
van dergelyke Wonderheden, voorgevallen buyten Romen, onderzogt en
egt bevonden door de Bisschoppelyke Hoven van den Pauzelijken Staet.
Overgestelt in het Vlaems. Zyn te bekomen by de voornaemste Boekhandelaers der Bataefsche Republike. Z. pl. of j.
Eenen oogslag op den tegenwoordigen staet der Roomsch-catholyke
Religie in Noord-Amerika, door eengin:Priester van het Aertsbisdom van
Mechelen, tot Amsterdam uit Baltimore .pengek omen den 18 November
1815. Leuven, z. j .
THYS i J ). - Beknoopte verhandeling, over de ' teekens welke den
laetsten Dag des Heere zullen voórgaen. Getrokken uyt de H. Schriftuer, Heylige Vaders en Uytleggers der zelve ; uyt de Predikanten en
andere Godtvrugtige Schryvers. Dienende voór alle, die zorg hebben
voór hunne Zaligheyd : zoo om hun op-te-wekken tot de Deugd, als om
hun af-te-trekken van het kwaed en zonde. Door J. THYS, voórtyds
Heyligschryver, daerna Pastor te Wyneghem; nu ook lid der
Koninglyke Academie van Wetenschappen en Fraeye Letteren te
Brussel. T'Antwerpen, MDCCCXXII.
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Behe;noth dissectus. Job. 40-41. Sive Septem antichristi characteres
distincti. Zach. 4. Apoc. X. Lovanii, 1817. 8 Maji. Typis Francisci
Michel. in plateá Namurcenci no 36.
U. A. -- De H. Geschiedenis uitgegeven door Mr. J.

DELIN, naex
het Fransch van den abbé GAULTIER, getoetst aen de gewyde en ongewyde geschiedenis; — of reeks van te-regt-wyzingen opzigtens vele afwykingen van den H. Text, in het opgeweld school- boekje voorkomende.
Gevolgd van eene hekeling, rakende onderscheidene protest. schoolwerkjes, thans in de noórdelyke provincien in zwang, Door U. A. Ant-

werpen, z. j. (1 .
F.-J.-F.-P.-V.-C. — Onderwys, oft aenleydingh Tot een Godtvruch-

tigh leven Beschreven door den Heyligen Franciscus de Sales, Bisschop
en Prince van Gekeven, Instelder van de order der Visitatie van de
H. Maghet en Moeder Godts Maria. Van nieuws overgeset uyt de Fransche Tael, en met eenige Capittelen vermeerdert, die in de andere oversettingh l47aren achter ghelaten. Door Hr. F.-J.-F.-P.-V -C. Hier is, tot
vermeerderingh van de Godtvruchtigheyt, noch by-ghevoeght het leven
van den Heylighen Franciscus de Sales. t'Antwerpen, By Hieronymus

Verflussen, woonende op de groote Merckt in S. Augustinus z. j.
Met Gratie ende Privilegie.
FRANK LATEUR,

briefwisselend lid der Academie,

STIJN STREUVELS.

Eerste en tweede boek. Amster-

Door den heer

te Ingoygem :
Najaar, door
dam, z. j.

Door den heer Dr. J.
demie, te Bonn :

FRANCK,

buitenlandsch eerelid der Aca-

FRANCK (Dr J.`. — Mittelniederlcindische Grammatik, mit Lesestiicken tend Glossar, von Dr. JOHANNES FRANCK, professor an der
Universitat Bonn. Zweite, neubearbeitete Auflage. Leipzig, 191o.
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La Vie diocésaine. Bulletin die diocèse de Malines. Tome IV,
fase. I, Janvier 1910
Door den heer A. BLEY, hoogleeraar te Gent :
BLEY (A.). — Université de Gand. Recueil de travaux publiés
par la Faculté de Philosophie et Lettres. 39me fase. Eigla-Studien
von A. BLEY, professor an der Universitat Gent. Gand, 1910.
Door den heer H.

BOURGEOIS,

te Brussel :

Une langue nouvelle : la « Landsmaal » norvégienne, door den heer
H.

BJURGEOIS.

(Overdruk.)

(1) De zes laatste werkjes zijn saamgebonden.
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Doorden
denbeer
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VALERYD'IIONDT,
D'HoNDT, te Aalst
Aalst::
Door
VALERY
Dokter Isidoor Bauwens.
BaU1C'e1ts. Levens
Levens-- mBorkellbeschrijving
V ALERY
en Boekenbeschrijving door VALERY
Dokter
D'HoNDT. (Overgedrukt uit
uil Nieuw
Nieuw Leven,
LevCJl, Aalst.)
Aabt.) Aalst, z.
z. j. (Twee(l'weeD'HONDT.

voud.)
den heer G. NYPELS
NYPELS ::
Door den
Onze leestafel.
leestafel. Open
Open brief aan
amt de Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie
Academie
Onze
.voor TaalTaal- en
en Letterkunde tete Gent, naar
Itaar aanleiding
aanleiding van Dr. P.-J.
P.-Jvoor
BLOK'S «« Prins
Prilts van
van Oranje
Oraltje te Antwerpen
Antwerpen in
ÏltOctober
October183o
18Jo »,
», door
door P.-H.
BLOK's
KEMP. (Overdruk uit «« De Tijdspiegel
TijdsPiegel ».
». Tweevoud.
VAN DER KEMP.

Door de
de heeren
heerenA.A.enen
VANDER
DER SCHELDEN,
SCHELDEN, boekhandelaarsboekhandelaars Door
V.V.VAN
Gent::
uitgevers, te Gent
SMITS (F --\VILHELMUS'I.
- Psalterium vulgatum,
vulgatum, versione
versione belgica.
belgiea.
WILHELMUS). -Itolt aliquot para
paraGrammaticalibus, literalibus, criticis
criticis etc.
etc. nec
nee non
Notis Grammaticalibus,
jhrasibus, elucidatum, Pnemissis prolegomenis, et amPla prrefatione,-hrasibu,elcdtonPmsiprleg ,tam fione
quibus Iota
tota Versionis
VerSi01tis inethodus,
methodus, Notarumque
Notarmuque ratio
ratio expenditur
e:ependitzlt' ac
ac apeapequibus
fitur, authore
authore F. WILHELMO
\VILHELMO SMITS, Ordinis FF. Minorum
Minorum RecollecRecollecyitur,
Pro vin cia: Germanim
Germania: inferioris,
Lectore jubijubiinferioris, S.
S. Theologia:
'I'heologi Lectore
torum, Provincien
et Scripture
Scriptura:actuali.
actuali.Antverpi
Antverpia:,
dIn.
ae , 1744, 2 dln.
lato et
- Canticum canticorum...
ca1tticor1t1ll ... (u. s.). Id. 1745.
1 745.
- Proverbia...
Proverbia ... (u
(u s.).
s.). -- Id.
Id.1746.
1746.
—
- Ecclesiasticus...
Ecclesiasticus ... (IU.
Antverpia:etetAmstelodami,
Amstelodami, 1749.
u. s.). Antverpi
1 749.
- Liber Tobire
... (u.
(u. s.) Id. 1750.
1750.
Tobice...
—
-— Liber
Libe·r yob,..
Job ... (u. s.). Id.
Id. 1751.
1751.
- Genesis...
Genesis ... (u.
(u. s.).
s.). Tomus 1.
I. Id., 1753,
—
1 753.
- Liber Gmeseos
... (u.
(u. S,)
s.) Tomi
Tomi 1I,
11,pars
pars II et Il.
II. Id., 1755.
1 755.
Geneseos...
—
- Liber Exodi...
E:eodi ... (u.
Tomus I.
1. Id. 1757.
1757. -Tomi II
111,
(u. S.'.
s. Tomus
-- Tomi
II et III,
1760.
-- Liber Levitici
... (u.
1763. --- Tomus
Tomus II.
II. Id.
Id.
Levitici...
(u. s.).
s.). Tomus
Tomus I.I. Id"
Id., 1763.
1766. --- Tomus III.
lll. Id.
Id.1767.
1767.
1766.
-— Liber numeri
... (u.
IU. s.).
Opus postumum.
postumum. XII.
XII. Priora
Priora capita
capita
s.). Opus
numeri...
complectens Edidit, Prolegomena,
ac Tentamen Philologico-Sacrum
.complectens
Prolegomena, ac
de tempore celebrandi Paschatis V. Testamenti,
Testamenti, etc.
etc.adjecit,
adjecit,F.
F.PEPETRUS
Theologire
Provincien, S. 'I'heologim
TRUs VAN
VANHOVE,
HOVE,Ejusdem
EjusdemOrdinis
Ordinis et Proyincüe,
Lector Jubilatus,
Jubi]atus, ac
acMusei
Musei Philologico-Sacri
Philologico-Sacri Prmfectus
Prrefectus Tomus
Tomus I.I.
Id. 1772.
1772.
HOVE
vulgate editionis,
editionis,
numeri, vulgate
VAN). -— Liber numeri,
HOVE (F. PETRUS YAN).
versione
Grammaticalibus, Literalibus, Criticis
Criticis etc.
etc.
versione belgica,
belgica, Notis
Notis Grammaticalibus,
à Cap.
Petro van
van Hove,
Hove,
Cap. XIII. usque ad finem
finem elucidatus,
elucidatus, authore F. Petro
Ordinis FF. Minorum
Minorum Recollectorum
Recollectorum S. Theologim
Theologia: Lectore ]ubilato,
Jubilato,
Musei Philologico-Sacri Pr
Prrefccto,
ae f'ecto,ac
acOperis
OperisSmitianii
Smitianii Continuatore.
Continuatore.
Tomus 11.
Antverpim, 1775.
1 775.
II. Antverpire,
-— Liber Deuteroltomii
... (u.
1. Id.
Id. 1777.
1777. —
- Tomus 11.
(u. s.). Tomus I.
Deuterononzii...
II.
—

—

--

ld.
1780.
Id. 1780.

-
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- Apologismus polemicus, ad
ad Deut. XVII.
XVII. De
De Judice
Judice Con
Controtroversiarum in causis
causis Religionis.
Religionis. Quo
Incredulos dernonstrademonstraQuo contra Incredulos
tur, Religionem
Religionem a
à Deo
Deo revelatam
revelatam esse admittendam.
admittendam. et
et contra
contra
Hrereticos,
traditurn, quam
quam scriptum,
scripturn, Ab Ecclesia
Haereticos, Verbum Dei, tam traditum,
infallibili propositurn
et expositum,
expositum, esse infallibile
in ralIibiIe et unicum
infallibili
propositum et
unicum unicre
unica
salutaris religionis
religionis christianre
nor.male : Decretorium vero,
vero,
christiane criterion normale
fidei controversiis,
controversiis, Publicum
Publicum etetinfallibile
infallibileRomano-catholicx
Romano-catholicre
in fidei
ecclesire
congregatre definientis. seu disperses
dispersre docentis testimotestimoecclesiae seu congregatie
probatissimis Auctoribus, praesertim
prresertim Exim
Bergiero, colcolnium Ex probatissimis
Exim Bergiero,
PETRUS VAN
VAN HavE
... lu.
s.l. Id. 1782.
HOVE...
(U. S.).
1782.
legit F. PETRUS
VRIESE IE.
DE). —
- Beknopte
Bek?topte Handleiding tot de
de ssraekkundigespraekkundigeVRIESE
(E. DE).
DE VRIESE,.
V RIE SE,
ontlediltg met voorbeelden
voorbeeldm e?t
toegepaste oefenÏ1tgen
oefeningen door E. DE
ontleding
en toegepaste
zoon. Wortegem,
I8S!.
Wortegem, 1851.
BROUWERS (j.).
voorouders en wij. Bene
Eene voordracht
voordracht ilr
i•
(J.). --- Onze voorouders
BROUWERS
BROUWERS. Z. Ieper, I88g.
Vlaamsche hexameters door J. BROUWERS.
1889.
KERCKHOVE (V. VAN
VAN DE).
Oltzer eeuw.
eeuw. De Gilde ende'
en deDE).- - De kanker onzer
KERCKHOVE
Vlaamsclze
Beweging door V.
V. VAN
VAN DE
DE KERCKHOVE.
KERCKHOVE. Brussel, I8g2.
1892.
Vlaamsche Beweging
Letterkundig Jaarboekske
Jaarboekske VMt
Dietscltland voor 't jaar
jaar O.
H.
van JOltg
Jong Dietschland
Letterkundig
0. H.
1901, uitgegeven
onder 't Bestuur Valt
JUUL VAN
VAN LANTSCHOOT
LANTSCHOOT te Denvan JUUL
uitgegeven onder
dermonde, en
en gedrukt
e;edrukt bij
bij Victor
Victo~' Delille
Delillc te Maldegem.
--

Door den
den heer H. DE
DE VOCHT,
aan de Hoogere HandelsVOCHT, leeraar aan
school, te Leuven
Leuven::
tales, wittie
wittie questions
questions and
and quiche
quicke answeres
answeres»» altd
their
««Merry
Merry tales,
and their
dm heer H. DE
DE VOCHT.
(Overdruk uit Anglia, XXI,
XXI, I,
sources,
VOCHT. (Overdruk
sources, door
door den
Januar1910.)
IglO.)
Januar
H.-C. MULLER,
Utrecht::
Dr. H.-C.
MULLER, te Utrecht
Door den heer DI'.
MULLER (Dr. H.-C.
H.-C ... —
- Over Nederlandsche
Nederlandsche rechtstaal. OverMULLER
Theeais », 1909,
1909, nnrf 4 ))
gedrukt uit «« Themis
Door de Redactie:
Redactie :
Boek, 11"
2, 1910.
IglO. - - Oltthoudel'sblad,
Onthoudersblad, n
nrf 1,1910.
I,1910.
nr 2,
Het Boek,

boeken. - Voor de
Acade Boekerij der AcaIngekomen boeken.
demie
ingekomen:
zijn ingekomen
demie zijn
ZACHMOORVR
- Thalamus Sponsi
Sponsi oft
oft 't'tBruydegomsBruydegoms
ZACHMOORT R(MICH
(MICH).). —
vVaer alle
minnende sielen
ghenoodt worden
worden om
sielen ghenoodt
om te
alle minnende
Beddeken, Waer
der Meditatie,
ghaen rusten in soete Contemplatie naer den arbeydt der
die hier seer wel gheleert wordt. Ghedeelt in twee deelen. Het
Het eeste
eeste
wat die Meditatie oft
oft inwendich
inwendich ghebedt
is, hoedanich
hoedanich de
de
ghebedt is,
toont wat
natuere ende de
maniere is,
is, ende hoemen
hoemen door
door het
het selve
selve ghaen,
ghaen,
de maniere
ende daer over
over ghaen
ghaen moet. Het tweede
deel leght
Jeght wt die
die fondafondatweede deel
menten van een waerachtich
gheestelyck inwendich
inwendich volmaeckt
volmaeckt
waerachtich gheestelyck
Christelyck leven. Ghemaeckt
H. MICHIEL
MICHIEL ZACHZACHGhemaeckt door den Eerw. H.
MOORTER, Licentiaet
inder Gotheyt.
Gotheyt. Pastoor van
van Sinte
Sinte Marten
Marten
Licentiaet inder
MOORTER,
T' Antwerpen, By
Ey Geeraert
Geeraert van
van WolfWolf..
Ghendt. T'Antwerpen,
t'Eckerghem binnen Ghendt.
scharen,
nacst d'Abdye
d'Abclye van S.
S. Michiels, 1623.
scharen, nagist

-- 79 ZACHMOORTER (MICH.). - Sponsus sanguinum. Den Bloedigen
Bruydegom Wt-wendigh ende In-wendigh lydende Vertoont in XX
Meditatie (sic), door den Eerw. Heere H. MICR. ZACHMOORTER,
Licentiaet inde Godtheyí, Deken ende Canoninck Van de Collegiale
Kercke van S. Pharaildis, Ende voor dese Pastoor van St. Marte
t'Fckergem binnen Ghendt. t'Antwerpen, By Hendr. Aertssens,
A° 1683.
Vereeniging tot uitgave van het Oude Vaderlandsche Recht.
Verslagen en Mededeelingen. Vijfde deel, nr VI 's Gravenhage,
1909. Daarin komt voor :
WIERSUM (Dr. E.) en JONGE VAN ELLEMFET (Jhr. Mr. B. M. DE).
- XXIV. Rechten van Schouwen en Duiveland uitgegeven door
Dr. E. WIERSUM en Jhr. Mr. B. M. DE JONGE VAN ELLEMEET.
MEYBOOM (Dr. H -U.). — Oud - Christelijke Geschriften in Nederlandsche Vertaling, uitgegeven door het Haagsch Genootschap tot
Verdediging van den Christelijken Godsdienst, onder Redactie van
Dr. H.-U. MEYBOOM, Hoogleeraar te Groningen. VI. De Apologeten
II. Tatianus en Athenagoras, bewerkt door Dr. H.-U. MEYBOOM.

Leiden, 1910.
Rum, (FR.). — Chronologie des Mittelalters and der Neuzeit von
FRANZ RuLH , Professor der Geschichte an der Universitat Konigsberg. Mit zahlreichen Tabellen. Berlin, 1897.
Zentralblatt fur Bibliothekswesen. Begriindet von OTTO HARTWIG. Herausgegeben unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen
des In-und Auslandes von Dr. PAUL SCHWENKE, Erstem Direktor
der Kdniglichen Bibliothek in Berlin. 27 Jahrgang, I. U. 2. Heft,
Jan.-Febr 1910.
SABATIER ( P.). — Speculum perfectionis seu S. Francisci Assi
legenda antiquissirna, auctore fratre Leone. Nunc primum -siensi
edidit PAUL SABATIER. Paris, 1898.
MIRJEUS (AUBERTUS). -- Auberti Miraei cathedralis ecclesiae
Antverpiensis decani Opera diplomatica et historica. Editio se

cunda, auctior et correctior. Cura et studio JOANNIS FRANCISCI
FOPPENS, Bruxellensis, S. T. L. Lovanii, 1723-1748. (4 dln.).
PELLECHET (M.). - Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts. Catalogue général des incunables des bibliothèques
publiques de France, par M. PELLECHET. Abano-Biblia. Paris, 1897.
— Tome deuxième. Biblia-pauperem-Commandements. Id., 1905 —
Tome troisième. Compagnies-Gregorius Magnus. Id., 1909.
De Gids, Februari 1909. — Sint Lucas, nr 6, 1909.

Ruildienst. — Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
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Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Vlaamsche Arbeid, nr 2, 1909 1o.
Schweizerisches Archiv fi r
Volkskunde, 0' 4, 1909.
Biekorf, nrs z en 2, 1910. - Bijdragen tot
de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, nr 1,
St. -Cassianusblad, nr 2, 1910; Bijvoegsel, nr 3.
1910.
De Maasgouw, nr II, 5909. -- Neerlandia, nr 1, 1910.
De Katholiek, Febr.Onze Kunst, nr 2, 1910. - De Vlaamsche Kunstbode,
Maart, 191o.
11 r 12, 1909. -- Het Katholiek Onderwijs, nr 4, 1910. - De Opvoeder,
n rs 3- 5 , 1910
De Orvoeding, nr 2, 1910. - Christene School, nr 7,
De Schoolgids, nrs 3-6, 191o.
191o.
Studiën, nr 5, 1909, en nr I,
Volkskunde, nrs 1-2, 191o.
19t0.
Dietsche Warande en Belfort,
Or 1, 191o.
Zeitschrift des Vereins fiir Volkskunde, nr I, 1910.
-

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Ingekomen brieven. -- Vervolgens stelt de Bestendige Secretaris de Academie in kennis met de volgende
ingekomen brieven :
I°) Afsterven van Z. M. Leopold den IIe. Adres.
- Brief van 24. januari. waarbij, namens Z. M. Koning
ALBERT, aan de Koninklijke Vlaamsche Academie de
dank van Zijne Majesteit wordt betuigt, voor de gevoelens van deelneming, in het adres uitgesproken Hem
door de Academie gezonden.
2°) De Nobel-prijs aan den weled. Heer Minister

van Staat Aug. Beernaert toegekend. — Bij brieve van
19 Januari zegt de Heer BEERNAERT hoe aangenaam
het hem was met de gelukwenschen der Koninklijke
Vlaamsche Academie vereerd te zijn geweest. Het
verheugde hem des te meer, schrijft de hooggeachte
Heer Minister van Staat, daar de heer Bestuurder Prof.
Dr. WILLEM DE VREESE te dezer gelegenheid aan de
hartelijke betrekkingen heeft willen herinneren, welke

hij steeds met onze Koninklijke Instelling heeft mogen
onderhouden. Het nieuw bewijs van oprechte toegenegenheid hem door de Academie gegeven stelt de Heer
Minister van Staat op hoogen prijs.
3°) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor iglo. -- Goedkeuring. -- Brief van 24. Januari,
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waarbij de weledele heer Minister van Wetenschappenen Kunsten aan de Academie afschrift stuurt van het
Koninklijk Besluit van 19 Januari, houdende goedkeuring van de verkiezing van de heeren Prof. AD. DE
CEULENEER en Is. TEIRLINCK, wederzijds tot bestuurder
en onderbestuurder voor het ,jaar 191o.
40) De heer Dr. C. J. Hansen tot binnenlandsch
eerelid benoemd. -- Goedkeuring. — Brief van 2 7
Januari, waarbij de weledele heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Academie afschrift stuurt
van het Koninklijk Besluit van 19 Januari houdende
goedkeuring van de benoeming van den heer Dr. C. J.
HANSEN, werkend lid, tot binnenlandsch eerelid der
Academie.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Driejaarlijksche Wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde. Achttiende tijdvak : 1907Igog. Benoeming van de yu ry Bij Koninklijk Besluit vaii
26 Januari werden tot leden van de .Tury benoemd,
de heeren : TH. COOPMAN, Prof. Dr. C. LECOUTERE,
Prof. AD. DE CEULENEER, AMAAT Joos en 0. WATTEZ,
leden der Academie.
2°) Vijfjaarlijksche Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde. Twaalfde tijdvak : xgo5-19437. Benoeming van de yrtry . Bij Koninklijk Besluit van 26
Januari werden tot leden van de Jury benoemd, de
heeren : Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, G. SEGERS,
Prof. Dr. C. LECOUTERE, JAN BOUCHERIJ en JAN BOLS,
leden der Academie.

Mededeelingen namens Commissiën.
I.) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer KAREL DE FLOU,
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secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de vergadering door de Commissie den 15 December 1909 gehouden :
Zijn aanwezig : de heeren Dr. W.

DE VREESE,

voorzitter;
leden,

BROECKAERT, COOPMAN, GAILLIARD, JOOS, LECOUTERE,

en

secretaris.
De heer K. DE FLOU, secretaris, geeft lezing van het verslag
der vergadering van 20 October 11.; dit verslag wordt vervolgens
goedgekeurd.
De heer BROECKAERT leest eene nota over de zegswijze
Tusschen twee stoelei in de assche zitten. Hij haalt deswegen eenera
tekst van 1577-78 aan, waarin het feit van tusschen twee stoelen
in de assche te moeten zitten als eene straf voorkomt.
Vervolgens wordt door denzelfden spreker gehandeld over
de uitdrukking : Iemand in de mande liebhen, die eveneens op eene
oude strafpleging doelt.
De heer Dr. W. DE VREESE spreekt daarna over het werk
van Cannaert, Het oude strafrecht, vergeleken met Noordewier's
hier te lande te weinig bekende Neder duitsche Beg tsoudlaedeiz
(Utrecht, 1853). Damhouder's Practicke criminele wordt door
clen spreker in 't opzicht der lexicographie waardeerend besproken. Al te veel, zegt Spreker, heeft men het laten doorgaan als
zou Damhouder eenvoudig Wielant op den voet hebben gevolgd. Bewijzen daarvan worden door hem verstrekt en het blijkt
ten slotte wel, dat de Brugsche rechtsgeleerde vaak meer licht
verschaft dan zijn onmiddellijke voorganger in het beschrijven
der rechtspractijk.
De heer BROECKAERT stelt de Vergadering in kennis met
een Sinnespel uit de XVe eeuw. Hij zou verlangen het voor de
uitgaven der Academie voor te bereiden. — Dit voorstel wordt
aangenomen.
De heer Dr. DE VREESE doet ten slotte eenige mededeelingen over een handschrift van 1457, dat Middelnederlandsche
sermoenen bevat. Het berust bij de EE. Paters Jezuïeten te
Nijmegen en werd door den persoon, die het daar heeft ontdekt
en het gaarne zou uitgeven, aan den heer Dr. W. de Vreese ten
fine van advies gestuurd, met verlof om het voor zijn Bibliotheca
Neerlandica lilanuscribta te bestudeeren en te beschrijven. Al
dadelijk bleek, dat het hs. niet uit het jaar IJ57, zooals de ontdekker meende, maar uit het jaar 1457 (in den datum een C uitK. DE FLOU,
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gekrast) dagteekent. Het bevat een verzameling sermoenen, die
ook in andere handschriften voorkomen, en die volkomen waard
zijn, vooral uit een taalkundig oogpunt, te worden uitgegeven.
Spreker heeft dus den ontdekker in zijn voornemen, om die gewenscbte uitgave te bewerken, gesterkt; hij hoopt te bekwamer
tijd aan de Commissie nadere mededeelingen te kunnen verstrekken; het zou een zeer geschikte uitgave wezen van het
Salsmans- oads.
►

— Vervolgens deelt de Bestendige Secretaris namens de Commissie mede, dat deze, in hare morgenvergadering, op voorstel van het Bestuur, beslist heeft den
heer K. DE FLOU met een wetenschappelijke zending
in Frankrijk te belasten, tot excerpeering, ten behoeve
van zijn T000nym te van Westelijk-Vlaanderen, van oorkonden en registers, die in de archieven van SintOmaars, Cassel en Atrecht berusten. — (Goedgekeurd.)
--- In dezelfde vergadering heeft de Commissie de
heeren Is. TEIRLINCK en Dr. L. SIMONS als candidaten
voorgesteld, tot vervanging in haren schoot van den
heer Dr. C. J. HANSEN, die tot binnenlandsch eerelid
benoemd is.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. — Voedingsvakschool te Gent. Reeks
wetenschaafielijke studies tot bekendmaking van gedane proefnemingen.
Vanwege het Bestuur der Academie, heeft
de Bestendige Secretaris, bij brieve van 14 Februari,
aan de Commissie om advies overgemaakt eene verhandeling getiteld : Onderzoekingen over de werking van
sterke zoutoplossingen op de gist en oo de gisting, welke door
de heeren Dr. A. J. J. VANDEVELDE, bestuurder van het
Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium der stad
Gent, en L. BOSMANS, bakker, leerling aan de Voedingsvakschool, ter opname in de Verslagen en Mededee.lingen, aan de Academie wordt aangeboden. — De Commissie heeft beslist de heeren Prof. Dr. JULIUS MAC
LEOD en Is. TEIRLINCK te belasten, over bedoelde verhandeling verslag uit te brengen.
—

-

-
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Letterkundige mededeeling door den heer Prof.
Dr. WILLEM DE VREESE, werkend lid, over : Eigla-Siudien
von A. BLEY, Professor an der Universitdt Gent. (Université de Gand, Recueil (le travaux publiés par la
Faculté de philosophic et lettres, 39me fascicule. Gand,
Librairie scientifique Van Goethem et C 1e , iglo.)
Het is mij een eer en een genoegen, namens Prof. A. BLEY,
mijn hooggt achten ambtgenoot, aan de Academie te mogen
aanbieden een exemplaar van zijn pas verschenen Eigla-Studien,
een boek dat ongetwijfeld grootere opgang zal maken. De
geleerde Schrijver behandelt hier een reeks vraagstukken uit
de Noorsclie letterkunde, en komt daarbij tot glad tegenovergestelde conclusies als andere geleerden, specialiteiten op dit
gebied, wier gezag tot heden toe als onbetwist gold. Na een
onderzoek vair het conflict van Thórulf Skallagriinsson met de
zonen van Hildiridh, betreffende dezer erfgerechtigdheid, en van
het gebeurde te York, volgens de verschillende lezingen diedaarvan bekend zijn, verdedigt Prof. A. BLEY de volgende
stellingen :
i . De Eigla is geen historisch, maar een poetisch werk;
2. De schrijver der Lila was waarschijnlijk tegelijk historicus en dichter;
3. De Eila is geschreven ter verheerlijking van het geslacht
der Sturlungar ;
4. Snorri is de schrijver der Ee /a;
5. Snorri heeft de Elk /a niet afgemaakt.
Dit alles wordt uiteengezet in een onopgesmukten, maar
helderen stijl, en betoogd met strenge logica en onmeedoogend
gezond verstand, waarbij hoofd- en bijzaken met groote scherpzinnigheid uiteen worden gehouden : wat de Schrijver zegt van
Snorri's voorstelling, nl. dat zij berust op het beginsel « der
auswahl und der ausschaltung », is op hem zelf toepasselijk.
Deze Eigla-Stua'ien maken samen een betoog uit, van a tot z
klaar, logisch en — wat ue Schrijver ook moge zeggen van « cornpositionsmangeln » — op menig punt buitengewoon behendig en
gevat; gesteund op en geleid door omvangrijke belezenheid,
nauwkeurige geleerdheid, fijnen en zekeren smaak, eer niet het
minst door een zeer voorzichtig, maar juist daardoor des te
treffender combinatieva.rmo r;en. Door dat alles wordt de lectuur
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van dit werk een o:afgebroken genot. Men krijgt er een zeer
sterken indruk van, dat de drie eerste hoofdstukken volstrekt
onaantastbaar zijn (zoodat men er zich zelfs onwillekeurig over
verwondert, hoe men dat alles niet reeds vroeger ingezien heeft,
en hoe geleerden van eersten rang zich zoo ontwijfelbaar hebben
kunnen vergissen), en dat de Schrijver zijn stellingen in cap. 4-6
zoo aannemelijk gemaakt heeft, als menschelijkerwijze mogelijk is.
Terecht mocht Prof. A. BLEY in zijn voorbericht zeegen :
« Meine arbeit ist nicht aus der literatur liber die Eigla erwachsen,
sondern aus der Eigla selbst und den wichtigsten sagas historischen und poetischer charakters, zu deren studium ich durch
die Eigla veranlasst worden bin. » Men wordt het op elke bladzijde, bij eiken regel gewaar, en telkens met nieuw genot, dat
het geheele werk door en door 's Schrijvers persoonlijk eigendom is, de vrucht van eigen, diep en streng logisch denken. Ofs.:hoon Prof. A. BLEY opkomt tegen sedert lang verbreide en
vast gewortelde meeningen en opvattingen, zoo kan hij toch
het oordeel der bevoegde en onbevangen kritiek rustig te gemoet zien.
WILLEM DE VREESE.

DAGORDE.
I0) Boekerij der Academie. yaarlijksch verslag door
den Bestendigen Secretaris, ingevolge art 16 van het Reglement van inwendige orde voor de Secretarie. — De Bestendige Secretaris geeft lezing van zijn verslag over den
toestand van de Boekerij der Academie gedurende het
afgeloopen dienstjaar 1909. — De Vergadering beslist
dat dit verslag in de Verslagen en Mededeeling en zal
opgenomen worden. Zie beneden blzz. 90-92.)

2°) Begrooting der Academie voor het jaar IgI i.
— De Bestendige Secretaris legt de begrooting ter tafel,
door hem voor het dienstjaar 1911 opgemaakt en welke
door de Commissie voor Rekendienst, in hare vergadering van 10 Februari, werd aangenomen. — De Bestendige Secretaris geeft aan de Vergadering lezing van het
stuk, dat ter inzage op het bureel wordt gelegd. — Na
-
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kennisneming sluit de Vergadering zich bij de voorgestelde begrooting aan : deze zal, door het Bestuur, aan
den weled. heer Minister van Wetenschappen en Kunsten, ter goedkeuring worden voorgelegd.
3°) Wedstrijden voor 191o. Wedstrijd waarvoor befiaald was, dat de antwoorden voor 1 Februari dienden
ingezonden te worden. -- De Bestendige Secretaris deelt
aan de Vergadering mede, dat voor dien wedstrijd geene
antwoorden zijn ingekomen.
4°) Commissie tot het voordragen van candidaten
voor het lidmaatschap der Academie. -- Benoeming

van eene Commissie van drie Leden, die, samen met het
Bestuur, het vereischte getal candidaten zal voorstellen. —
Worden tot leden der Commissie benoemd : de heeren
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Prof. Dr. C. LECOUTERE
en Dr. JAC. MUYLDERMANS.

5 °) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. — Van de Ven-Heremans-Fonds. VIJFDE VERSLAG. (Dienstjaar 1909.) — Namens de Commissie doet de heer TH. COOPMAN, secretaris, verslag
over de werkzaamheid betreffende het Van de VenHeremans - Fonds en dezes geldelijken toestand gedurende
Ingehet dienstjaar 1909. (Zie beneden blzz. 93 - 94.)
volge art. 4 van het Koninklijk Besluit van 13 Mei
1905, waarbij het Reglement van het Fonds werd goedgekeurd, zal een afschrift van het verslag aan den
weled. heer Minister van W etenschappen en Kunsten
worden overgemaakt.
—

6°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis.
B ibliog rafthie der JJ/esteurofteesche Folklore, door den heer
Dr. LOD. DE WOLF. -- De heer Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE geeft lezing van het verslag door de subcommissie in de morgenvergadering der Commissie uitgebracht :
De Commissie heeft in hare Januari-vergadering het uitgeven besproken van de Bibliographie der Westeuropeesche Folk--

'
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lore, ter uitgave aangeboden door den heer L. DE WOLF. Het
nader onderzoek heeft zij opgedragen aan een subcommissie,
bestaande uit de heeres GAILLIARD, DE FLOU en DE VREESE.
Deze subcommissie heeft den 16 Februari een vergadering
gehouden. Daar de Commissie reeds in grondbeginsel de uitgave van het werk had goedgekeurd, was het eigenlijk hare taak
de wijze van uitvoering te bepalen en zich te vergewissen of de
heer L. DE WOLF zich kon vereenigen met het denkbeeld der
Commissie om de twee eerste jaargangen van zijn werk ook te
herdrukken. Daartoe heeft de subcommissie den heer L. DE
WOLF verzocht met haar persoonlijk ruggespraak te willen
komen houden. Deze heeft aan dit verzoek voldaan.
Door den Heer DE VREESE werden aan den Heer DE WOLF
de redenen uiteengezet, waarom het de Commissie wenschelijk
toescheen dat ook de twee eerste deelen zijner Bibliogiaphie
herdrukt zouden worden : het is om practische redenen, gewenscht, zelfs noodzakelijk, dat de verschillende deelen van een
periodisch verschijnend werk hetzelfde formaat en ordonnantie
hebben, en dat alle deelen samen een onafgebroken reeks uitmaken. Verder verklaarde de Heer DE VREESE dat het de
wensch was der Commissie, dat de heer L. DE WOLF bij het
herdrukken, die twee eerste deelen zou bijwerken.
De Heer L. DE WOLF verklaarde zich gaarne bereid off.
aan de wenschen der Commissie gevolg te geven.
Na wederkeerige uitleggingen werd bepaald :
1. dat de Heer L. DE WOLF zoo spoedig mogelijk de kopij
voor den herdruk van den eersten jaargang ter beoordeeling zou
inzenden;
2. dat hij de kopij voor den iaen jaargang in 't begin van 1911
zou inzenden, zoodat, na goedkeuring door de Academie, de
druk zou kunnen klaar zijn tegen October 191 1;
3. dat hij daarna zoo spoedig mogelijk de kopij van den
herdruk van den 2den jaargang ter beoordeeling zou inzenden.
Diensvolgens stelt de subcommissie aan de Academie voor,
in grondbeginsel goed te keuren, dat de Bibliob raphie van den
Heer L. DE WOLF door onze Koninklijke Instelling worde uitgegeven.

— De Vergadering keurt de besluitselen van dit
verslag goed.
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7°) Verkiezing van een werkend lid, tot vervanging
van den heer Dr. C. J. HANSEN, die tot binnenlandsch
eerclid benoemd is
Worden door den Bestuurder tot stemopnemers
aangewezen de heeren : TH. COOPMAN en K. DE FLOU.
Wordt verkozen de heer V. DELA MONTAGNE, briefwisselend lid.
8°) Lezing door den heer Prof. Dr. Willem de
Vreese : Bijdragen tot de t000grafthie en de geschiedenis van
Gent in de 15de en in de 16 de eeuw.
Bij zijne onderzoekingen ten behoeve zijner Biblio-

theca Neerlandica 1lanuscriata, heeft Prof. Dr.

WILLEM

twee handschriften ontdekt, die voor de
geschiedenis en topographie van Gent van niet gering
belang zijn.
Het eerste dezer handschriften, nr 2583 der Keizer
lijke Hofbibliotheek te Weenen, is een prachtig verlucht
cartularium van Gent, dat tot nog toe aan de aandacht
der geschiedkundigen ontsnapt is. Onder de miniaturen,
die in het handschrift voorkomen, zijn er vooral twee,
(waarvan de Spreker photographieën rondgeeft) buitengewoon merkwaardig : ze stellen, de eene, den slag bij
Gaver, de andere den voetval der Gentenaars met hun
banieren na den slag, voor ; beide hebben een gezicht
van Gent op den achtergrond. Dr. WILLEM DE VREESE
handelt uitvoerig over deze beide gezichten ; hij tracht
de gebouwen die er op voorkomen, alsook de wapens
der neringen op de banieren, nader te bepalen. Overgaande tot een nader onderzoek van de randversieringen, en tot eene vergelijking van den inhoud van dit
cartularium met andere dergelijke, betoogt de Spreker
dat het Weener handschrift op bestelling van hertog
Philips den Goede zoo goed als zeker in het jaar 1 454
geschreven werd.
Het tweede der door Dr. WILLEM DE VREESE bedoelde handschriften is hs. icon. 140 op de Koninklijke
DE VREESE

-

,.
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Hofbibliotheek te Munchen ; maar de Spreker verklaart
vooralsnog niet bij machte te zijn, daarover de voorgenomen mededeelingen te doen, en zich deswegen te
verontschuldigen, daar het gebruik van dit handschrift,
door omstandigheden onafhankelijk van zijnen wil, hem
onmogelijk is gemaakt.
De heer Bestuurder dankt den heer DE VREESE
voor zijn belangrijke voordracht, en stelt voor, dat ze
in de Verslagen en Mededeelingen zou worden opgenomen.
Onder toejuiching goedgekeurd.
De vergadering werd te vier uur gesloten.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
SECRETARIE.

BOEKERIJ.
VERSLAG OVER HET DIENSTJAAR 1909.

MIJNE HEEREN,

Om te voldoen aan de voorschriften van liet Reglement
voor de Secretarie, heb ik de eer verslag te doen over den toestand der Boekerij onzer Koni -nklij ke Instelling gedurende het
jaar 1909.
Aanwinsten. 306 boeken en 6o tijdschriften zijn ingekomen. Daarvan werden 222 boeken en 64 tijdschriften aan de
Academie ten geschenke gegeven, nl. :
TIJDBOEKEN

SCHRIFTEN

Door de Regeering :
35
Door openbare besturen, letterkundige en
andere genootschappen, onderwijsinrichtingen
enz.. uit België :
27
Door academiën, hoogescholen, openbare
.bibliotheken, genootschappen enz , uit het buitenland :
10.E
Door werkende en briefwisselende leden
der Academie :
52
Door buitenlandsche eereleden
5
61
Door bijzondere personen uit België :
5
Door bijzondere personen uit den vreemde :

25

289

54

5

8

r
1
14

De volgende bezendingen verdienen wel een bijzondere vermelding :

te

A. — De h oniglic/i &Z. chsische Gesellschaft dei' Wissenschaftcn,
Leipzig, liet aan de Academie geworden :

en der Koniglich Sachsischen
i°) Berichte fiber die Verhandlungen
Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische
Klasse. (1887-1909.)

_
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2°) Abhandlungen derphilosopkisch historische Klasse derKonzg
lick Sdchsischen Gesellsckaft der Wissenschaften zu Leipzig. (1888-

1909, in zeventien zware boekdeelen.) De belangrijke verbande-lingen, welke in deze Abhandlungen voorkomen, worden opgesomd op blzz. 255-259 en 714 van onze Verslagen en Mededeelingen voor 1909.
B. -- Vanwege de Bohmische Kaiser Franz Josef Akademie
der Wissenschaften, Litteratur und Kunst, te Prag, ontving de
Academie ook een drietal schriften en daarenboven werd haar
een belangrijke bezending van uitgaven toegezegd .
C. — De Universitets-Biblioteket te Lund (Zweden) liet insgelijks aan de Academie een belangrijke verzameling van hare
uitgaven geworden. De lijst er van wordt opgegeven in de
Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1909, blz. 862, en jaarg., 1910,
blzz. 21-22.
D. — Vanwege de Kunz; lire Gesellschaft der Wissenschaften
te Gottingen, ontving de Academie de Nachrichten der philosophisch-historischen Klasse, alsook de Geschdftliche Mitteilungen
voor 1909, met belofte van verdere toezending.
E. — Eindelijk ontvingen wij een zeer belangrijk boekengeschenk uit Munchen, bevattende de Abhandlungen der philosophisch philolo 4ischen Klasse und der historischen Klasse (1901-1909),
alsmede de Sitzungsberichte der philosophisch plzilogischen und der
historischen Klasse (1901-1909) der Koni lach Baye7 ischen Akademic

der Wissenschaften. De lijst der verhandelingen welke daarin
opgenomen zijn, werd op blzz. 888-896 van de Verslagen en
Mededeelingen, jaarg. 19o9, medegedeeld.
Aangekochte boeken. 84 boeken en 6 tijdschriften werden aangekocht. Daaronder dienen vermeld het Repertorium
Bibliographicurn van HAIN, met het Supplement zu Hain und
Panzer van KONRAD BURGER, - de Appendices ad Hainii- Copingeni Repertorium Biblio graphicum van REICHLING, - de Histoire

du Breviaire par Dor

SUITBERT Bd.UMER, benedictiu de l'abbaye de
Album de lettres anciennes, Initiales, Fragments, etc.,
ex/rails de 1ll
lzssds, Bibles, Manuscrits, etc., du XIIe au XIXe siècles, gravés par LOUIS SEGERS, - Illuminated Manuscripts in
classical and mediaeval times, tli' r art and their technique, by
J. HENRY MIDDLETON; - Mannscrits d'Espagne, rennarquables
par leur s pein/ures ou par la beautc de leur execution, par PAUL

Beuron,

—
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I'aticanische Miniaturen, herausgegeben von STEPHA,N
Books and Book plates; — Incunabula Hildeshemensia, edidit CONRADUS ERNST
Verzeichniss dér handsclariften der Stiftsbibliothek von St. Gallen : — alsook verschillende
heel belangrijke werken over de boekenkennis, de schriftkunde,
de incunabel-bibliographie, de liturgie en de kunstgeschiedenis.
DURRIEU,

BEISSEL, S. J.,

--

;

-

Ruildienst. Uit België ontving de Academie 18 tijdschriften; uit Holland, Duitschland, Frankrijk, Italië, Zweden en
Zwitserland, 13.
Boekenrekken. In de nieuwe zalen onlangs bij het Academiegebouw aangebracht, heeft de veeled. heer Minister van
Openbare Werken, door de zorgen van het Bestuur van Bruggen
en Wegen, 78 strekkende meters ijzeren boekenrekken laten
plaatsen, van het stelsel van het wijdbekende huis Lippmann, uit
Straatsburg. Ik verhoop in den loop van den toekomenden zomer,
onze boekerij gedeeltelijk naar die zalen te kunnen overbrengen,
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE.
5e

VERSLAGOVER HET

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS
(1909).
Krachtens art. 4 van het Koninklijk Besluit van den i8n Mei
1905 is bepaald, dat de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde, jaarlijks verslag uitbrengt over de werkzaamheid
en den geldelijken toestand van het Van de Ven- Heremans- Fonds,
en dat de Koninklijke Vlaamsche Academie, na kennisneming
en goedkeuring van liet verslag, het aan den bevoegden heer
Minister overlegt.
*
**
In den loop van 1909, is van de pers gekomen : Het water
in het dagelijksch leven, door Dr. A. J. J. VANDEVELDE. (Uitgave
Nr 5.) Van denzelfden geleerden schrijver en van den heer
L. BOSMANS verscheen in de Academische Verslagen en Mede-

deetingen (blz. 3 2 7-358 ) eene Beknopte Monographie van Bacillus
prodi iosus (eene bacterie met roodgekleurde coloniën) Deze

proefondervindelijke studie is bijzonder rijk aan bibliographische
aanteekeningen.
*

**
Nr 6 is thans ender pers. Het is De statistische methode in de
plantenkunde en hare toepassingen op de studie van den invloed der
levensvoorwaarden, door Dr. DE BRUYKER, praeparator aan de

Gentsche Hoogeschool.
De verhandeling van Dr. C. de Bruyker werd bekroond in
den Hoogeschool-wedstrijd van 1908.
Volgens Prof. Dr. Mac-Leod is het Ie deel (tot blz. 97 van

het hs.) eene uiteenzetting van de biostatistische methode, in
verband met de theorie der enkelvoudige eigenschappen.
Schrijver handelt, in het tweede deel van zijn werk (blz. 98242 van het hs.) over de toepassing der statistische methode op de
studie van den invloed der levensvoorwaarden bij de planten.

Deze uitgave nr 6 van het Fonds zal dus, in alle opzichten,
merkwaardig zijn.
De tweede verslaggever, de heer Is. TEIRLINCK, beschouwde
ze als eene hoogst degelijke « bijdrage voor d e photostastiek », en
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de 3e verslaggever, heer A. de Cock, hield zich overtuigd van de
groote wetenschappelijke verdiensten van de verhandeling van
Dr. DE BRUYKER. Verslagen en Mededeelingen, 1917, blz. 311-313.)
** *
(

Geldelijke toestand.
Ontvangsten.

1909. Batig slot op x4 Januari 1909 .
Fr 1223,90
14 April. Uitgewisseld de 2 loten Gent en 3 loten Luik »
476,60
Speciën in kas
»
9341
27 Sept. Rent eerste halfjaar 1909
»
?oo.00
Jan. 1910. » tweede »
»
»
300,00
Samen Fr. 2393,9 1
Uitgaven.
Betaald aan den heer Suffer voor Nr 5 :
Het water in het dagelijksch leven, door Dr.
A. -J.-J. Vandevelde
Fr.

871,85

In kas, Januari 1910 : Fr.

1522,06

1909. 25 Aug.

Kas.

Op de Spaarkas (Spaarboekje 3749 B) Fr.
Speciën in kas

1g91,21

»

30,85

Samen Fr. 1522,06

Aldus voorgelezen in de commissie-vergadering van den
16 Februari 1910 en goedgekeurd door de Bestendige Commissie
voor Nieuwere Taal- en Letterkunde.

Namens de Commissie :
De Voorzitter,

De Leden,

WILLEM DE VREESE.

I. TEIRLINCK,

Dr. J.

De Ondervoorzitter',

MAC LEOD,

J. MUYLDERMANS.

JULIUS OBRIE.

De Secretaris, TH. CooP

IAN.

Goedgekeurd door de Koninklijke Vlaamsche Academie :
De Onderbestuurder,

De Bestuurder,

IS. TEIRLINCK.

AD. DE CEULENEER.

De Bestendige Secretaris,

EDW. GAILLIA RD.

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

I
VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is . de .\Teder!altdsclu 7 aal en
rVe/eliscllajJ Ie be7Jorderell, door liet ni/geven, ill !zet l\'éderlalldsclz,
7'all lIieuwe werkeu M'er Nat/tllr- of Geneeskundige JVeienscltap/JtlI, over Reclilsgelcerd/teid en over liet Vak z'an dell Illgem'eur ",
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer \'crschillen<le vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gestelcl \'an drie b(',)ordeelaars, leden van de Bes/endige Commissie ,'oor ,Viemvac Taal el! Ld/{,/,eIl, X a kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie OI'er het al l.lf
niet laten drukken van de aangeboden weIl;:en,

Reeds verschenen uitgaven:
1.) ~lr, L. DOSFEL : Kern vall

"UM

lIul'!CerIUk Wetboek. (1905.)

2.) Dr. A. TEIRLI~CK : ft,,"aullellu!:

oICI'

"U- en navelbl· .. ukeu en

,·.tll ellkele 7.eldza&lue b,'enken. (u)06.)

3,) Dr. A.-].-J.VANDEVELDE: UV"" J(elk· en

~(elkvel·vu"chltlC.

Eene

studie tot 'Voorlichting van burg~r el ambtenaar. (1907.)
~.) M.r. K. vAN ACKER 1.00:-:: O,'erzlch& tier Sht.at!!lluNfelllll&;'en

Tau

Belclë. (1g06.)

,, ) Dr. A.-T.-]. VA.c'l'DEVELDE : Jlet watcl' I" het ,1a/:elUkAch I.,,..en.
('9og.)

Ter pers:
6.1 Dr. C. DE BRUYKER: De _tatb.behe .. leth .... e Iu de l'luut ... kllu.le en bare tocIU' •• "."cl1 UI' .Ie .Iudle
.Ier le,'eua"oo.",,·aardeu.

,~all

tit·,. hn'loed

Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie. (Vervolg.)

11
KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel I 'laf/1lIsche
Liederm onder het \'olk te \·ersprcidcn. Tc dicn einde, schrijrt
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampcn uit voor
Vlaam chc dichtcr~ cn too1Hliehtcrs.
Eene eerste prijsvr;lag is \ïl(J[' het j:lar 1912 uitgescl!rc\'en, t.w. :
La~cr onderwijs : ho,)~st~ kas~en. - VerlanJ!d \,\'orut"n : 2ri Mt!booJUed4."reu
(gedichten en muzu.. k), wttarollder 10 inzorrncrhf'id "oor meisjes.
Gf'dicllteo en muz.i~k hl'hooren onuitgt geven te zijn.
Prijs: 50C. fr., of :osc rr voor den dlcbtf"T "'0 250 J"r. voor den toondichter. - Bij
niet-tol k", mrg "aD den pdjs, kan }-ij ondt'r vers<:htidene mededingers verdeeld

wordt"D.

Te beantwoorden uiterJfjk tegen 10 December 1911.

111
J.

SALSMAr-.S-FONvS.

Krachtens het Konin klij k Jje~ll1it \;111 25 Janu,u i [()OC). huudcnde gocdkeuring \'all hl'l I{eglelllcllt door de KOllinklijke
Vlöamsche Academic V(IPr het J. Salsmans-Fonds \ ast~cstcl(l, zal cle j<l;lrlijbl'ht' j"hl'~t \;lll dit Fonds door haar
gebruikt \\:ordcll llaar eigul illzi( hl en 11;'<Lr den eN h der
omstandigheden :
a} btlzij tot lu,t uibchrijvfn van pJijsvla~t)), ht2ij tot het
zonden wrrkf'n op bft gebied der Nederlandscbe taalkunde;

uitgC'\'~n

van

inge~

6) hetzij tot hft uitgf'vcn van ~1idde1t ,tdtrland~cbt" tek~ten op bet gt bif'tl der
Roornscb-Catl:olieke liJbr lvtltaling, l ijbeh el k1ar :ng, lilurgit', r.ede1e('c. ca.trcbese,
homilt'tiek, bagiC'"grapbie, ascetiek. geestelijke liederen cn gedichten,ordensrpgelen;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendil1genof van studierdzen,
welke tot het voorbereidtn van uitgaVf'11 als dl" ll1dt"J li1trra ben c .. cn(., mde,
Doodzakelijk worden bevonden;
d) brtzij tot het bekostigen van de illustratie \an reeds door de Academie
onàum men uitgaven in dt'n aard van de ondtr littera b t n c genoemde.

Eene ecrste prijsnaag is yoor hct jaar 1917 uitgeschrevcn, t.w. :
Dldd.,leeu"· ••·.. e LUur", ... - Inrichting .n .. rspreiding der Middel·
aoderlantlsche Gelildm- m Gehedenhoekm.
Prijs : 600 Ir.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916.

VERSLAGEN
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GENT
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SIFFER

DruU.er der Koninklijke Vlaamsche AcademIe
1910

INHOUD.

1°) VerslaR oyer de Maart-vergadering
ZO)

Llj/wcde door Prof. A.

DE CEULENEER.

3" ) Drie ouuitgegc7'eJ/ brieven vall All/ollius Sallde1'1/s,
door Dr. K. VA"N DE"N IIA UTE

95
I2I

12+

+,,) Handelingen:
~r 12. -

Uver laalol/den á js, door Prol'. Dr.

MAC LEOD.
~ r 13. -

braM

Drie karakters uil T'olldels « Gys7'(/11 Jlmsl cl », door G. SEGERS .

I29

139

Vergadering van 16 Maart 1910.
Aanwezig de HH.: Prof. DE CEULENEER, bestuurder, TEIRLINCK, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD,
bestendige secretaris;
de heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS
OBRIE, TH. COOPMAN, JAN BROECKAERT, JAN BOLS,
KAREL DE FLOU,

Dr. L.

SIMONS, GUSTAAF SEGERS,

Dr. JAC. MUYLDERMANS, JAN
Prof. Dr. W.
BOUCHERIJ, AMAAT Joos, Prof Dr. JULIUS MAC LEOD,
Dr. HUGO VERRIEST en Prof. Dr. C. LECOUTERE.
De heeren Dr. H. CLAEYS, Mr. EDW. COREMANS
en Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, werkende leden, alsook de heer Dr. LEO GOEMANS, briefwisselend lid, hebben laten weten, dat zij verhinderd zijn de vergadering
bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Februari-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
DE VREESE,

.,,
-.- ^

Afsterven van den heer Des. Claes, werkend lid.
Lijkrede. Brief van rouwbeklag. Levensbericht van den
afgestorvene. — Bij telegram van 7 Maart werd, door
den heer FRED. CLAES, ter kennis der Koninklijke
Vlaamsche Academie gebracht de droeve mare van het
afsterven van den heer DES. CLAES, sedert 21 Augustus
1895 werkend lid onzer Koninklijke Instelling. Tot teeken van rouw werd onmiddellijk de nationale vlag halfstok aan den gevel van het Academiegebouw geheschen.
Namens het Bestuur, berichtte de Bestendige Secretaris, bij brieve van 8 Maart, de familie van den diep-

betreurden overledene, dat de heer Prof. AD. DE CEULENEER, bestuurder voor het jaar 1910, de Academie op de

— 95

lijkplechtigheid zou vertegenwoordigen
nrtegenwoordigen en
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Woordenboek der Nederlandsche taal. Derde deel, 15e afl. (Derde
afl. van het Tweede Stuk), Dame- Deren, bewerkt door Dr. J.-A.-N.
KNUTTEL, 'S Gravenhage en Leiden, 191o.
BLEY (A .). -- Eigla-Studien von A. BLEY, professor an der Uni
Gand, 191o.
-versitaGent.
TIJDSCHRIFTEN. — Académie Royale de Belgique. Bulletin de
la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe
des Beaux-Arts, no 12, 1909. — Id. Bulletin de la Commission Royale
d'Histoire, tome 78, IVe bull. — Bibliographie de Belgique, 191o.
Première partie : Livres, nos 2-3; Deuxième partie : Publications
périodiques, nos 2-3. — Bulletin des Commissions Royales d Art et
d'Archéologie. nos II et 12, 1908. -- Revue Néo-Scolastique de philosophie, Février 191o.
Revue Sociale Catlzolique, no 4, 191o. —
Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, nr 1,
1910. — Bulletin des 3lusées royaux, no 1, 191o. — Arbeidsblad, nr 2,
1910. — 31aandschraft van het Beheer van Landbouw, ne 3, 1910. —
Annales des Travaux publics de Belgique, no 1, 191o.
Door de Antwerpsche Bibliophilen :
DILLS (EM.). — Uitgaven der Antwerpsche Bihliophilen; nr 24 :

De rekeningen der Rederijkkamer De Olijftak over de jaren 1 6 15-1629,
uitgegeven door EMIEL DILIS, naar het handschrift berustende in het
Archief der Koninklijke Academie van Schoone Kunsten te Antwerpen.
Antwerpen, 's Gravenhage, 191o.
Door den Oudheidkundigen Kring van de Stad en het voormalig Land van Aalst, te Aalst :
Annalen. 5e jaar, 1909, nr II : Francois- josejh de Smet, 1771-1854.
Notice biog raphiq ce par OSCAR REYNTENS.
Door de Kdnigliche Gesellschaft der `Vissenschaften, te Gottingen :

Nachrichten von der Kibeigl. Gesellsclaaft der T Vissenschaften zit
Guttinc, en. Philologisch- historische klasse.

1894.

Heft 1 : KIELHORN (F.). — Die Sdkafdyana-Grammatik.

WILAMOWIT
Eratosthenes.

Z-MOELLENDORF (U. V.). ---

FRENSDORFF (F.). --

Ein Weingeschenk des

Beitrcig e zur Geschichte and Erklárung der

deutschen Rechtsbiicher.
Heft z : JACOBI (H.). — Beitràge zur kenntnis der ved'schen Chro-

nolo4 ie.
GiiNTHER (O ). —

Ueberlieferung der

Sauitivi lung

in Sachen des

Monophysitissnus.
FLEMMING ( J.). — Zwei

Sabciische Inschr ften.

MEYER (`V.). — ilfelanchtons Vorlesung fiber Ciccros Of/^cia.
WILAMOWITZ-MOELLENDORFF (U. V.). —

Aratos von _KO:.

8—
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Heft
Heft 33:: LEO
LEO (F.).
(1".). - Ueber
Ueber einzg
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Cis tel/a ria.
Palimpsestverse der
der Cistellaria.
—

WAGNER
W AGNER (H.).
(H.). —
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vom

J. 1.;.74 und
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desBehainz-Globus
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J.1492.
1492.
J.1474
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(W.). - - Glossen
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Gb'ttingen.
schriften
KIELHORN
KlELHORN (F.).
(F.). --- Zu
Zu Acvagosha's
Arvagosha's Buddhacarita.
Buddhacarila.
WEILAND
WEILAND (L.). —
- Fragment eiher
dner Niederrheinischen
JViederrheinz'schen Pabst-und
Pabst.und
Kaz'serchronik aus dem
Anjange des
des 14.
Kaiserchronik
dem Anfange
14.Jahrhunderts.
Jahrhurderts.
COHN (G.).
(G.). - Zur
ZUl'Geschichte
Geschzchtedes
des Eng
Engltschen
Canahoesens.
Coins'
lzschen Canalwesens.
BECHTEL (F.).
- Vedica.
Vedica.
BECHTEL
(F.). —
FRENSDORFF (F.).
- Die Lehnsfiih(E[kezl
der Burger.
Bûrger.
I-"RENSDORFF
(F.). —
Lehnsfchigkeit der
i
—

Heft iI ;: WELLHAUSEN
WELLHAUSEN (J.).
syrische Evangelien
Evangelien1895. Heft
(J.).- - Der syrische
palimpsest vom Sinai.
-palimsetvoSina.
(W.). - - Die Gottinger
Gijftinger Nachschrift
Nachsckrift der
der Postille
Posfllle 1llelanchJ.1felanchMEYER (W.).
thons.
FREDRICH
Sarkophag.Studien.
F
REDRICH(C.).
(C.).- - SarkophagStudien.
LEO (F.l.
Nachtrag zu
2U Nachr.
Nachr. 1894
1894 S.
S. 201
201 .ff.
LEO
(F.).- - Nachtragfí.
Hert 22 :: ZIMMER
ZIMMER (H.).
- Ne2te
Neue Fragmente
von Hisperica famina
famina
Frag rente von
Heft
(H.). —
allS Handschriften in
z'n Luxemburg
Luxemburg' und
und Paris.
Parz's.
aus
WELLHAUSEN (J.).
Rzïckkehr der Juden
aus dein
dem babyloWELLHAUSEN
(J.).- - Die Rfickkehr
'Udell aus
n/sclzen Exil.
nisclzen
BOUSSET (\V.).
Nachrichten fiber
zïber eine
eine Kopenhagener
Xopenhagwer HandHandBOUSSET
(W.).- - Nachrichten
schrift(Arnamagnaeansche
(ArnamagnaeanscheLeg-at
Legat1927
1927 A.
M. 745_4
745-4 (0
Kommenschrift
A. M.
t0)) des R-ommenta l'S des
des Apringius
zurApocalypse.
Apocalypse.
tars
Apringius zur
PI
SCHEL IR.).
- Epigraphz'sches.
Epigraphisches.
(R.). —
PISCHEL
(U.
Hephaistos.
WILAMOWITZ-MOELLENDORFF
(U.V.).
V.).- - .Hephaz'stos.
Heft 3
J :: WILAMOWITZ·l\lOELLENDORFF
HULTSCH
Erliiuterungen zu
su dem
dem Berichte
Berz'chte des
famblzchos
des famblichos
HULTSCH(F.).
(F.).- - Erlduterungen
Zahlen.
zïber
fiber die
die vollkommenen Zahlen.
l\lEYER
Annalz'stvon
von1434.
1-134.
Berliner Annalist
(W.).- - Der BerNner
MEYER ('V.).
LIEBICH (B.). —
- Das Cändra·
Vyr.karana.
Cándra- Vyc^karana.
BETHE (E.).
- Die Ueberlieferung
Ueberlieferzmgdes
desOnomnastikon
Onomastikon des
des _Julius
julius
(E.). —
Pollu.r:.
Polux.
KEIL (B.).
- Das Gottesurfeil
Jlfantilleia.
Gottesurteil von Alantineia.
(B.). —
Heft 4 : TRIEBER (K.l.
- ZUl'
ICrz'tzkdes
desGorionides.
Gorionzdes.
Zur Kritik
(K.). —
COHN (G.).
Jlforphologie der Production.
(G.). --- Zur Alorphologie
LEO
- Bemerkungen
Wortstellung und
und
Bemerkungen ûber
fiber pZaufz'nz'sche
plautinische Wortstellung
LEO (F.).
(F.). —
"Var/gruppen.
Wortgruppen.
HEIKEL
Ueber die
die Handschriften
Handschriften von
Eusebius Vita
Vita
von Eusebius
HEIKEL (L-A.).
(I. A.). - Ueber
Constantini,
Constantini und Constantini
Constantini Oratia
Oratio ad
ad sanctum
sanctum
Constantini, Laus
Laus Constantini
coetullZ.
coetu »z.
LEO
- Die Publlcatzon
Ciceros Briefen an
Attzcus.
an Atticus.
Publication von Ciceros
LEO(F.).
(F.). —
MEYER
.). - - Predi;;ten
aus den
denJahren
Predigten Luther's
Luther's aus
Jahren 1528
1528und
und1529
/529
MEYER (W
(W.).
in eider
e"'zer Kopenhagener
Handschrift.
Kopenhagener Handschrift.
RöTHE
aus
».
MlMddchen
ausOberkirch
Oberkirch ».
Goethes «K Má'dchen
Ueber Goethes
ROTHE(G.).
(G.).- -- Ueber
-

—
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BONWETSCH (N.). - Die Datierung der Geburt Christi in dein

Danielcommentar Hijpolyts.
FRANKE (R.-0.). — Zu Acoka's Felsen - Edicten.

1896.

Heft I : LiiDERS (N.). — Zat Acvaghosa's Buddhacarita.

Die handschrftliclae Ueberíiefering des
Danielcommen tars Hippoly ts.
JACOBI (H.). — Der Ursprung des Buddliasmus aus dean Sdnk..Iiya-Yoga.
KIELHORN (F.). - Die Sonnen-und %llondfensternisse in den Daten
indascher Iaschrzften.
AlAU (A.). -- Fulcra lectorum, testateiines alveorum.
I_EIJMANN (F.). --- Zu Acvag bosas Buddhaccrita.
BONWETSCH (N.). - Das slavisch erhaltene Baruchbuch.
Heft 2 : KEHR (P.). — Ueber die Chronologie der Briefe Pabst
Pauls I im Codex Carolinus.
W ILAMOWITZ-MIOELLENDORFF (U. V.). - Die Amphiktionie von
Kalaurea.
LEHMANN (M.). - Denkwiirdi rkeiten des Freiherrn von Stein
aus dein fahre 1812.
LEO (F.). - Die staatsrechtlichen Excurse in Tacitus' Annalen.
Heft 3 : WILAMOWITZ-MOELLENDORFF (U. V.).
Des .lf dchens
Iilage, eine alexandrinische Arie.
HELBIG (W.). - Ueber die Nekropole von Assarlik in Karien.
LEO (F.). — Zit/it Bri fwechsel des Ausonius und Paulunus.
ZACHARIAE (TH.). - Prakrrt maïla und Verwandtes.
ACHELIS (H.). - Ueber Hippolyt's Oden und seine Schrift « Zur
grossen Ode v.
Heft 4 : KEHR (P.). — Papsturkunden in T/enedzg.
FREDRICH (C,) und WENTZEL (G.). - Anecdota aus einer athenischen Handschrift.
GRAEVEN (H.). - Florentiner Lukianhandschr ften.
BONWETSCH (N ). --

-

1897.

Heft t : BONWETSCH (N.). - Die apokryphen Frasen des

Bartholomizus.
FRENSDORFF (F.). — Zur Geschichte des deutschen Reichsin-

si nien.
Heft 2 : DEGERING (H.). — Ueber etruskischen Tempelbau.
KEHR (P.). - Papsturkunden in Pisa, Lucca und Ravenna.
COHN (GUSTAV). - Ueber das Wesen des Industriestaates.
KEHR (P.). - Papsturkunden in Reggio nell' Emilia.
KLINKENBORG (M.). - Papsturkunden in Nonantola, Modena und

Verona.
DERSELBE, Papsturkunden in Brescia zend Bergamo.
Heft 3 : COHN (G.). - Ueber das IVesen der Krzsen in der Volks -

-wirtschaft.

-- 100 W ILAMOWITZ-\TOELLENDORFF (U. V.). -- Sirnanides der Epigram-

matiker.
L'atterrage de Cabot an continent américain.
Papsturkunden in Padova, Ferrara and Bologna
nebst einero Nachtrag iiber die Papsturkunden in Venedig.
HARISSE (H.).
KEHR (P.).

—

—

1898. Heft t ; Li DEItS (HEINRICH. -- Zwei indische Etymolog iezz.
KEHR I P.). -- Papsturkunden in der Ronza4 na ui;d den Marken.
KEHR (P.). --- Papsturkunden in Benevent and der Capitanata.
RAHLFS (ALFRED). — Ueber erne von Tischendorf ants dem Orient
mitgebrachte, in Oxford, Cambridge, London zszzd Petersburg liegende .Handschrift der Septuaginta.
Heft 2 : MEYER (W 1LHELM). -- Der Ursprung des Mottet's. Vor-lsu fige ,etherkit ng cn.
KAIBEL (GEORG). — lllenanders rtwpy64.
SCHMIDT (C.). — Der Osterfestbrief des Athanasizts voin J. 367.
`VJLAMO\VITZ-MOELLEND0RFF (U. V.) — Das ./tolion aes S/titonides an Skopas.
Heft 3 : KEHR (P.). — Papsturkunden in Apulien. Bericht iiber die
Re/se des Dr. L. SCHIAPARELLI.
DERSELBE, Papsturkunden in Abruzzen and am Monte Gargano.
Bericht iiber aie Rerse der Herren M. KLINKENBORG and L. SCHIAPARELLI.

KLINKENBORG (M.). — Papsturkunden irn Principato, in der
Basilicata and in Calabrien.
KEHR (P.). -- Papsturkunden in Urnbrien. Bericht iiber die Reise
der Herren M. KLINKENBORG and L. SCHIAPARELLI.
Heft 4 : MEYER (W.). — Die Anklageszztze des h. Bernhard gegen
Abaelard.
LEO (F.). — Das Schlussgedicht des ersten Bitches des Propers.
RIEGER (M.). — Ueber eiste misverstandene Steile in Dantes Conzmedia.
KEHR (P.). — Diplomatische /Wiszellen.

1899. Heft I : BONWETSCH (N.). — Die

t:anxxacá IaxwPOts

VCOPCCITI C6TOU.
GEFFCHEN (J.). — Studien zur filteren Nerosage.
RIEGER (M.). -- Ueber Dantes Lyrik.

LiiDERS (H.). -- Bemerkztngen zit dein Alzarosthi 1blanztskript des
Dhammapada (ill S. Dutreuil de Rh/ns).
LEO (F.). — Ein nzetrisches Fragment aus Oxyrizynchos.
ROETHE (G.. -- Tacob Grirnms Vorlesung en iiber deutsche Littera turgesch ich te.
KAIBEL (G.). — Ein Isomddzenprolog.
Heft 2 : ZIEBARTH (ERICH). — New attische Fluchtafeln,
elzsche Inschrzften.
KEIL (BRUNO). -- Ueber

-
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LEH'IANN
don Wormser
fVormserReichsRez'chsVerhv'r z'or
vor dem
LEHMANN (;\[AX).
(MAX).- - Luthers 17erhO"r
vom1521.
152[.
tache vom
K1ELHORN (F.).
Ein unbekanntes
unoekal/ntes Indisches
Imhsches Metrum.
KIELHORN
(F.).- - Ein
HECHTEL (F.).
La/ma.
BECHTEL
(F.).- - Latina.
n Venetien.
KEHK
- Papstztrkuntien
Papsturkmliicllsi"
Ve1Ietz'en.
KEHR (P.). —
Htf[
KERK (lP.).
- Papsturkunden
PapsLurkUJllien in
in Frzàul.
Friaul.
P.). —
H t ft 33:: KERR
KIéHR (P.).
(P.). -ld.
III Sl'^it'len.
Sizzïien.
KEHR
-- Id. in
KERR
;Varia de
Va!!e
Ueber die
die Papsturkunden
Papsturkunden für
fur S.S..(!Maria
de Valle
KEHR (P.).
(P.). --- Ueóer
osaphat.
Ij osapiwI.
I\.
ERR (p.).
Paps/llrkunden in
Aiaita.
in Malta.
KEHR
(P.). --- Papsturkunden
Hefl 44 :: !'KENSDOKFF
(F.).
z'on Aliinchhausens
AllÏllchhausens Berichte
FRENSDORFF
(F.).- - G.
G. A. von
Heft
übn die kaiser7iJahl
desjahrcs
'742.
fiber
kaiserwahl des
Jahres 1712.
II'IETSCHMANN
'lETSCRMA;<;N (R.). —
- Apophthegmata
Apophtnegmata patrum
patrumboheirtsch.
ooneirisch.
CllRÖDEK
(K). --- Die
Die Berner
Berner Handschrift
lJandschrift des
des Matthias
Matthzàs von
Ton
CIIRÓDER (E.).
ZI;cz/wour
g.
Neuenburg.
(A.). --- Alter and
und Heimat
Hez'mat der vaticanischen
vatzca1l1schen Btbelhand-,
Bzoelhand-,
RAHLFS (A.).
schrift.
unà LEH1IANN
F,). - - Vorldlljiger
üotr
Vorlaufiger Bericht fiber
(W.) and
LEHMANN (c.(C.-F.).
BELCK (W.)
al<'
Zlll Jaitre
Jahre 1898
1898 erzielten
er21elten Erb
Ergel"usse
cie Zin
ebnzsse áner
einer Forschzwgsrezse
Forschung srersedurch
durch
_Ar1Jzeniell.
.4'
menien.
PIETSCHMANN (R.).
Taoenneszota and
ulld die
dze sahidische
sahzdzsche
PIETSCHMANN
(R.).--- Theodorus
Theodorus Tabennesiota
vonJahre
367.
Uebersetzungdes
Uebersetzung desOsterfestbrzcfs
Osterfestbriefs des
des Athanasius
Athanasius von
Jahre 367.

1900. Heft I:
KERR (P.).
Papsturkunden inin Parma
Parma und
and
i : KEHR
(P.). --- Papsturkunden
Placenza. Bericht ûber
SCHIAPARELLI.
fiber ale
aie Forschll1lgcn
Forschunben v. L. SCHIAPAKELLI.
.Piacenza.
BONWETSCH (N.),
apokrYPhe ««Leiter
Jakoos ».
».
Leiter Jakobs
BONWETSCH
(N.).- - Die apokryphe
GEFFKEN (J
ORANNES). - Die
D,e bab,vlonisdle
Szbylle.
( JOHANNES).
babylonische Sibylle.
KERR (P.).
Diplomatz:,-che Miszellen.
j}1zszetlen.
KEHR
(P.).- - Diplomatische
Heft 2:
Papslztrkunden in Rom.
Rom.
2 : KEHK
KEHR(P.).
(P.).- - Papsturkunden
KERK
Papsturkmuiell in Saierno,
Saierno, La
La Cava
Cava and
Zind Neapel.
"Veapel.
KEHR(P.).
(P.).- - Papsturkunden
Heft 3 :: WAGNER
\VAGNER (HERMANN).
(HEKMAlSN). Der Crsprunb
Ursprung der
der a
• kleinen
kiemen
Der
Seonezte » au!
den znittelalterlichen
mutelalterlzchen Seekarten
Seekarten der
der Italiener.
Italienel'.
Seemeile
auf den
KERR
- Papsturkunden
Papsiurkuzzd'7è in
z't, Campanien.
Campanien.
KEHR (P.). —
KIELHOKN
EjJ7graphzc Notes.
Notes.
KIELHORN (F.).
(F.). --- Epigraphic
KERR (P.).
-, Papsturcztnden
Papsturr.ulldeJl in
zn Roza.
Rom. (Zweiter
(Z7iJezier Bericht.)
KEHR
(P.). —•
Belheft :: BORCHLING
BORCHLING (C.).
HaJldschriften
Mittelniederdeutsche Handschriften
Beiheft
(C.).- - lllzilelniederdeutsche
Vorpomnm
Skandinavien, Schleswig-Holstein,
Schles7X'lg-Holstein, Mecklenburg
Jlleckienburg and
tlnd Vorpomz'n Skandinavien,
mern
(Zweiter Retsebericht.)
Rezsebericht.)
ni ern (Zweiter
-

1901. Heft
Heft I ;: KEHR
KERK (P.
J. - - Diplomatische
Diplomatzsche llliszellen.
jl1iszellen.
(P.).
LÜDERS (H.).
Sage von
von Rsyasrnga.
Rsyasrnga,
LiiDERS
(H.). --- Zur Sage
PapsurkzlIIaen in
litrm. Bericht fiber
zïber die
Fordie For(P.). --- Papsurkunaen
KEHR (P.).
in Turin.
s('hzwg'en von
van L. tCHIAPARELLI.
~CH[APARELLl.
sehungen
Heft 22 : KEHR
KERR (P,).
zn Pienzont.
Piemozzt. Id,
ld.
(P.). --- ld.
Id. in
""YAGNER
\HER~lANN). Peter Apians
.dPlà"s Bestimmung
Bestz'mmuni{ der
der magnemagneWAGNER (HERMANN).
tlschen Massweisztng
.1fzss'weisung v.J.
153217nd
tJle lVûrnberg'er
tischen
v. J.1532
and aae
Niirnberger .](oznpassmacher.
ompassmachere

-- IO2 -GEFFKEN (JOHANNES),

-

Rómische Kaiser im Volksmunde der

Provznz.
KEHR (P.). — Papsturkunden zin ehemalig en Patrimonium and
ilia siidlichen Toscana.
MEYER (LEO).
Ueber das gothische ïddja.
Heft 3 : KEHR (P.). — Papsturkunden in Rom.
HOLDER-EGGEN (O.).
Zur Doppelchronik von Reggzo.
WIEDERHOLD (W.).
Papsturkunden in Florens.
SCHMIDT (C.).
Ein neues Fragment des Osterfestbriefes des
Athanasius vom Jahre 367 .
Heft 4 ; HARISSE (HENRY).
Les premiers Inez/nab/es bdlois et
leers dérivés : Toulouse, L'ienne-en-Dauphiné, Lyon, Spire, Eltvil,
etc. 1471-1484. Essai de syntlaèse typog raphique.
WELLHAUSEN (J.). — Die Kámpfe der Araber znit den Romdern in
der Zeil der Umaijiiden.
Ueber den Ursprung der .zamen Indog-ermanen,
MEYER (LEO).
Semiten and Ugrofinnen.
Die indische Log ik.
JACOBI (HERMANN).
Adhyarája.
PISCHEL (R.).
-

-

-

--

-

-

-

-

t. AKTiAOI IMIO1.

KAIBEL (GEORG). KIELHORN (F.). — Epigrakhic Aores.

1902. He ft 1 ; KARO et LIETZMANN.
Catalogus.

-

Catenarum Graecarum

KEHR (P.). — Papsturkunden in Jlailand.
KEHR (P.). -- Papsturkunden in der Lonzbardei. Bericht fiber die
Forschungen von L. SCHIAPARELLI.
Heft 2 : DERSELBE, Id. in Ligurien.
Papsturkunden des ó'stlichen DeutschBRACKMANN (ALBERT).
lands. Bin Reisebericht.
Die Ueberschátzung der Aizbaufirche
WAGNER (HERMANN).
Babyloniens und ihr Ursprung.
CatenaHeft 3 : KARO (GEOIZGIUS) et LIETZMANN (JOHANNES).
rum Graecarum Catalogus. Pars secunda.
Ueber die homerischer Bonnen des Sing ularMEYER (LEO).
_genitivs der Grundformen auf o.
Ueber den Stichus des Plautus.
LEO (FRIEDRICH).
Heft 4 : KEHR (P.). — Aeltere Papsturkunden in den pizpstlichen
Registern vón Innocenz III. bis Paul III.
CatenaHeft 5 : KARO (GEORGIUS) et LIETZMANN (JOHANNES).
rum graecarum catalogus. Fasciculus II.
BONWETSCH (N.). — Der Autor der Schlusskapitel des Briefes an
-

-

-

-

-

-

Diog net.

Der Katclog der christlichen Schriften
RIEDEL (WILHELM).
in arabischer Sprache von Abu'1 BarakOt. Herausgeg-eben and
iibersetzt.
-

- 103 ACHELIS (H.). — Ein Versuch den Karfreitag zu datieren.
RABE (dUGO). - Die Ueberlieferung der Lukianscholien.
WACKERNAGEL (J.). - Ueber Bedeutungsverschiebung in der
Ve rbolkomposztzon.
Lt DERS (H.). — Aryn Sara's J7itakamizlzz und die Fresken von
_Ájantá.
Beiheft : BORCHLING (C.). - Mittelniederdeutsche Handschriften
iVolfenbiittel and eigenen benachbarten Bibliotheken. (Dritter
Reisebericht.)
1903. Heft t : KEHR (P.). — Papsturkunden in Rom. Die remiwchen Bzbiiotheken. I. Ei. entlicize Vaticana. II. Palatina. — Urbinas.
— Borgia. --- Reginae. — Ottoboni. — Capponi. —
Barberini. III. Alessandrina. — Angelica. — Casanatense. — Corslnt.
Vallicelliana. — Vittorio-Emanuele.
Heft 2 : MEYER (W.). - Das turiner Bruchstiick der áltesten inz=
schen Liturgie.
MEYER (W.). -- Ein kapitel spatester Metrik.
MEYER (\V.). - Wie ist die Aufheistehung Christi dargestclit
worden?
Heft 3 : KEHR (P.). - 0tia diplomatica.
KIELHORN (F.). — Epigraphic Notes.
MEYER (LEO). - Ueber die Modi int Griechischen.
LEO (FRIEDRICH). - Ueber den Pseudolus des Plautus.
Heft 4 : FRENSDORFF (F.). — Ueber das Leben und die Schriften
.des Nationaiokonoinen J H. G. von Justi.
Heft 5 : KEHR (P.). - Nachzrdge zu den Reiinischen Berichten.
KEHR (P.). - Papsturkun, r cin int west lichen Toscana.
Heft 6 : RABE (HUGO). - De Lukianstudien des Arethas.
MEISSNER (RUDOLF). - Untersuchzingen zwin Rónnverjasaga.
LEO (FRIEDRICH. --- Menanders KOlax.
SCHWARTZ (E.) -- Zur Gtschicizte der Ilexapla,
--

1904. Heft t : RUGE-LEIPZIG (`V.). - Aelteres hartographisches
Material in deutschen Bibliotheken. Erster and zweiter Reisebericht.
DUENStNG (HUGO). -r-- Ein Brief des abessinzschen K6'nigs Asnáf
,Sag ad (Claudius) an Pipst Paul III aus dem Jahre 1541.
BRACKMANN (ALBERT). - Papsturkunden des Nordens, Nord- and
Mittel-Deutsch lands. Zweiter Bericht der IVedekindschen Preisstzf.tu ng fier Deutsche Gesch ich te.
Heft 2 : KEHR (P.). -- Papsturkunden ini ostlichen Toscana.
KIELHORN (F.) - Epigraphic Notes.
Heft 3 : SCHRUDER (EDW.). -- Vonz jongen Schiller. Echtes, unsi.cheres zend unechtes.
LEO (FRIEDRICH). - Did roos 1taec ^1f^EJLoaO oUC,
(JEFFKEN (JOH.). - Die Acta Apollonii.

--- 104 -Heft 4: SCHWARTz (E.). — Theokrits Daphnis.
REITZENSTEIN (E.). -- Een Stiick hellenistischer

kleinliterator.

SCHWARTZ (E.). —Zur Geschichte des Athanasius I.
SCHWARTZ (E.). — Zier Geschichte des Athanasius II.
JOLLY (I.). -- Vz7vari/pas Coinmezztar zu Ydzjiavalkya.
Heft 5 : BRACKMANN (A.). -- Papsturkunden der Schweiz.
SCHWARTZ (E.). -- Zur Geschichte des Athanasius.

1905. Heft t : FRENSDORFF (F.). - Studien zuln Braunschweigschen Stadtrecht. Erster Beztr ag.
SCHR6DER (E.). -- Die Sssenhezmer Lieder von Goethe and Lenz
nebst eznem Excurs fiber Lenaens lyrischen Nachlass.
Heft 2 : W ELLHAUSEN (J.). ---- Ueber den geschichtlichen Wert des
zwezten illakkabderbuchs, zin L erhdltnis sum ersten.
SCHWARTZ (E.). - Zur Geschichte des Athanasius. V.
J1 CULLER (K.). - Calvins B kelirztng. (Mit 2 FaRsimiletafeln.)
Heft 3 : SCHWARTZ (E.). — "Zier Geschichte des Athanasius VI.
KIELHORN (F.). -- Epigraphic Notes.
FRENSDORFF (17 .). - Ix atnarina II, von Russland and ein Gutting
scizer Zeitungsschreiber.
KEHR (P.). — Nachtrage zu den Papsturkunden Italiens. 1.
Heft 4 : KEIL (B.). -- _Line Kaiserrede (Aristides R. XXXV.
I I ILLEBRAI'SDT (A.). -- Zur kritik des Mzzdr ariiksasa.
BEZZENBERGER (A.). - Altpreussing po.
■ 1tiLLER (K ). — Nachtrag zu Iíalvzns Bekehrung.
Epigraphic Notes.
KIELHORN (r .).
1906. Heft I : RUGE (W.). -- Aeiteres kartographzsches Material
z^z deutschen Bibliotheken. fritter Bericht fiber die Jahre 1904 and
1905.
REITZENSTEIN (R.). -- Ein Bruchstiick des Philochoros.
MEYER (W.). - De scismate Grandimontanorunz (vier lateinische
Rythmen von 1187.)
Heft 2 : NIESE (B.). - Neue Beitrczg-e zur Geschichte send Landeskunde Lakeddrnons. (Die lakedinzonzsclzen Periv'ken.)
KIELHORN (F.). - Epigraphic Notes (19).
WACKERNAGEL (J.). - Wortumfang zend Wortform.
MEYER (LEO). - EtytWo/ogiscie .illttteilungen.
MEYER (W.). - Die rytlznzzschen Jamben des Auspicius.
Heft 3 : KEIL (BRU.N o ). - Ueber ein megarzsches Grabepigramm.
SCHWARTZ (E.). — Ueber ein nzegarzsches Grabepigramnz.
FRENSDORFF ((G.). - I átlzarzna II von Russlard and ein Gvttingscher Zeitungsschreiber. Nachtrag.
.MORSBACH (LORENZ). - Zur Datierung des Beowulfepos.
FRENSDORFF (F.). -- Studien sum .Braunschwei schen Stadtrecht
Zweiter Beitrag.
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Heft 4 : LAQUEUR (R.).
Untersuchzengen zur Textgeschichte der
Bibliothek des Diodor.
MEYER (LEO). - Ueber den Namen Gottingen.
SCHWARTZ (E.). — Die Aeren von Gerasa und Eleuther.opolis.
}3eilhefte : WIEDERHOLT (W.). - Papsturkunden in Frankreich.
I. Franche-Comte. — II. Burgund /nit Bresse and Bug ey.
—

—

1907.

Hefti : WELLHAUSEN

(T.). - Noten zur Apostelgeschichte.

LAQUEUR ((Z.). — Untersuchzingen zier Textseschichte der Biblio-

tne k des Diodor. II.
MEYER (WV.). - Smaragd's Mahnbiichlein fur eihen Isarolinger.
MEYER (W.). - Die Oxforder Gedichte des Primas (des Magister
flux .o von Orleans) n° 16-22.
} { f ft 2 : MEYER (W.). - Id. II : n09 1.15 and n° 23.
NEIL (B.). — Pro Ilerinogene.
FRENSDORFF (F.). - Een Beitrag• zum Liibzschen Recht aus der
Correspondenz G. A. v. iliinchhausens.
,MEYER (W.). - Zet dein Teresias- Gedicht des Prirnas (n° 10).
MEYER (W.). - Eine g ereimte Umarbeitung der Ilias Latina.
I EYER (W. ). - Wie Ludwig I_Í d. H. das Kreuz nalijn. (Altfranz(Yszsches Lied in Cambridge.) klit einem Beitrag von Prof. ALBIRT
STIMMING.
ROBERT (C.). - Der delphische Wagenlenker.
Heft 3 : SCHWARTZ (E.). — Zur Chronologie des Paulus.
ROEDER (FRITZ). -- Die « Schoss » oder « IKniesetzung », eine

anti elsachsische Verlobungszerernonie.
LEO (FRIEDRICH).
Bernerkungen zu den neuen Bruchstiicken
klenanaers.
SCHWARTZ (E.). — Aporien irn vierten Evazzgelzum.
ROEDER (FRITZ). - Der « Schatzwurf », ein Formalakt bei der
angelsdchsisc.lien Verlobung.
Heft 4 : WIEDERHOLD (W.). - Papsturkunden in Frankreich. —
III. Dauphine, Savoyen, Lyonnais und, I/ivarais. — IV. Provence
mit Venaissin, Uzegois, Alazs, Nemeses and Nizza.
-

1908.

Heft 1 : JACOBI (H.). —• Ueber Be; riff and Wesen der poe
Figuren in der indischen Poetzle.
-tzschen

- Blachfeld.
(W.). - Ezn klerowinger Rythmus ober Fortunat Zend

SCHRÓDER (E.).
MEYER

Altdeutsche Rythmik in lateiriischen L'ersen.
MEYER (W.). - Ueber Handschriften der Gedichte Fortunat's.
SCHWARTZ (E.). — Aporien irn e ierten Evangclzum. II.
Heft 2 : Id. -- Aporien im vierten Evangelizern. III.
MEYER (W.). - Lateinzsche Rytizmzk ztnd byzantinische Strophik..
KERR (P.). — Nachtrage zie den Papsturkzenaen Italiens. II.
Heft 3 : SCHWARTZ (E.). — Zzer Geschichte des Atisanasius. VIL
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106 -ANDREAS
ANDREAS

(F .. C.). -- No/ic
l\'oiz"z ober
über eine
fine Streitschr
Strezischrift
des Herrn TerTer.
(F.-C.).
ft des

Jlhkaélz"an.
Heft
Heft 44 :: MEYER
MEYER (W.).
I\V.). -- Zwei
Zwei Gedichte
Gedichte zur
zur Geschichte
Gesehichtedes
des CisterCis ter·
oellser Ordeas.
Ordens.
cieaser
Id. —
- Quondam
Qltonda11lfuzl
[actusftstus,
ein Gedicht
Gedicht in Spottlatein.
Spottlatezlz.
Id.
fuit foetus
festus, ein
LEO
(F.). —
LEO (F.).
- Weitere
~Vez"tere Beztrczge
Bezlrdg'c zu
zu ,lfenander.
ilenander.
MEYER
MEYER (L.).
(1..). —
- Za
Zu Tacitus'
'i'lcitus' de
de origine
01 igine et sltu
Ger11lanorum.
situ Germanorum.
Heft
Heft 55:: WERNER
\\'ERl\ER (J.
(J.]AK.).
- Poetische
Poetzsehe versuche und
Sammlungen
JAK.). and Satnmlungen
.eines
énes Basler
Basier IIOerikers
ausBenz
dem Ende
Ende des 13.
13.JahrhUlIderts.
lerikers aus
Jahrhunderts.
SCHWARTZ (E.).
- Aporien
Aporlt?lt im
imVlerten
Evangelz"u1lZ. IV.
IV.
SCHWARTZ
(E.). —
vierten Evangeliunz.
SCHRÖDER (E.).
- if.
J/'.ler
IerLW//tlers
1)1üllns grosse Liebesode.
Liebesode.
SCHRÓDER
(E.). —
BECHTEL (F.).
- U
[/tber
thessalz"sche Namen.
iVameJl.
BECHTEL
(F.). —
giber cinige
einige tlzessalische
Heft
Heft 66: BONWETSCH
: BONWETSCH (N.).
(:-.l.). - Die Mosessage
1110sessage in der
der slavischea
slavzsehm
kirchliclzen Litterator.
Litteratur.
kirchlichen
BLOK (P.
(P ..J).
]). —
- Holland
Holland /lnd
Reldz von der Burg
Burguntlerzez"t.
BLOK
and das Reich
underzeit.
PIETSCH~IANN (R.).
IR.). --- Nueva
;Vue7.'aCorcinica
Co rriniea y Boen
Buen Gobzerno eies
des Don
PIETSCHMANN
Fet'pe Guaman
Guaman Porno
Poma de
de Ayala,
AJ'ala,ezne
emepernanisceze
pO'na1llsctze Bilderham.dschr
Bziderhalidsclzrifl.
Felipe
ft.
iIlORSBACH (L.).
- Shakespeare
Slwkespwre and
lI11dder
derEuphuimmnus.
Euphui>mw.
MORSBACH
(L.). —

1909. Heft
Heft iI : BRECHT (W.).
(W.). - - Bin
Ein unbekanntes
ztllbekanntes Gedicht
Gedzi;ht von
Hl/helm
Heinse.
if
zlhelm Heinse.
KOEDER (F.).
- Zier
Zur Eeutzmg
ange/sdehszsehen Glossierungen
G/oJSierungen
Leistang der angelscrchsischen
ROEDER
(F.). —
7'(111
(, pronuba v).
»'0 Ein
Bedrag zur
zur henntnzs
.R~e7Zntnl~·des
des ags.
ags.
7'071 «paran)'lnpha.1J
paranympha A («
Fin Beztrag
Hoehzezisrziuells.
Hochzeitsrituells.
ANDREAS (F.-C.)
(F.·C.) —
- Die
Dze drzite
Ghäthä di's
*tusthro. (fosno
(JOSIlO
dritte Ghtzth/z
des Zura
Zura *tusthro.
30.) Verst/eh
Herstellltllg' der
nebstUeberCeber.
der dIteren
czlteren Texiformen
Textfornzen nebst
Versuch <'iner
eiher Herstellengsetzung
setzung I.
WACKERNAGEL
AkzcntstudzázI.I.
WACKERNAGEL0).
(J.). -- Akz.ntstudien
SCHRÖDER
- Der Prolog
Pr%g der
d,r illethamorphosen-Bearbeitung
ilfethamorphosen.Bearbez"tung
SCHR6DER (E.).
(E.). --des
Ha/bastadt.
des AZbraM
Albrecht von Halberstadt.
ld.
- Zier
Zltr UeberLtifenmg
Ueberlieferungdes
desHervort
HerbortVan
vonFritzlar.
Fritzlar.
Id. —
BONWETSCH
Brzifdes
des Dzonysius
DlOnysius von
vonAlexandrien
Alexandrien
BONWETSCH (N.).
(NT .). -— Der Brief
an
an Paulus aus
aus Samosata.
Santosata.
Heft
Ein antirnonophysitzscher
a1Ztmzonophyszliseher Dialog.
Dzalog.
Id. -— Ein
Heft 22 :: ld.
DIETTRICH
.). -- Bencru
ncuentdecide handschr
handsclzriftliehe
uber neuentdeckte
ftliche
Bericht üuer
DIETTRICH (G
(G.).
Crkuilden
Geseh/dlte des
Gottesdienstes zn
der nestorianischen
nestoriamsehen
des Gottesdienstes
in der
Urkunden ZUl"
zus- Geschichte
Kzrehe.
Birch
e.
OLDE:NBERG
Gesehichte des
des Sloka.
Slotra.
Zur Geschichte
(H.).- - ZUl'
OLDENBERG (H.).
Heft
3 :: SODEN
SODEN (H.
LXXXVII
Sententiae LXXXVII
epeplscoporum.
scoporam.
Heft 3
(H.VON).
\ON). --- Sententzal'
Das
Karthago am
text·
von Iiarthago
am l.
1. September 256, textDas Protokoll
Protokoll der
der Synode van
krz"tzsch
übtriz"eferungsg,schichtlich untersucht.
hergestellt und
and Uberlieferangsgeschichtlich
untersucht.
kritisch hergcstellt
FINCK
- Die
Tfanderungen der Palyneszer
dein Zeug.
Zeug nach dem
Polynesier nach
Die Wanderungen
FINCK(F.·N.)
(F.-N.) —
nis
SPrachell.
ihrer Sjbrachen.
.nis '-hrer
FRENSDORFF
Ezne
l)fusterung deutscher
deutscher Hzstoriker
Hz"storzRer aus
aus
Eine lllusterung
FRENSDORFF (F.).
(F.). d,mJ.
1776.
.dcm.j.1776.
C

- 107 MEYER (`V.). — Die drei arezzaner Hymnen des Hilarius von
Poitiers and Etwas ober Rythmus.
Heft 4 : KERR (P.). — Nachtrage zu den Papsturkunden Ita
liens. III.
HAUTSCH (E.). -- Der Lukiantext des Oktateuch.
OLDENBERG (H.). — Naksatra and sieou.

Nachrichten von der Kunigl. Gesellschaft der Wissenschaften zie
Gottingen. Geschiiftliche Mitteillungen. 1894-1909.
Door de Commissie tot Redactie van den Leidschen Studenten-

almanak

Almanak van het Leidscïi Studentencorps voor 191o. Zes en negentigste jaargang. Leiden.
Door de Société historique et archéologique dans le Limbourg,
te Maastricht :
Publications de la Société historique et archéologique dans le
Lïmbourg à 14laestricht, Tome XLV. Nouvelle série, tome XXV.
1909. Maestricht, 1909.
COENEGRACHT (TH.). - Geschiedenis van het klooster en het
college der Minderbroeders te Reckheim,
HUSTINX- RoBERTI (Jos.). -- Iets over den narthex der hoofdparochiale kerk van den H. Servatius te Maastricht.
LEUR (L. VAN DER). -

,VIULLENERs (J.-L.).

Het beleer van Maastricht in 1673.

— Vie de Saint Lambert, precede d'un essai

historique et ethnographigue de l'epoque la plus ancienne de la wille
de Maestricht.

Door de Kgl. Universitets Biblioteket, te Uppsala :

Skrifter utgifna af Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfzendet,
i Uppsala. Band XII. Uppsala, z. j. (1907-1909.)
PETRINI (E.). — Psykologiska dog-mer. (Hit einem Résumé in
deutscher Sprache.)
HAHR (A.). — Studier i Johan III: s rendssans. I. Arkiteksfamiljen Pahr. (Id.)
HáGERSTRÓM (AXEL). — Das Prinzip der W'ssenschaft. Eine
logisch-erkenntnistheoretische Untersuchung. I, Die Realitat.
LÓFSTEDT (EINAR). - Spetlateinische Studien.
GABRIELSON (ARVID). - Le sermon de Guischart de Beauliu. Edition critique de tous les manuscrits connus avec introduction.

Door het Beheer van het tijdschrift Les Marches de l'Est, te
Parijs :
Les Marches de l'Est. (Alsace, Lorraine, Luxembourg, Ardennes,
Pays wallops.) Recueil trimestriel de littérature, d'art et d'histoire.
Année 1909, nos 1-4.

I 0:-;

-

Door
Ill1périalc des
des Sciences
Scienccs de
de St.-Pétersbourg
St.-Pétersbourg: :
Door de
de Académie
Acadérlie Impériale

Bulletin de
de l'Acaderrric
l'Acadélllic Imf'ériale
Sciwces de
St.-PéIM'sboll1-g.
I,iitériale des
des Sciences
de St.-Pétersbourg.
VI série, IS
3, 1910.
2 ct
et 3,
VI
nOh 2
1910.
15 février, nos
Door den Histori5ch-Litc:rarischen
Historisch- Literarischen Zweigverein
Door
Zweigverein des
des Vogesen
VOl;esen
Clubs, te
te Straatsburg:
Straatsburg :
Clubs,

.rahrbuch
Spr(}che lIl/d
jalarbuchfiir
f l r Ge:,chichtc.
Geschiclrte„Sfrnche
andLiteratllr
Literatur Hlsass-LothriuElsass-Lothringens, herausgegeben
gms,
hel'ilusgeKebclt von
'Doncleric
dOIl hislol'isch-litel'arischen
des
historisch-litet'arischem Zu'cigverein
Zweigverein des
Vogesen-Clubs, XXV.
Strasslmrg, 1909.
IgOg.
XXV. Jahr;.:at:g.
Jahrgang. Strassburg,
Door Z. Em.
Mechelen::
Em, den Kard:naal-Aartsbisschop
Nare#haal - Aartsbisschop "an
van Mechelen
La Vie
Fie diocésaine,
diocésaine, Bulletin
Bulle/ili du
ditDiocese
niodse de
deMalines.
Malines, Tome
Tome IV,
fasc. 1I,
II , fél'rier
février 191o;
fase.
1910; Dreun/eilta
fé\Tier 1910.
IglO.
Document(' L
I, février
Door den Ileer
DE L'A,WliE,
heer A. DE
L'ARBRE,adnKaat
advocaat te Gent:
Gent :
(Mter Ell\Wr;;))',
PICARD ('lIter
PrcARD
gl'\\czen
EDMOND', .-c
\- eten Senator, gewezen
gewezen Stafhouder
der Advocaten
der
Ad,,'ocaten bij
Verbrckingshof, Leeraar
aan de Nieuwe
hij het Verbrekingshof,
Leeraar aan
Hoogeschool te Brussel. 0/1.,(
HoogescIlOoi
(in 191o).
(()I 0). VertIllinK,
lllndkallrt
Onze Congo
Congo (in
Vertaling, landkaart
Mter ALBEHT
nota's 'Vilit
en 1/ota's
de Rechten,
van iv!ter
ALBERTDE
DEL'ARBRE.
L'ARBRE,Doctor
Doctor in
in de
Licentiaat in staalkundige
wetenschappen.
staatkundige en maatschappelijke
maatschappelijke wetenschappen.
Gent,
IgIO.
Gent, 191o.

Door cle
Dool'
de heeren
heerenL.L.
Hr'BHELY:-;CK, te l\Ierelbeke,
enJ.J.KLEYNKLEYNHUBBELYNCK,
Merelbeke, en
TJENS. te Leuven:
TJENS,
Leuven :
KUYPER Dr. A.
A. —
- Antony
Au/olll' de
de l'Ancienne
l'AlIciellJre lller
Mer du
dil Mon:le Traduit
du
dit néerlandais,
néerlaudais, par Lr~o"
HEI3BELYI-iCK et
KLEYI-iTJENS.
LLON HEBBELYNCK
et JULES
JULES KLEYNTJENS.
Bruxelles. 191o.
Bruxclles.
19IO.
den EE H.H,J. J,
,'A~ MIERLO
MIERLO Jr.,
Leuycn ::
Door den
VAN
Jr., SS. ].,
j., te Leuven
MIERLO IJ(J VAI-i)
JrJr S.
- Bene
Hene Paraphrase
Pamplwase 'Viln
Rric''VeII 'Van
MIERLO
VAN)
S. J.
J. —
van de
de Brieven
van
Hadewych
H'ldew)'clz door
door Hendrik hf
Mand".
(O,'erdruk uit Dietsche
Dietsclzc TVlll'illlde
en
ande. (Overdruk
Warande en
Belfort,
Belfort, 1909.)
Igog.1
MIEIlLO (J.(J.VA~
J. —- Het
Het Leven
Leven van
van Jan
.rllnvan
VilltRuysbroeck
Ru)'sbroeck
MIERLO
VANJr.
Jr. S.
S. J.
Pomerius en
Sm'ills.("Id.
l.Id. rgio.)
IglO.')
door Poruerius
en Surius.
den heer
heel' Loo.
Lot).DE
DE RAET,
RAET, te Brussel
Brussel::
Door den
lÎ.AET (LOD
I Lcm DEI.
DEI,
DenzoKmplz ische nota over de Vlaairrsche
Vlaa711sche Vis
Vis-RAET
Demographische
L(m. DE
DE RAET
RAET (Brussel
(Brussel" Overgedrukt
Overgedrukt uit
uil de
schersoevolkil1g, door
door L.D.
schersbevolking,
Handelingen
Handeli l1gell van
viln het XIIIe
XII IeI I'luurrrsch
laalllsch Satuilrell Geneeskundig
GeneeslwJliliK Congres,
Congres,
Natuur- en
te Brussel,
Brussel, op 18,
IS, 19
Ir) en 20
:.lO September
September1909.
I909. Gent,
Gent,1909.
I~og.
gehouden te
Door Dr.
DI'.A.-J
A.-J-J.-].
VAI-iDEYELDE, bestuurder
bestuurder van het
het Chemisch
Door
VANDEVELDE,
Laboratorium der
der" stad
stad Gent
Gerot::
Laboratorium
VA:-;\JE"ELD:-~ (DL
- Enzviuenwerkingen.
En::y1llenwel'kingen,
VANDEVELD'?
(Dr.A.-J.-J.l.
A.-J.-J.). —
- Suikeromzettingen
Snilccromzcttiugminill tphysiologische
vochten.
Id. -laysiologische vochten.

Door den
den heer
heer L.
L. DE
m~ WOLF,
\VOLF, leeraar
leeraar te
te Oostende
Oostende:
Door
:

BUolad aan
aan « Biekorf
Bickorf »,
", ininSchrikkelivand
Schrillkel/llaudrowIO!O,
Volhku1tdige
Bijblad
. Volkskundige.
BoekenschuIlliJ. Bibliograplaia
Bibliugraphia "Folklorica
Folklorim ».
». r9o9.
11)°9. IJ.
Boekenschouw.
II.

— I.)) _.__
Door den heer Dr. P.-J. BLOK, buitenlandsch eerelid der Academie. te Leiden :
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, verzameld en uitgegeven, vroeger door Mr. Is. AN. NIJHOFF, P. NIJHOFF,
Dr. R. FRUIN en Dr. P. L. MULLER, thans door Dr. P -J. BLOK,
hoogleeraar te Leiden
Door den heer J. VERDAM, buitenlandsch eerelid der Academie,
te Leiden :
Middelnederlandsch Handwoordenboek, door J. VERDAM, Hoogleeraar te Leiden. Aflevering 8.
Door de Redactie :
Leuvensche Bijd ragen op het gebied van de Gerrrtaansche Philologie,
en in 't bijzonder , van de Nederlandsche dialectkunde, onder het Bestuur
van PH. COLINET, L. GOEMANS en L. SCHARPI.^ . IXe jaarg., nr I, 1910.
Tijdschrift der Gemrleentebesturen, nr 2, I gr
De Tuinbode, nrs 4
en 5, 191o. — Onthoudersblad, nt 2, 1910.

Ingekomen boeken. — Voor (Ie Buekel'ij der A c ademie zijn in g ekomen :
BATTANDIER ALB.) -

A rtnuaire pontifical catholigtre, far Mgr.

année, 1910. Paris
.BICKEL , Dr. I..1. — BOOkfllrtd211gs from t h e Hessian historical

ALBERT BATTANDIF:R. XI1Ie

Exhibition, illustrating the a rt of binding fro m the N V r to the XVIII h
centuries, described by Dr. L. BICKELL. With 5; heliotqe prints on
42 plates. Lei pz ig, I893.
BOHATTA ( Dr. J.) und HOLZMANN ( Dr. M .). — Schriften des
« Oesterreichischen Vereines fur Bihliothel:s«-eseiz » Adressblich
der Bibliotheken der Oesterreicll--ungarisc'r.en Monarchic. I ï ra Dr.
JOHANN BOHATTA Lind Dr. MICHAEL HOLZMANN. Amanuenses der
k. k. Universititts-Bibliothek zu A,Vien. Wien, 1900.
DOUTREPONT GEORGES', Professeur à l'Université de Louvain.
►

--

La Littératt-cre Francai,se a trt- cour des Dues de Bourgogne. Philippe le
Hardi. jean sans Peur. — Philippe le Bon -- Charles le Térrter'aire.
Paris, 1909.
GHEYN (j. VAN DEN). - Le Brévhire de Philippe le Bon. Reproduction des miniatures des ma;ttrscrits Nos 9511 et 9026 de la Bibliothèg?Ge Royale de Bel g ique, par J. VAN DEN GHEYN, S. J., Conservateur
des Manuscrits a la Bibliothèque Royale de Belgique. Brux., 1909.
GRAESSE (Dr. J -G -TH.) Lind JAENNICIiE (FRIEDRICH). -- K unstgewerbliche Alterturrler• and Kur'iositciten. Fiihrer fiir Sarrrrrtler und
Liebhaber von Gegerashirtdert d e r Kleinkunst, von Arttigziitri.ten sonle von
KurioSitcitelt. Von Dr. J.-G.-TH. GRAESSE. Enthaltend neben ktlrz
gefasstert Eir-tleitungert zlty Orientiertcrtg in den betreffenden Fii,ch,ern,
Mach yrzlarhzztzderten geordnete Namen-lrnd 1l larkenverzeichnisse der
-

-

IlO-

bedeute?tdel'e?t
Sfein, Holz,
Holz,Elfenbein,
Elfenbein,Wachs
Wachsrind
uJtdMetallen
lrJetallm
bedeutenderenBildJter
Bildner in
in Stein,
(einschliesslich
Waffen aller Art,
Art, Medaillen,
Medaillm, Plaketten,
Plaketten,Intaglios
It?td
(einschliesslich Waffen
Intaglios and
sowie der
Jlfeistcr in
in Eimail-,
Email-, Miniaturl1fiJtiatur- and
llnd Glasmalerei,
Glasmalerei,
Kameen', sowie
der Meister
Bildwirkerei (GobeliJts',
Iutarsielt. 2Wosaiken
lIfosaike?t etc.
Zeiten der
der
etc.seit
seit dm
den Zeiten
Bildwirkerei
(Gobelins`, Intarsien,
zlIm Ende des
des IQ.
van FRIEDRICH JAEN19. }ahrhunderts,
7ahrhunderts, von
Renaissance bis zum
NICKE. Vierte
I909.
NICKE.
Vierte Auflage.
Auflage. Berlin,
Berlin, 1909.
GRnlM
(\VILHEL\I). -- Die deutsche
dezttsche Heldensage, von WILHELM
WILHELM
GRIMM (`VILHELM).
GRIM~1. Berlin
I867.
GRIMM.
Berlin 1867.
GRUEL (LLON).
(LÜON). -- Manuel
Jfamtcl historique
historique et
et bibliogi'aphique
bibliograPhique de l'
l'amatcur
amateur
de
relillres, par L1oN
LIlm-l GIlDEL,
,887. —
- Deuxième
Deuxième
GRUEL,Relieur,
Relieur,Paris.
Paris, '887.
de reliures,
partie_ Paris,
Paris,1905.
1905.
partie.
E.-L.-H.-\V. —- Den volmaakten
vol111acHcn wyn-steker,
diellstig en nuttig
wyn- steker, seer dienstig
voor Wyn-Handelacrs,cn
Liefh,bbers der Wynen.
liVynen. Alles nauwkeurig
nauwkeurig
voor
Wyn-Handelaers, en alle Liefhebbers
11yt
veel-jaerigc ondervindinge
ondc1'vindinge opgesteld.
opr;esteld. door E.-L.-H.-W. Derden
nyt veel-jaerige
druk. Brugge, I794
1 794
-jC-B.-P. —
- Den volmaakten
volmaekten brandewynstooker
brandewynstooker Clt
JJ -K.-B.-P.
en distilateur.
gegeven door J.-K.-B.-P.,
J .-K .-B.-P., ervaeren
ervaeren Brandewyn-Stooker
Brandewyn·Stooker
liet Licht gegeven
In het
Distilateur. Derden
Derden Druk,
Druk, aenmerkelyk vermeerderd.
Eerste
en Distilateur.
vermeerderd. Eerste
deel. —
- Den volmachten
volmaektcn distilatear
distilateltr of
of distileerder der
fijne
der liqueuren
liqueuren en
enfijne
wateren. Tweede deel.
deel. :'vfaestricht,
Maestricht, 1794'
1 794.
KASTELEYN
- De
De paPiermaaker;
Fransclt van
valt den
d,m
papiermaaker; uit !tet
KASTELEYN(P.-].).
(P.-J.). —
het Fransch
LA LANDE;
ell aanhangzcls.
heere DE LA
aanmerkingen en
peeve
LANDE ; vermeerderd met aMt1l1er1ûngell
aanhangzels,
door P.-J.
KASTELEYN, apotheker en chimist te Amsterdam, lid van
P.-J. KASTELEYN,
de Hollandsche Maatschappij
ilIaatschappij der Weetenschappen
Weetenschappen te Haarlcn,
Haarlen, van
het Bataafsch
Bataafsch Genootschap der proefonden-indelijke
\Vijsbegeerte
proefondervindelijke Wijsbegeerte
het Zeeuwsche
Zeeuwschc Genootschap der Weetenschap\Veetenschapte Rotterdam, van het
pen te Vlissingen, en van het Provinciale
Pro\'inciale Utrechtsche
Utrechtsche Genootschap
van Kunsten en Weetenschappen.
\Veetenschappen. Met
1\Jet plaaten.
plaaten Z. pl of
ofj.
j.
IDr. OTTO)
Orro) —
- Frankische
Friinkische Lederschnittbdnde
Ledersclmittbiinde des
XV.
MITIUS (Dr.
des XV.
}ahrltulIderts. Eiha
Ein buchgeschichtlicher Versuch
Versuch von
van DI'
OTTO MITIUS
MITIUS
,7ahrhunderts.
Dr. OTTO
erlangen. Mit
dreizehnTafeln.
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stichters van Fondsen hij de Academie. De Bestendige
Secretaris liet ook aan den Weled. Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten de 74 exemplaren geworden, bestemd voor de verschillende inrichtingen, welke,
door tusschenkomst van zijn departement, de uitgaven
der Koninklijke Vlaamsche Academie ontvangen.
Het boek van den heer BLY is het eerst verschenen
werk van de Nieuwe uitgave der Vak- en Kunstwoordenboeken, door de Academie reeds uitgegeven. (Zie daaromtrent Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1908, blzz.
206-211, 483-484, 613-614 en 862-863.) Laat ons hopen,
dat binnenkort andere werken van die nieuwe reeks
zullen kunnen verschijnen.

Mededeelingen namens Commissiën.
i°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — De heer JAN BROECKAERT,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig : de heeren Dr.

JAC. MUYLDERMANS,

voor-

zitter, Prof. A. DE CEULENEER, ondervoorzitter, Jhr. Mr.

NAP.

DE PAUW, KAREL DE FLOU, JAN BOLS, EDW. GAILLIARD,

leden,

en JAN BROECKAERT, secretaris.
De heer JAN BROECKAERT leest het verslag over de Januarivergadering, dat wordt goedgekeurd.
Onuitgegeven brieven van Antonius Sanderus. — Door den
heer Dr. _KAREL VAN DEN HAUTE, onderarchivaris van den
Staat te Brugge, wordt, door tusschenkomst van den heer EDW.
GAILLIARD, aan de Commissie, ter uitgave in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, eene mededeeling aangeboden
over een drietal onuitgegeven brieven van Antonius Sanderus,
welke in het Vlaamsch gesteld zijn en op het Staatsarchief te
Brugge berusten. — Na van het stuk kennis genomen te hebben,
beslist de Commissie tot de opneming daarvan in de Verslagen
en Mededeelingen.

-- De Vergadering keurt die beslissing goed.
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De heer Jhr. DE PAUW wenscht den eerw. heer BOLS geluk
met de door hem uitgegeven en toegelichte Brieven van Jan-Frans
Willems, en vestigt de aandacht der Commissie op nog vele
andere brieven van Willems, evenals op die van Snellaert en
anderen, welke berusten in de Bibliotheek der Gentsche Hoogeschool. De heer Dr. F. VAN DER HAEGHEN, ons geacht eerelid,
zou volgaarne bereid zijn die brieven ter uitgave mede te deelen.
De eerw. heer Bols dankt den heer DE PAUW voor zijne
vleiende lofspraak en doet opmerken dat hij zich reeds voor een
paar jaren bereid heeft verklaard bedoelde brieven namens de
Academie uit te geven. Hij zal er echter eerst mede kunnen
beginnen nadat een paar andere werken, welke hij onderhanden heeft, zullen afgedrukt zijn.
Op voorstel van den eerw. heer MUYLDERMANS, voorzitter,

zal ieder lid in 't vervolg, bij beurt, een opstel, in verband met de
werkzaamheden der Commissie, voordragen. Hij zelf laat zich
daarvoor reeds voor de volgende vergadering inschrijven.
Ten slotte beslist de Commissie in hare bijeenkomst van
Mei aanstaande over te gaan tot de aanbieding van twee candidaten, om te voorzien in de vervanging van den heer D. CLAES,
ons vMr een paar weken door den dood ontrukt.
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. -- De heer JAN BOUCHERIJ,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :

Aanwezig waren : de heeren T.
A. JooS, Dr. T. MUYLDERMANS, J.

BOLS, AD. DE CEULENEER,

OBRIE

en

GUSTAAF SEGERS,

leiden, en de secretaris.
De heer J. BOLS zat de vergadering voor.
Na voorlezing en goedkeuring van het verslag over de voorgaande zitting, wordt het woord verleend aan den beer G. SEGERS,
die eerre roerende hulde brengt aan den onlangs overleden
voorzitter der Commissie, den heer DES. CLAES :
Waarde Collega's,
Het afsterven van ons geacht medelid, heer CLAES, is voor de
Koninklijke Vlaamsche Academie een zwaar verlies en ter alge-
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meene vergadering zal hem door onzen geachten heer Voorzitter
de hulde worden gebracht, waarop hij in zulke ruime mate recht
heeft.
Doch dit verlies treft vooral onze Commissie van onderwijs;
daarom komt het mij voor dat het cnze plicht is hem hier dankbaar
te herdenken.
Het is vooral in het onderwijs dat de afgestorven onwaardeerbare diensten heeft bewezen. Als gemeenteonderwijzer te Antwerpen en te Tienen, als leeraar aan het College dezer stad, aan de
Koninklijke Athen e ums van Hasselt en Namen, heeft hij uitgeblonken. Meer dan veertig jaar is hij daar onverdroten werkzaam
geweest; het onderwijs in de Nederlandsche taal was voor hem een
apostolaat.
Hij is een goed leeraar » , zegde Professor Mulder in zijne afscheidsrede, « die datgene kan doen liefhebben wat hij tot taak heeft
te onderwijzen. » Dat kon ons afgestorven medelid. Aan velen heeft
hij onze taal onderwezen en daar liefde voor ingeboezemd; met
milde hand heeft hij het goede zaad uitgestrooid, dat in vruchtbaren
grond is gevallen en waarvan de oogst thans aller hart verblijdt.
Door zijne talrijke leerboeken heeft hij insgelijks recht op de dankbaarheid van allen, die het wel meenee met het degelijk onderwijs
onzer taal.
Wat zal ik u zeggen, waarde Collega's, over de werkzaamheid
van ons betreurd Medelid in onze Commissie ? Wij allen konden
zijne buitengewone bevoegdheid in zake van opvoedings- en onderwijsleer beseffen. Wat meer is : wij gevoelden dat zijne zoo treffende
voordrachten, zijne zoo wijze aanbevelingen op de ervaring gegrond
waren; wij gevoelden dat hij niet alleen veel had mede te deelen,
dat anderen nuttig kon zijn; doch dat zijn onderwijs veel goeds had
gesticht. Hij was, als onderwijzer, als leeraar, waar, en oprecht; hij
huichelde niet; hij onderwees, niet alleen met den geest, volgens de
voorschriften van de meesters der pxdagogie; hij onderwees ook met
het hart, en daardoor alleen worden duurzame uitslagen verkregen.
Deze waarheid, deze oprechtheid, deze hartelijkheid versierden ook
den mensch ; hij was, volgens (le schoone uitdrukking van Nicolaas
Beets, een kind in de boosheid gebleven, doch een man door het
verstand en de wijsheid geworden. Wie hem kende, had hem lief, en
onderging den invloed zijner bekoorlijke, zijner verleidelijke per-sonaliteit.
Wij, zijne Collega's der Commissie van. Onderwijs, zijne vrienden, brengen hier aan den heer CLAES, die met voorbeeldelooze
toewijding een menschenleven aan het zoo moeilijk en tevens zoo
.zegenrijk werk, het onderwijs onzer taal, heeft gewijd, de hulde
onzer dankbare vereering, en wij zijn overtuigd, dat het Vlaamsche
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volk, dat nog andere redenen heeft om hem tusschen zijne uitverkoornen te tellen, hem daarom vooral naar waarde zal vereeren.
Vervolgens leest de heer G. SEGERS het tweede deel voor
van zijne verhandeling over de karakters uit Gisbrecht van Amstel
van Vondel, waarin hij breedvoerig het beeld bespreekt van den
« bisschop Gozewijn ».
Door middel van talrijke uittreksels uit Vondels treurspel
doet hij de hooge waarde van het dichtwerk uitschijnen.
Aan de algemeene vergadering der Academie zal voorgesteld worden het tweede deel dezer voordracht, te zamen met
het eerste, in de Verslagen en llededeelingen der Academie en in
het Biblad der Commnissie op te nemen.
Na eene korte bespreking van eene prijsvraag, welke aan
het oordeel en de goedkeuring der Commissie voor prijsvragen
zal onderworpen worden, gaat de Vergadering uiteen.

Letterkundige mededeeling.
Door den heer JAN BROECKAERT over : z°) De Franciskanen oo den Nederlandschen kansel, — 2 ° ) Drie Kansel-.
redenaars, — 3°) Serinonenbundels, — en over drie andere
boekjes door den schrijver, den Z. E. Heer Kanunnik
Dr. CH. CAEYMAEX, aan de bibliotheek der Academie
geschonken.
Namens den Schrijver heb ik de eer, der Academie een
exemplaar van de hier genoemde werkjes voor hare bibliotheek
aan te bieden. Het zijn overdrukken uit « De Vlaamsche Kunstbode », uit den « Bode van den H. Franciscus van Assisië »,
uit « La Vie Diocésaine » en andere op het titelblad niet vermelde tijdschriften.
De eerw. heer CAEYMAEX zet met onverpoosden ijver zijne
studiën voort over de Nederlandsche kanselredenaars. Nog
hebben vele predikers, vooral uit de laatste eeuwen, in de
geschiedenis onzer letterkunde de plaats niet veroverd. welke
hun toekomt. Het is daarom dat hij zich sedert een tiental jaren
tot taak heeft gesteld de aandacht te vestigen op hunne sermonen, welke niet alleen om hunnen inhoud, maar ook voor de
taal waarin zij geschreven zijn, een niet onmiskenbaar belang
opleveren. Mochten wij in zijne A'atholieke Kanselredenaars der
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Nederlanden, ons voor Benige jaren geschonken, de namen aantreffen van een overgroot getal geestelijken, wier werken bij
velen zoo goed als onbekend gebleven waren, in de voothandige
studiën leert men er breedvoeriger verscheidene kennen, die in
hunnen tijd als kanselredenaars eene welverdiende faam hadden
weten te verwerven. Ook lazen wij met bijzonder genoegen de
bladzijden gewijd aan de nagedachtenis en liet redenaarstalent
van onzen onvergetelijken collega en vriend kanunnik DAEMS.
Het is hier de plaats niet om deze nieuwe studiën van den
geleerden heer CAEYMAEX nader te bespreken. Genoeg weze
het te zeggen dat zij even verdienstelijk zijn als zijne vroegere
bijdragen over hetzelfde vak, dat hij met zooveel voorliefde
beoefent. Zij zijn daarenboven, als altijd, in eene zuivere sierlijke taal geschreven, wat onzen seminaristen, die geroepen zijn
om, op hunne beust, den kansel te beklimmen, tot les en leering
moge dienen.
JAN BROECKAERT.

DAGORDE.
I °) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. -- herkiezing van een lid,
tot vervanging van den heer Dr. C. J. MANSEN, tot binnenlandsch eerelid benoemd. Candidaten : de heeren
IS. TEIRLINCK en Dr. L. SIMONS.
De heer SIMONS verklaart, dat hij bij de verkiezing
niet wenscht in aanmerking te komen.
Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen : de heeren G. Segers en Dr. Muyldermans.
Wordt verkozen : de heer Is. TEIRLINCK.
2° ) Salsmans Fonds. Benoeming der Commissie van
beheer. -- De Commissie bestaat uit : drie leden, te
benoemen door de Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde; twee leden, te
benoemen door de Bestendige Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde, en een lid te benoemen door de
Bestendige Commissie voor Geschiedenis, — onder het
-
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voorzitterschap van den Bestuurder der Academie.
(Art. 5 van het Reglement. Zie Versl. en , jaarg.
1 909, blzz. 208-209.)
Op voorstel van het Bestuur, worden benoemd :
Voor de Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde : de heeren Prof. Dr. W. DE VREESE,
EDW. GAILLIARD en AMAAT JOOS;
voor de Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde : de heeren TH. COOPMAN en Prof. Mr. JULIUS
OBRIE;

voor de Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliograghie : de heer KAREL DE FLOU.

3 °) Lezing door den heer Prof. Dr. Julius Mac
Over taalonderwijs. — In vele lagere scholen, Leod:
— zegt Spreker, — wordt het onderwijs in het plaatselijk dialect gegeven : dientengevolge blijven talrijke
Nederlandsche woorden en uitdrukkingen den leerlingen onbekend. De gevolgen van die betreurenswaardige
gewoonte zijn nu reeds nadeelig en zullen later nog veel
schadelijker- worden, uit hoofde van de steeds toenemende belangrijkheid van het vakonderwijs.
In de talrijke voortreffelijke boeken, die in onze
taal over het onderwijs in alle bedrijven bestaan, komen
talrijke woorden voor die door den Vlaamschen lezer
niet dadelijk begrepen worden, waarvan hij de beteekenis moet raden. Een leeraar, die van eene provincie
naar een andere wordt gezonden, wordt door zijn
nieuwe toehoorders onvolkomen begrepen. Het gevolg
van dien toestand is dat het vakonderwijs grootendeels
van plaatselijke hulpmiddelen afhankelijk blijft en den
slentergeest ten prooi valt. Hoogere maatschappelijke
belangen staan hier op het spel. De gemakzucht van het
onderwijzend personeel doet de vruchten van het vakonderwijs gedeeltelijk verdorren.
In het Middelbaar Onderwijs wordt te veel aan
letterkunde en te weinig aan taalonderwijs gedaan. Ook
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bier wordt vaak verzuimd de woordenkennis der leerlingen uit te breiden.
Spreker haalt een zeker aantal voorbeelden aan
van Nederlandsche woorden die in Vlaamsch-België
beter zouden moeten bekend worden.
Op voorstel van den Bestuurder, beslist de Academie dat de lezing van den heer Dr. JULIUS MAC LEOD
in de Verslagen en Mededeelingen en tevens in het Bijblad
der Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en
door het Nederlandsch, zal opgenomen worden.
4°) Lezing door den heer Prof. Dr. W. de Vreese.
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE houdt zijn tweede voordracht over : Bijdragen tot de topograahie en de geschiedenis van Gent in de 15de en in de 16de eeuw. Zijn mededeelingen betreffen ditmaal een handschrift door hem
ontdekt op de Koninklh 2 ke Hofbibliotheek te Munchen,
nl. Cod. icon. 26.5. Het handschrift is, strikt genomen,
niet gedateerd, maar de Spreker betoogt uit sommige
mededeelingen van den inhoud, dat het geschreven werd
in 1562.
Het handschrift bevat
I. Een reeks portretten, met wapens en bijschriften, van al de graven van Vlaanderen, van Liederik
van Buc af tot en met Philips II en diens zoon Don
Carlos;
2° De lijst en de wapens van de Vlaamsche ridderschap, zoo oude als nieuwe.
3° De lijst en de wapens van al de Vlaamsche baanderheeren.
4.° De lijst en de wapens van de Gentsche adelijke
poorters;
5° De lijst en de wapens van de Gentsche neringen;
6° Het « portret » van de Stad Gent in 1540, vóór
de Ste Baafstede afgebroken en het Spanjaardskasteel
gebouwd werd; wellicht een kopij op kleine schaal van
het bekende gezicht in vogelvlucht uit het jaar 1534;
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7° Een tot nog toe onbekende kaart van Vlaanderen, gegraveerd door REMT HOOGENBERG, van Mechelen,
van wien alleen enkele portretten bekend waren.
De inhoud van het handschrift wordt door Prof.
Dr. WILLEM DE VREESE besproken en toegelicht. Daar
de omstandigheden, die hem het rustig gebruik van het
handschrift beletten, eerst kort geleden uit den weg
geruimd zijn, was het den Spreker niet wel mogelijk over
enkele punten gewenschte bizonderheden mede te deelen; hij stelt zich echter voor, ze bij een eventueele
uitgave van de lezing op te nemen.
Onder de toejuichingen der Academie, wenscht de
heer Bestuurder den Spreker geluk met zijn hoogst
belangrijke vondsten, en zegt hem dank hem voor de
mededeeling er van aan de Academie; hij stelt voor, dat
déze lezing van Prof. Dr. WILLEM DE VREESE met de
voorgaande in één boekdeeltje zal worden uitgegeven.

Aangenomen.
De vergadering werd te vier uur gesloten.

Lij KREDE
uitgesproken bij de lijkplechtigheid van
den

heer

DES. CLAES

WERKEND LID DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE

door Prof. A.

DE CEULENEER.

MIJNE HEEREN,

Als Bestuurder der Koninklijke Vlaainsche Academie, is mij
de droevige taak opgedragen eene laatste hulde te brengen aan
ons betreurd medelid, D tSIR* CLAES. Sedert lang wisten wij dat
hij onpasselijk was; en, in de laatste maanden zagen wij hem
minder regelmatig naar onze vergaderingen komen, die vroeger
door hem met zooveel vlijt werden bijgewoond. De reis van
Namen naar Gent, was voor hem vrij vermoeiend geworden; en
de vergadering van November was de laatste die hij bijwonen
kon. Wij hoopten dat hij, daiik aan zijne zoo niet bloeiende dan

toch taaie gezondheid, nog zou herstellen en dat wij den ieverigen collega, niettegenstaande zijnen hoogen ouderdom nog
langen tijd te Gent zouden terugzien. Eilaas de Voorzienigheid
had er anders over beschikt!
De Academie bestond slechts sedert vier jaar toen CLAES
reeds op 24 December i888 tot briefwisselend lid verkozen
werd : een klaar bewijs hoe hoog men zijne verdiensten wist te
schatten. Men wilde erkennen en zijn letterkundig- talent èn
zijnen vruchtbaren arbeid op het gebied van het Vlaamsch
onderwijs. Benevens verscheidene bundels gedichten, gaf hij
talrijke gewrochten over geschiedenis, taal- en letterkunde in het
licht; maar leeraar was hij vooral. Hij heeft zijn leven lang
gewerkt om de kennis der Vlaamsche taal bij het jonge geslacht
te verspreiden; en, hier in het Walenland, kon hij goede vruchten
oogsten, daar men wist dat zijne strekking van alle eenzijdigheid
vrij bleef : hij was immers overtuigd dat voor de toekomst van
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Hij beminde zijn land en zijne taal; hij ijverde zijn leven
lang om de rechten van het Vlaamsche volk, hoofdzakelijk op
taalgebied te verdedigen ; en, onder de Vlaamsche strijders,
bekleedde hij sedert jaren eene invloedrijke plaats. Hij mocht de
tien geboden van den Vlaming opstellen daar hij ze altoos
naleefde.
Wij verliezen in Désiré Claes een onzer beste en werkzaamste leden. De Academie zal hem altoos met innige erkentenis
gedenken.
Moget gij reeds, waarde vriend, rusten in den schoot des
Heeren dien gij, man van overtuiging en rondborstige christen,
zoo getrouw heel uw leven diendet en in wien gij uwe hoop hebt
gesteld, moget gij reeds de belooning genieten voor al het goed
dat gij hier ten lande gesticht hebt.
Vaarwel, waarde Collega, goede vriend, vaarwel, tot weerziens in een ander leven
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landen ende graefscepe van Vlaenderen, so wel uut alle de scryvers tot nu toe daeran in het licht ghecommen, als uut andere
particuliere instructien ende documenten hem suppliant dien
angaende ter handt gedaen. In welcke bescrivinghe alsoo niet
alleene en sullen commen de beelden van alle de steden, principaele cloosteren, huysen van remarque, ende casteelen ten
platten lande gheleghen, maer oock de geographique caerten van
alle de casselrien ende ambachten vanden voornoemden graefscepe met haere geometrique distantie ende lantmate, den suppliant hem keerende tot uwe edelheden bidt deselve ghedient te
syne, soo tot dienst van syne Majesteit voornoemt, als tot ghebruyck ende eere van het vaderlandt hem met de eerste bequamicheyt ter handt te doen hebben eene goede afteeckeninghe
ende delineatie van haere voornoemde Casselrie van Ypre, de
welcke hy suppliant (soo is hij doende met de andere steden
ende casselrien in Vlaenderen geleghen) met den eersten in fijne
coperen plaeten sal doen seer constelich snyden, ende aldus
soo met syne generaele ende particuliere descriptien van dele
landen, als andersins in drucke laeten gaen. Ende sullen
doen etc.
Den suppliant verstaende hoe dat alhier van outs tyden niet
en is eenighe caerte ofte Tabula geographica vander Casselrie
van Ipre, ende considererende aldus dat hem dusdanighe goede
afteeckeninghe by syne requeste vermelt niet en can ter handt
ghedaen worden, ten sy dat alvooren deselve casselrie worde
afgheleyt ende ghemeten naer haere oprechte lantmaete ende
ghelegentheyt vanden oosten naer den westen, ende vanden
zuyden naer den noorden, presenteert mits desen an hare Edelti.
met den aldereersten hemlieden daerin wel ende getrauwelich te
doen dienen by persoonen daarvan volle capaciteyt ende bequamicheyt hebbende de welcke wel ende correctelick de voorseyde
casselrie sullen afteeckenen ende meten inder manieren naervolghende. Eerst sal de selve ghemeten worden naer de situatie
van al de prochien, prochiekerken, capellen, casteelen, heeren
huysen, berghen, bosschen, meulens, voornaemste pachtgoeden,
rivieren,waterloopen, beken, heyrweghen ende andere straten van
remarque, om in de selve te meten haere oprechte distantie, met
den passer ofte scala millarium op de voorseyde caerte ghestelt.
Men sal naer haere ghelentheyt oock trecken het vertooch van
de kercken ende torren, item vande voornaemste plaetsen der
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voornoemde casselrie ende daer ontrent. Item sullen op de margines of casten vande voornoemde caerte afgheteeckent worden

de principaele huysen ende plaetsen, inden voughe als in de casselrie van Cassel hier by ghevoecht is ghedaen.
Ende soo het selve alles niet en can volbracht worden dan
met ionste ende bylech van redelicken salaris soo voor den lantmeter ende delineateur, als oock voor den snyder die niet sonder
groote oncosten de voornoemde principaele plaetsen, casteelen,
ende derghelycke andere ornamenten als syn de wapenen van
sync Majestevt, het landt van Vlaenderen, deser casselrie etc. in
copere plaeten snyden sal bidt uwe Edelli. voornoemt ghedient
te syne daerin te nemen alsulcke resolutie, als naer reden behoort. Ende sullen wel doen etc.
(Shaa/sal clrief te Brugge, Kasselrij Íper; Bun del, nr 7185).

II.
Sanderus ontving eene eerste geldelijke toelage vanwege de stad Brugge, voor de uitgave der Flandria
Illustrator, den 29 Juli 1641 (z). De geleerde kanunnik
had echter ook eene toelage aan de Staten van Vlaanderen gevraagd. Uit den hier medegedeelden brief blijkt,
dat de Staten beslist hadden dat elk Lid in 't bijzonder
hierover zijn hoofdcollege zou raadplegen. Sanderus
vraagt derhalve aan P. Spronchholf, greffier der stad
Brugge, om hem de resolutie te laten kennen, welke de
stad heeft genomen, beslissing die hij gerust hoopte
gunstig te- zullen zijn. Inderdaad, op den 8 November
1641 stonden de Staten aan Sanderus een hulpgeld toe
van ioo pond grooten (2).
(Adres op den rug :) An zweerde ende seer voorsienigh
heere myn heer M. PIETER SPRONCHOLF, Raet ende Greffier der stede van Brugghe.
Francq.
(I)

Zie CAULLET,

op. cit., p. 1 5.

,Antoine Sanderus et ses ecrits In : Annales
de la Soc. Roy. des Beaux-Arts et de Littérature de Gand, 1859 1861,
(2) J. DE SAINT-GENOIS,
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Mvn Heere
Alsoo ick verhope dat myne Edele Heeren Burchmeesters
ende Scepenen der stede van Brugghe hebben getrocken eene
goede resolutie op sekere myne requeste an hemlieden gheaddresseert byde Heeren Gheestelicke ende Vierleden 's lants' van
Vlaendren, bidde Ul. met alder adfectie ghedient te veesen van
de selve alhier an my over te besorghen omme aldus de selve
met de andere resolutien vande hooftcollegien by my te bewaeren
tot anderstont dat myne
J Heeren Gheestelicken ende Vierleden
voornoemt wederom, tsy tot Ghendt, Brugghe ofte elders, by
een sullen vergaederen, Sal oock de eere aan my daerinne bewesen trachten te bekennen met reciproque diensten in alle
occasien, ende daerentusschen bidden AlmoghendenUi. te willen
spaenen in lancduerich ende voorspoedich leven blyvende.
Myn Heere
Ulieden seer ootmoedich dienaer
ANTONIUS SANDERUS can. ende scolaster van Ipre.
Tot Iper den 2 Sept. 164I.
(Staatsarchief te Brugge. Vi >>e,• Rekwesten, 1637-1642).

Blijkbaar, na het verschijnen van het eerste deel der
Flandria, zond Sanderus een nieuw verzoekschrift aan
de stad Brugge, om hare hulp voor het tweede deel
zijner prachtige uitgave te vragen. In den hieronder
volgenden brief, beveelt hij zijn verzoek in de gunst
van den greffier Sproncholf. Waarschijnlijk slaagde de
geleerde schrijver ditmaal niet, want wij treffen in de
Stadsrekeningen van Brugge geene vermelding van een
tweede subsidie, dat de stad aan den Iperschen kanonik
zou vergund hebben.
(Adres op den rug :) An weerde ende seer voorsienich
Heere Mr PIETER SPRONCHOLF, Reed ttensionaris ende
Greffier der stede van Brugghe.
Francq.
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Myn Heere,
De requeste die van mynen tweghe de naest commende
daghen sal ghelesen worden, soo ick hope, an myne Edele Heeren Burghmeestere ende Scepenen der stede van Brugghe, ben
an ulieden uuter herten recommanderende; de redenen die sy
inhouden sal, syn, soo ick meyne van eenich ghewichte, sonde
nochtans tot dese suplicatie niet ghecommen hebben, ten waere
de droeve swaere, ende langhe fransche oorloghen daer toe my
bedwonghen. Ick sal met alle neersticheyt pooghen, soo haer
d'occasie presenteert, het faveur ende goetionsticheyt, die van
ulieden weghe in dese saecke my sal bewesen worden met reciproque sinceriteyt, ende diensten te bekennen. Ende daerentuschen bidden den Almoghenden ulieden te willen spaeren in
een lanck ende voorspoedich leven, blvvende
Myn Heere
Ulieden ootmoedich dienaer
ANTONIUS SANDERS can. ende scolaster van Ipre,
Tot Ipre XIIII Aug. 1642.
(Op den rand :) Ick sal de naestcommende daghen oock

desen fyne particulierlich scryven an de Heeren Scepenen
ende ander vrienden.
(Staatsarchief te Brugge. Vrye; Rekzeesten, 1637 1642.)

ten

-

Deze twee laatste brieven zijn gezegeld met het in
papier gedrukte cachet van SANDERUS. De teekeniug is
weinig zichtbaar gebleven, edoch men onderscheidt nog
links een lauwer- of eikentak en te midden drie klaverbladen.
Het wapen door SANDERUS gevoerd was dus werkelijk : « in een gouden veld drie groene klaverbladen »,
zooals de Saint-Genois (i) gist, en niet : « in een gouden
veld, een roode leeuw met de spreuk Orate et vigilate »,
zooals het verbeeldt is onder het gegraveerd portret van
Sanderus' « Chorographia sacra » (uitgave 1726).

( I) Op. cit. p. 294.
^

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEI7IE.

HANDELINGEN
VAN DE BESTENDIGE COMMISSIE

VOOR HET ONDERWIJS
IN EN DOOR HET NEDERLANDSCH.

N r 12.

OVER TAALONDERWIJS
DOOR

Prof. Dr. J.

MAC LEOD.

Zeer dikwijls, en terecht, wordt geklaagd over de onvol,doende vruchten die het onderwijs in het Nederlandsch in de
Vlaamsche provinciën van België afwerpt. Ongetwijfeld is er
vooruitgang, maar de toestand is nog geenszins bevredigend.
Gewoonlijk wordt dit toegeschreven aan de volgende omstandigheden : in de lagere school wordt te veel tijd besteed aan
het onderwijs in het Fransch en met dit onderwijs wordt veel
te vroeg begonnen, hetgeen onvermijdelijk verwarring in den
geest der leerlingen en vermenging der twee talen ten gevolge
heeft : daardoor wordt het Nederlandsch bedorven, — en laat
ons daar bijvoegen dat ook het Fransch daaronder lijdt.
In het middelbaar onderwijs is de toestand nog veel minder
bevredigend : in het gunstigste geval, d. w. z. in de athenaea
waar het Vlaamsch regiem toegepast wordt, zijn de uren die
aan het onderwijs in het Nederlandsch worden gewijd, weinig
talrijk (gewoonlijk drie uren per week), en de meeste vakken
worden daarenboven in 't Fransch onderwezen : in die scholen
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is de omgeving nog steeds Fransch, en de plaats die aan onze
taal wordt toegekend is geheel onvoldoende.
De vrienden van onze taal hebben dikwijls de bovenstaande
klachten laten hooren; wij willen geen enkel oogenblik de gegrondheid van die klachten betwisten. Wij willen echter de vraag
stellen of het niet mogelijk zou zijn met de thans bestaande, alleszins onbevredigende wetten en programmas beter werk te verrichten dan gedaan wordt. Wij willen onderzoeken of zij, die
met het onderwijzen van onze taal zijn belast, het noodige doen
om hunne taak zoo goed mogelijk te volbrengen.
Beschouwen wij vooreerst het lager onderwijs. In alle beschaafde landen wordt begrepen dat de veredeling der moedertaal een doeltreffend middel is tot veredeling van het volk, en
overal wordt die veredeling beschouwd als een e zaak van het
hoogste belang. In vele onzer lagere scholen heerscht eerre
gewoonte, die elken vooruitgang in den weg staat, nl. het gebruik
van plaatselijke tongvallen of dialecten. Te Gent hooren wij
onderwijzers en onderwijzeressen spreken van den travers 'halt

de route, -- een toeie voiture, — stckskes, — een vorte peere, — de
vost van' t dak, — een maxime (machine), enz.!! In duizenden
lagere scholen wordt het onderwijs gegeven in een minder
beschaafde taal, die soms weinig verschilt van de taal die gesproken wordt in de achterbuurten der steden en door de lagere
volksklasse ten platte lande. Dit is een ware kanker. Wij noemen
het een kanker als b. v. een leerling berispt wordt omdat hij
spreekt van zijne pel, als de onderwijzer hem leert dat hij moet
spreken van zijne klakke !
Sommige onderwijzers en onderwijzeressen maken uitzondering op den regel, vooral onder de jongeren, maar dat is tot no g
toe eene minderheid.
De wonde die wij hier blootleggen wordt zorgvuldig verborgen, en hetgeen wij hier hebben neergeschreven zal misschie n.
heftig tegengesproken worden. Men meene nochtans niet dat wij
overdrijven. Het is een feit dat talrijke onderwijzers en onderwijzeressen meer of minder aan 't stotteren gaan als zij een gesprek in 't Nederlandsch moeten voeren. Blijkbaar moeten zij
zich daarbij gestadig inspannen; dit zou zeker niet het geval zijn,
waren zij werkelijk gewoon in 't Nederlandsch onderwijs te
geven, — hetgeen door allen wordt beweerd ! Er is trouwens
geen beter middel om te weten wat in eene school gebeurt dan
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de leerlingen te ondervragen : wie dit middel wil gebruiken zal
weldra ondervinden dat het misbruik dat wij hier aanklagen in
zeer talrijke lagere scholen heerscht.
Men mag de dialecten nog zoo zeer bewonderen en liefhebben ; men mag de natuurlijkheid der dialecten tegenover de zoogenaamde kunstmatigheid der schrijftaal plaatsen; men mag
ingenomen zijn met sommige letterkundige voortbrengselen die
in dialect zijn geschreven, — dit alles neemt niet weg dat de
toestand die in ons lager onderwijs heerscht aanleiding geeft tot
noodlottige gevolgen, en een hinderpaal is op den weg van den
vooruitgang. Een oogenblik nadenkens zal ons dit leeren inzien.
Aan het onderwijs der moedertaal worden thans eischen
gesteld die vroeger in veel geringere mate bestonden.
Er is immers, sedert enkele tientallen jaren, in de huishouding der volkeren iets nieuws ontstaan, nl. het vakonderwijs.
Vroeger bestonden lagere, middelbare en hoogescholen. De
eerste vakscholen, die reeds van oudsher op wetenschappelijke
grondslagen werden ingericht, waren de geneeskundige faculteiten der hoogescholen. Later ontstond de polytechnische
school; door het oprichten van nijverheidsscholen, die als 't ware
lagere polytechnische scholen zijn, werd vakonderwijs in ruimere kringen. verbreid. Thans worden voor alle bedrijven vakscholen opgericht : scholen waar timmerlieden, smeden, kleermakers, schoenmakers, koetsiers worden gevormd; scholen voor
ziekenverplegers, hoogere, middelbare en lagere land- en tuinbouwscholen verrijzen in alle beschaafde landen. De vakschool
is aldus niet bestemd voor eene minderheid, maar voor de onafzienbare menigte.
De grondslagen van het vakonderwijs worden grootendeels
ontleend aan de natuurlijke wetenschappen en aan de wiskunde:
de smid, de timmerman, de kleermaker, de schoenmaker ontvangen onderwijs in de rekenkunst, in de meetkunde, in de werktuigkunde, in het teekenen. Het geheele landbouwonderwijs
berust op de kennis van plantkunde., dierkunde, scheikunde,
natuurkunde en rekenkunst. De uitbreiding die het onderwijs in
sommige bedrijven reeds genomen heeft is werkelijk verbazend :
het is b. v. voldoende kennis te maken met de programmas van
de hoogere land- en tuinbouwschool te Wageningen en van een
aantal Duitsche vakscholen om hiervan overtuigd te worden.
Wetenschappelijke kennis is aldus geworden een middel to t
het verkrijgen van het dagelijksch brood : de stoffelijke welvaart

.
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wordt aldus veel meer dan vroeger afhankelijk van de ontwikkeling van den geest.
Door die nieuwe toestanden worden aan het taalonderwijs
dringende eischen gesteld. De eenheid der taal over de geheele
uitgestrektheid van het taalgebied dringt zich op als een maatschappelijke noodwendigheid. De leerling der vakschool moet
over een voldoende kennis der taal beschikken om een leergang
of een boek over zijn bedrijf te verstaan, zonder aldoor belemmerd te worden door woorden die hij niet kent of waarvan hij
de beteekenis onvolkomen kent. Hij mag niet veroordeeld worden om gestadig te zoeken — pijnlijk te zoeken — naar de
beteekenis van hetgeen hij hoort of leest. Het vakonderwijs blijft
niet stilstaan : het gaat vooruit, met reuzenschreden vooruit.
Wordt daarbij het dialect gebruikt, zoo wordt het gebruik van
boeken die in de algemeene taal zijn geschreven, moeilijk; zoo
wordt het bijna onmogelijk een bekwamen leeraar van eene
provincie naar een andere te zenden. Het onderwijs blijft afhankelijk van plaatselijke hulpmiddelen; het wordt terneergedrukt
en valt den slentergeest ten prooi. Dit is onvermijdelijk, en even
onvermijdelijk is de bittere ontwaking die eenmaal volgen zal,
als men in ons land eindelijk zal ontdekken welk kwaad men
heeft gesticht en eiken dag sticht. Ik tracht eene verzameling
bijeen te brengen van Nederlandsche werken over tuinbouw : ik
heb reeds meer dan 40 boeken bijeengegaard,waaronder het oudste dagteekent van 1905, en nog is mijne verzameling niet volledig. Hoe kunnen wij een dergelijke verzameling u tgeven in de
taal die in de meeste onzer lagere scholen onderwezen wordt,
nl. eene uitgave in 't Gentsch, een tweede in 't Antwerpsch, een
derde in 't Brusselsch, een vierde in 't Brugsch ? Moesten wij
het beproeven, dan zouden wij te laat komen, want in de eerstvolgende jaren zullen er in 't Nederlandsch weer nieuwe boeken
verschijnen, waarin alweer nieuwe uitvindingen, ontdekkingen en
verbeteringen zullen vermeld worden.
Die Nederlandsche- boeken nu worden door onze belang-

hebbenden wel begrepen, maar op een onvolkomen wijze en ten
koste van veel inspanning, omdat men in onze lagere scholen
niet genoeg Nederlandsch, en te veel Vlaamsche dialecten
onderwijst.
Ik herhaal het nog eens : men mag nog zoo zeer onze
dialecten bewonderen en met welgevallen de schilderachtige en
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pittige uitdrukkingen aanstippen waaraan sommige plaatselijke
tongvallen zoo rijk zijn; men mag echter nooit uit het oog verliezers dat het onderwijs van de algemeene taal hoe langer hoe
meer een maatschappelijke noodwendigheid wordt.
Mochten de onderwijzers en de onderwijzeressen dit steeds
indachtig zijn! Laten zij het ons vergeven als wij- hun zeggen
dat hunne gemakzucht aan hunne leerlingen onberekenbare
schade berokkent. Zij spreken bij voorbeeld van :
Scheikundige landvette, — potasch., -- kamwiel, — top, —
schoenlapper, — vliegenbeit, — koolbrander, — hoving bouw,
purper, — suks ioen, — betteraven, — pataten planten en uitdoen,
— vijzen, — nagels, — botermelk, — zulle, — reep, — bru, -veranius, — ramelats, — paret, — reen, — mastebosch, -- lucht,
— kemb, — °ruis, enz.
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terwijl hunne leerlingen later boeken zullen moeten lezen
en voordrachten zullen bijwonen waarin zal sprake zijn van :
Kunstmest, — kali, — tandrad, — tol — vlinder, — kever,
— tuinbouw, — paars, -- zomergierst, •— bieten, — aardappelen
poten en rooien, — schroeven, — spkers, — karnemelk, -- drempel,
-- hoepel, -- brij, -- druiven, — radijs, prei, -- vallen, — dennenbosch, -- licht — hennep, -- zemelen, enz.
,

,

Elk dezer woorden zal voor hen een hinderpaal zijn, omdat
de school. verzuimt ze te leeren kennen en te gebruiken.
Laten wij thans enkele woorden zeggen over het Middelbaar Onderwijs. Hier wordt door de meeste leeraars in de
Nederlandsche taal goed, gewoonlijk zelfs voortreffelijk Nederlandsch gesproken ; er wordt echter op een andere wijze gezondigd. Een zeer aanzienlijk gedeelte van den beschikbaren tijd
(gewoonlijk drie uren per week) wordt aan de studie der taal
onttrokken en aan de letterkunde gewijd. Ongetwijfeld is letterkunde hier op hare plaats, maar door vele leeraars wordt
hierin overdreven.
Een leerling onzer athen ae a heeft talrijke letterkundige ontledingen gemaakt; hij heeft verzon van buiten geleerd van een
aantal dichters, de levensbeschrij ving hooren voordragen van
Jan Frans Willems, Conscience, Ledeganck, Julius Vuylsteke en
anderen; hij heeft herhaaldelijk uitweidingen bijgewoond over
de Antwerpsche muziekschool, het Vlaamsche lied, het verval
van Brugge, de Hanzesteden, Reuter en Klaus Groth, enz. maar
gewoonlijk heeft men er niet aan gedacht hem b.v. de beteekenis

-
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Voor de meeste studenten zijn de volgende woorden en uit-drukkingen op zijn minst genomen ongewoon : veredelen, -dweepzucht, — met iets dwepen, — begunstigen, — gerechtelijk,
-- ged renkt, -- verheerlijken, -- uitweiden, — te vergeefs, --optreden, — kwart over acht, -- woonstede, — woud, -- eene
voordracht houden, — spiegelbeeld, — omheining, — tannelijk,
tolkantoor, -- puin stoeten, — oog om oog, tand om tand en

tallooze ander e.
Hier hebben wij den vinger op de wonde gelegd : gebrek
aan woordenkennis is de kwaal die dient bestreden te worden.
Leer veel kan in deze richting gedaan worden, onder de tegenwoordige omstandigheden, door een nuttiger gebruik te maken
van den karig uitgemeten tijd die voor het onderwijs van het
Nederlandsch beschikbaar is.
Laten wij samenvatten : in de lagere school dient minder
dialect en meer Nederlandsch gesproken te worden; in het
middelbaar onderwijs dient het letterkundig gedeelte beperkt
te worden ten gunste van het eigenlijk taalonderwijs, — en in
alle scholen dient het taalonderwijs in de allereerste plaats te
bestaan in het aanleeren van woorden en uitdrukkingen en van
de nauwkeurige beteekenis daarvan. Al naar gelang de omstandigheden kan men daarbij de plaatselijke dialecten of het
Fransch ter vergelijking gebruiken. De hoofdzaak is : Nederlandsche woorden bekend maken.
Als voorbeeld laten wij hier een lijstje volgen van ettelijke
dialectwoorden en Fransche woorden met de overeenkomstige
(of verwante) Nederlandsche woorden (i).
De meeste vermelde dialectwoorden hebben wij hooren
gebruiken te Gent; enkele te Antwerpen en in West-Vlaanderen. Voor elk gedeelte van ons taalgebied zou een dergelijke lijst
kunnen samengesteld worden. Vele hier vermelde Nederlandsche
woorden worden in een grooter of kleiner gedeelte vanVlaamschBelgië algemeen gebruikt, terwijl zij in andere gedeelten onbekend zijn.
(i) Reeds werden verscheidene dergelijke lijsten uitgegeven. Wij
noemen in de eerste plaats het standaardwerk van onzen geleerden collega
Dr.W. DE VREESE over Gallicismen; verder o. a. de lijst die uitgegeven werd
door Prof. VERCOULLIE (achter zijne Nederlandsche Spraakkunst), het werk
van Dr. MEERT (Distels) en dat van GYSBERT VAN VUGT (Taalverbastering en taalzuzvering), Zie ook de Nederlandsche Spraakkunst van
ALLEGAERT en ABEELE.
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(en
bc;,cnd zouden
zouden worden.
worden.
(en vele
vele andere) beter bekend

Dialect
Fransch,
Dialect of Fransch,
Aand.
Aardig.
Alaam.
Avis.
Baar, bare.
Bar
rière, barreel.
barreel.
Barrière,
Betrapelijk.
Blaas.
Blafetuur.
Bosseboom.
Botermelk.
Bottel.
Cuirasse.
Druppel.
Favori, is
is
Feit.
Gaz.
Gaze.
Geirnaart.
Gerucht.
Goeie (Aand).
(Aand).
Goele
Gruis.
(alaam).
Halm (alaam).
Hommel.
Horlogie.
(Horzel).
Huzel (Horzel).
In·folio.
In-folio.
Kaak.

N
ederlandsch.
Nederlandsch.
Zie Goele.
Zonderling.
(Aardig beteekent
beteekent lief,
lief, bevallig,
bevallig,
Zonderling. (Aardig
fraai, mink).
tlink).
Zie Halm 20
2°..
0 Meening,
11°
20 bericht.
Meening, 20
bericht.
Baar, golf.
golf.
1°
20 de boomen
boomen;; slagboom
slagboom (tol(tol10 Ol·erweg.
Overweg. 20
boom).
Besmettelijk.
10
Fr. vessie); 20
bel
10 Blaas
Blaas (varkensblaas;
(varkensblaas; Fr.
20 bel
Izeepbel;
(zeepbel ; Fr. bul/el.
bulle).
Binnenluik, luik. (De
(De oogen
oogen luiken,
luiken, luikgat).
luikgat).
Buksboom.
Karnemelk.
FJesch.
Flesch.
Pantser.
1°
Borrel. --- (Oorlam).
1° Druppel, 2 00 Borrel.
1°
gunsteling, 20
20 Bakkebaarden.
Bakkebaarden.
10 Lieveling,
Lieveling, gunsteling,
10
2° Fout.
10 Fti',
Fri ► , 2°
Gas. --- (Lichtgas, waterpas'.
watergas I.
Gas.
Gaas. —
- IGazen
Gazen sluier).
sluier).
Gaas.
Garnaal.
I °Gerucht(b.
gerucht),roep.2°
2° GeGe10
Gerucht (b. veen
v. een valsch gerucht),roep.
geluid, geraas.
geraas. 30 Lawaai,
Lawaai, rumoer.
rucht, geluid,
Eend.
Zemelen.
10 Halm
2° Gereedschap,
Gereedschap,
10
Halm (Stengel). 2°
1° Hommel (wilde
(wilde bij).
bij). 2°
2° Hop
Hop (plant).
(plant).
10
uurwelk,klok.
klok.—
- (De
(Deklok
klokwijst
wijst zeszes'
Horloge, uurwerk,
uur).
\Vesp, enz.,
enz., enz.
enz.
Wesp,
Folio·formaat; boek
boek in folio-formaat=
foliant.
Folio-formaat;
folio-formaat= foliant.
10 Kaak (onder-,
(onder·, bovenkaak).
bovenkaak}. 20
20 `Vang.
\Vang.
1°

Kader.

Kemp.
Kamwiel.
Kieken.
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1 0 Het kader, deel van het leger. 20 kader,
lijst, raam, rand (vormraam; in eene lijst
zetten, invatten, enz.) ; 3o plan, ontwerp,
schets van een werk. 4° Schilderij.
Hennep.
Tandrad.
r° Kuiken, kieken (jong); 20 Kip, hen; 30
Hoen.
(Hoenderhok,kippenhok, hoendermest, hoenderteelt. Kloek= klokhen. Enz.)
Klomp (holleblok, blok). — (Sabot van een
paard = hoef).
Enkel.
Kruiwagen. — (Kruien = met een kruiwagen
vervoeren ; kruier = boodschaplooper
kruier sta al).
t o Gevangenis. 2° Hok. — (Hoenderhok, kippei,hok, kolenhok, de hokjes eener vrucht).
Pook (koterhaak).
Jicht.
10 Lucht. 20 Licht.
Moestuin. — (Moeskruiden).
Dennenbosch. Sparrenbosch,
Metselaar. -- (Metselen).
Hommel.
—

Kloef.
Knoezel.
Kortewagen.

Kot.
Koteraar.
Kozijntjes.
Lucht,
Lochting.
Mastebosch.
Metser.
Mosbie.

.

Nes(ch), Nis,ch) (een ei). Een zacht ei.
Palm (plant).
to Palm (Fr. palmier,. 20 Buksboom (Fr. buis).
Paret.
Pinker.

Phosphoortje,
Plank (= tableau).

Prei.

Wimper. — (Gewimperd).
Lucifer.
Bord. -- (Rekenbord, schoolbord, schrijtbord,

Route.
Scarlatine.
Schaats.

tekenbord).
Radijs. (Ramenas).
1 0 Strook (eene strook papier). 2° Touw : klokketouw, enz. 30 Hoepel.
Vallen.
Spoorweg.
Roodvonk.
Stelt (Fr. échasse).

Schaverdijn.

Schaats (Fr. patin).

Scheers.

Scheermes.

Ramelats, ramenast.
Reep.

Rijzen.
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Schouw.
Sessen (seskes).
Seule.
Siphon.
Slets.
Stap (op stap).

Schoorsteen.
Stuipen.
Emmer.
'0 Hevel. 2° Duiker. 30 Spuitflesch.
Muil, pantoffel. — (Versleten pantoffel = slot).
Stap houden =in den pas blijven. Stapvoets. —
(Gewone, gezwinde, verdubbelde pas, enz.).
Lucifer.
Stekske.
Kachel. (Stoof beteekent voetwarmer; oven,
Stoof.
droogoven, kookoven ; Fr. étuve. Waterstoofje = chauiferette).
Tableau.
10 Bord, schoolbord. zo Schilderij.
Tapijt.
10 Tapijt waarmede men de wanden behangt.
20 Tapijt op den vloer : vloerkleed, kleed.
30 Tafelkleed v. wollen tafelkleed. Tafellaken = nappe.)
Zeef. — (Ziften).
Teems.
Teljoor,
Bord. — (Soepbord, enz.).
Tingel.
Netel.
Top (kinderspeeltuig). Tol. — (Tolvormig).
Fiets, rijwiel. -- (Fietsen, enz ).
Velo.
Druiven.
Verdjuus.
Mest. — (Kupstmest).
Vette.
Rijtuig.
Voiture.
Wielrad. — (Raderwerk,raderboot, tandrad,
Wiel.
radvormig, radbraken, enz.).
Woonstede, woonhuis, woning.
Woonst.
Dorpel, drempel.
Zulle.

No 13.

DRIE KARAKTERS
UIT

VONDELS « GIJSBRECHT VAN AMSTEL ».
door

GUSTAAF SEGERS.

Mijne verhandeling over « Lucifers » karakter uit
Vondels treurspel werd door mijne collega's van het
normaal en middelbaar onderwijs gunstig onthaald.
« Gijsbrecht van Amstel » wordt ook hier te lande in
tal van onderwijsinrichtingen ontleed : dit zet mij aan
insgelijks een drietal karakters uit dit werk te bestudeeren, dat ongetwijfeld tot de meesterstukken van den
grooten dichter behoort.

I.
Willebord, Vader van het Karthuizersklooster.
Het vijandelijk leger, dat Amsterdam langen tijd ingesloten
hield, heeft het beleg opgebroken.
Pater Willebord, overste van het Karthuizersklooster, is beter
dan iemand in staat aan Gijsbrecht, hoofd der stad, omstandig
te verklaren om welke reden de aftocht gebeurd is, daar Egmond,
de aanvoerder van de belegeraars, in het klooster zijnen intrek
had genomen.
Terwijl Willeboi d deze bijzonderheid mededeelt, worden
wij reeds gewaar, dat wij eenen goeden, jovialen pater vóór ons
hebben, die de zwarigheden niet grooter maakt dan ze zijn.
Gijsbrecht vreest, dat liet klooster veel van de inkwartiering
van het krijgsvolk mocht geleden hebben. Hoegenaamd niets.
De broeders hebben hunne oefeningen ongestoord kunnen voortzetten; de soldaten hebben noch het ooft uit den boomgaard,
noch de visschen uit den vijver gestolen; zelfs werd geene enkele
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ruit gebroken. Het kwam, omdat Egmond, die het wapen van
den Graaf van Holland zelf boven de poort had doen slaan, met
zijne lijfwacht in het klooster huisvestte :
Wat hing u over 't hoofd een zwarte en donkre wolk
Van zwarigheên, terwijl hier 't leger heeft gelegen ?
Gij zijt niet misgedeeld in oorlogs milden zegen.
WILI.EBORD.

Geen haar is ons gekrenkt, geen overlast gebeurd.
Men heeft het klooster nooit in zijnen dienst gesteurd.
Wij hebben staag volhard in onzen ouden ijver.
De boomgaard leed geen scha aan vruchten, noch de vijver
Aan visschen, noch de kerk aan d'allerkleinste ruit.
GIJSBRECHT.

Wie heeft dan des soldaats baldadigheid gestuit ?
Wat hield zoo kort i n dwang die breidelooze gasten ?
WILLEBORD.

Met geen inlegering wou Egmond ons belasten :
Behalve dat hij zelf en zijne lijfwacht meê
(Die altijd tuchtig is) hier nam zijn legersteê,
En boven onze poort liet aanslaan 's graven wapen,
Daar wij in zekerheid gerust op mochten slapen (t).

Het is begrijpelijk, dat de vrome pater zijn klooster voor
goed van bezetting bevrijd wil houden. De aftocht was echter
eene krijgslist. Egmond, deelt dit zijne soldaten mede. Dezen
zullen, om des te beter de stad gedurende den nacht te verrassen,
onder het bevel van Diedrik vair Haarlem het heilig sticht bezetten. De portier staat hun goed te woord. Men opent hier geene
deuren zoo spade, » zegt hij; « ga uw gang, kom morgen tijdig
weer. » De overste wil pater Willebord spreken. Daarop verschrikt de brave portier :
0 Jezus sta ons bij, dit is een mislijk teeken.
Ik heb gebeld. Hij komt. Ga roep den vader, fluks.
Soldaten brengen ons heel zelden veel geluks.
Wij zien ze noo van voor en allerliefst van achter (2).
(I) Gijsbrecht van Amstel, ie bedrijf, 2e tooneel.
(2) Gijsbrecht van Amstel, 2 e bedrijf, 2 e tooneel.
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In zijne samenspraak met Diedrik wordt de ontwikkeling
van Willebords karakter voortgezet. Eerst vertoont hij zich als
een rondborstig man, geenszins afkeerig van scherts en luim. Hij
poogt de krijgslieden af te schepen. Hij heet Diedrik welkom,
hoewel hij hem niet verwachtte. Als deze hem de reden zijner
komst uitlegt, vraagt Willebord of hij soms niet schertst. Diedrik
verklaart hem, dat de zaak heel ernstig is. Het antwoord luidt,.
dat aan het hoofd en den staf huisvesting zal verschaft worden;.
Maar 't Godshuis op te doen baldadigen soldaten,
Of ruitren, 'k lij het niet : 'k vermag 't met geen gemoed.
Het klooster is Gods erf, en Jezus' eigen goed.
Wie kloosters raakt, die raakt den appel van Gods ooggin.
Heer overste, geloof, 't is buiten ons vermogen (0.

Diedrik dringt aan. Slechts voor een paar uren wil hij het
klooster lastig vallen. Hij blijft borg, dat geene baldadigheden
zullen gebeuren. De overste verbindt zich alle overtreding te
straffen. Dan doet Willebord zich in al zijne priesterlijke waardigheid en ernst voor. In den borgtocht der soldaten heeft hij geen
vertrouwen. Willebord beroept zich op keure:t en voorrechten,.
zoowel door wereldlijke als geestelijke overheden aan het klooster verleend, en krachtens welke het oude sticht door geene
krijgslieden mocht betreden worden. Zelfs was het verboden op
min dan honderd roeden afstand gebouwen op te richten, ten
einde de gebeden der vrome paters niet te storen. Men zal bemerken dat Wiliebords'taal hier krachtig, kernig, zelfs snijdend is.
DIEDRIK.

't Is om een uur of twee te doen, ten hoogste drij.
Ik blijf u borg, en houd uw kerk en klooster vrij
Van overlast en scha, en zal de boosheid straffen.
WILLEBORD.

Met krijgsmans borregtocht en heb ik niet te schaffen.
Al was't de Veldheer zelf, ik zei 't hem in 't gezicht.
Dit is een overoud en vorstelijk gesticht,
Verzorgd in vree en krijg met zegelen en brieven,
Dat wie het kwetst, gedenkt een vorst des Rijks te grieven,

(t)

Gijsbrecht van Amstel, 2e bedrijf, 2 e tooneel.
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Die zeit : hij raakt mijn kroon, wie 't Godshuis iets misdoet.
Sint-Andries is 't gewijd, 't En past geen krijgsmans voet.
't Zij ver dat Diedrik nu 's Karthuizers vijand werde..
Twee Alexanders zelfs, de vierde (r) en ook de derde (2),
Gelijk de tweede Urbaan (3) bevestigden dit slag
Van godsdienst, daar men Bruin (4) wel d'eer van geven mag.
Ja, opdat geen gerucht zou storen ons gemoeden,
Mag niemand deze plaats, beneden honderd roeden
Betimmeren, veel min bezwaren met den last,
Dien d'oorlog na zich sleept, of eenig oorlogsgast.
Wij staan op keizerlijke en pauselijke wetten (5).

Willebord is een praatgrage man. Hij is braaf, doch ook
naief. De goedheid van zijn karakter straalt vooral uit zijne behoefte om gelukkige gebeurtenissen zoo spoedig mogelijk met
grooten ophaal van woorden aan zijne vrienden te verhalen. Hij
ziet niet scherp en laat zich gemakkelijk een rad voor de oogels
draaien. Daarbij « staat hij goed met zich zelven, » gelijk men
in de Kempen zegt.
Willem van Egmond, Diedrik van Haarlem en de andere
oversten van het insluitingsleger, hielden tijdens hun eerste verblijf in het klooster krijgsraad. Tusschen hcn brak een hevige
twist uit. Willebord « trad in den hoop, » en wees op de gevaren,
welke zulke verdeeldheid na zich moest sleepes. Hij ried hun
aan het beleg op te breken, wat gebeurde.
Eilaas; men had den pater verschalkt. De twist was geveinsd.
Het leger trok op ; doch om den volgenden nacht terug te komen
en de stad te verrassen.
Willebord doet aan Gijsbrecht uitvoerig verslag over wat hij
gehoord en gezien heeft. Hij is om den aftocht zoo gelukkig, als
ware hij reeds in den hemel. Deze aftocht is voor hem eene even
blijde gebeurtenis als het Kerstfeest, dat dezen nacht gevierd
wordt.
(t) Alexander de vierde (Rainaldo di Conti (1254-1261); — (2) Alexander de derde, Orlando Bandinello, 4159-1181); — (3) Urbaan de tweede
(1088-1099), drie pauzen welke aan het klooster aanzienlijke privilegiën
schonken.
(4) Bruin, de heilige Bruno, ook wel Bruno van Keulen genoemd,
geboren 1040, gestorven 1 101 ; de stichter van de orde der Karthuizers.
(5) Gijsbrecht van Amstel, 2 0 bedrijf, 2e tooneel.
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Nog eens, zoo erg zal het er wel niet toegegaan zijn. Willebord heeft dat alles meeneir te hooren. Hij is al te gelukkig, daar
hij Gijsbrecht van zijne vijanden verlost waant, omdat hij dit
aan den Amstelheer kan mededeelen, omdat hij dezes geluk kan
verhoogen door hem te zeggen wat zijne vijanden in hun schild
voerden, al is dit dan ook grootel ij ks verdicht.
Willebord verdedigt de onschendbaarheid van zijn klooster
tot op het uiterste. Hij houdt niet op zich op de stellige wetten te
beroepen. Diedrik geeft daarop het wreede, doch al te ware
antwoord :
De wetten zwijgen stil voor wapens en trompetten.
De nood breekt wet.

De pater dreigt den woestaard met het helsche vuur; doch
deze schampt en schimpt daarop op onbeschofte wijze; hij geeft
aan zijne soldaten bevel het klooster aan te steken; dan kunnen
zij zich aan de kolen warmen.
WILLEBORD.

Het zij daarmee zoo 't wii, men opent nu geen poort.
't Is Kerstmis, 't klooster viert Gods vroolijke geboort,
De hoogste feest van 't jaar; laat dus dit werrek steken.
DIEDRIK.

Karthuizer, hier en geldt geen prevelen, noch preeken.
Bewillig mijn verzoek en sta mijn bede toe,
Of anders lij, dat ik het ongebeden doe.
De tijd verloopt, 't is spa, daar komen mijn soldaten.
WILLEBORD.

'k Getroost mij eer de dood, dan ik dit toe zal laten.
Wat, wilt gij 't Helsche vier op uwe halzen laan ?
DIEDRIK.
't Sa mannen, vaart vrij voort en steekt het klooster aan,
't Is koud, zoo mogen wij ons aan de kolen warmen.
WILLEBORD.

Och maarschalk, hou gemak, en wil u toch erbarmen :
't En is geen Kristen mensch, die brandt in kloosters sticht.
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Al wat het Godshuis heeft, huisvesting vier en licht,
En spijs en s drank, het is voor 't krijgsvolk al ten beste.
DIEDRIK.

Nu, mannen, trekt vrij in, trekt voor, ik blijf de leste (t).

II.
Vosmeer de Spie.
De wetten zwijgen stil voor wapens en trompetten !

Ook de zedelijke wetten. In den oorlog zijn alle listen geoorloofd : leugen, bedrog, de afschuwelijkste aanslagen op de zedelijkheid worden geprezen, beloond, als er maar voordeel uit
voortspruit. « Vonneer de Spie » is aanhanger van deze leerstelsels.
Willebord is nauwelijks vertrokken of Arend van Amstel,
Gijsbrechts' broeder, stelt dezen geheel gerust. Arend, die den
vijand achtervolgde, verklaart, dat hij zelfs ge ,me wapens hoefde
te gebruiken. Hij keert met rijken buit beladen terug.
De Kennemers vluchtten wat zij konden. « Zij zagen niet
eens om, en rekten vast hun pad. met doodschen schrik bezeten. »
Deze Arend is in 't geheel geen arend, zoomin als Gijsbrecht, overigens, die zich in het treurspel als een bekrompen
krijgsman, als een goedzakkige suffer vertoont ; die sammelt en
deklameert, als hij handelen moest. Zoo antwoordt hij, heel
geestig :
Nooit kraaide haan, als hem de kam was afgebeten,
Een dog en baste nooit, maar droop, als hij 't verloor,
Met ingetrokken staart, en hangende ooren, door,
Wat vogel brengt ge dus, gekneveld en gevleugeld (2).

Arend is niet min goed ter taal. Hij spreekt als een Rederijker.
't Is eener uit de vlucht van 't vluchtige geveugelt,
Gegrepen buiten dijks, alwaar hij stak in 't slik.
Hoe beeft hij! 't Aangezicht ziet dootsch en bleek van schrik
Hij is gesleept, gesleurd en heeft veel smaads geleden (3).

(t) Gijsbrecht van Amstel, 2 e bedrijf, 2 e tooneel.
(2) Gevleugeld, met eenen vleugel, groenen bast gebonden.
(3) Gijsbrecht van Amstel, le bedrijf, 3e tooneel.
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Gijsbrecht begrijpt dit. « Eene woedende gemeente en staat
in recht noch reden, wen ze iemand overmag. » Kort in knakkig
beveelt hij :
Men breng hem hier vóór mij.
Wie zijt ge ? Waar vandaan ?

Dan snijdt Vosmeer, zoo heet de sukkel, aan den Heer der
stad de volgende historie op : « Ik ben van 's vijands volk. Straf
mij, ik heb dit verdiend : want hadde het aan mij gelegen, uwe
stad ware lang in de macht der belegeraars geweest. Dezen
waren zeer ondankbaar jegens mij; daarom heb ik mij door de
uwen krijgsgevangen laten nemen. Ik ben een deugniet, van
jongsaf geweest. Al vroeg ontvluchtte ik mijn ouders huis. Alles
viel mij tegen. Het ongeluk heeft mij doortrapt gemaakt. In het
veinzen en verbloemen was ik een meester. Ik trachtte uit andermans scha voordeel te trekken, doch alles werkte verkeerd. Zoo
had ik eene list verzonnen, waardoor mijne oversten in een uur
Amsterdam konden veroveren. Doch, zij wilden daar niet van
hooren; 't is alsof ze betooverd waren.
Hooren wij dit gedeelte van Vosmeers historie door Vondels
mond vertellen :
Ik ben een Gooiers kind (I), vervallen in Gods toren,
Te Haarlem opgevoed. 'k Ontliep mijn oudren vroeg.
Mijn vader viel me hard, want ik me paslijk (2) droeg.
'k Heb al mijn leven lang gevollegd vreemde Heeren,
En buiten moeten 't geen ik thuis niet wilde leeren.
De bittere armoe heeft mijn hersenen gewet,
'k Heb menig stuk versierd en 't lijf daarnaar gezet,
Om door een brave daad of aanslag op te raken (3),
En door een anders scha eens mijn fortuin te maken;
Maar altijd heeft ze mij den rugge toegewend;
Doch nooit zoo dwars als lest. Het noodlot, ik beken 't,
Is sterker dan de mensch, of zijn geboortesterre.

(t) Vosmeer heeft vossensoep gegeten. Hij weet, dat Gijsbrecht vroeger
bezittingen in Gooiland had; beiden waren van dezelfde streek. Dat trekt.
(2) Passelijk, niet al te goed.
(3) Opraken, naar omhoog geraken, in de hoogte komen. Oneigenlijk
van personen. Omhoograken, er boven op komen, tot rijkdom of aanzien
komen. ( Woordenboek der Nederlandsche Taal, lid' deel, kol, I io8.)
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En of ons brein iets wet, dit stoot het al omverre
Met eenen dartlen voet. Met wat een listigheid,
Met wat een rijpen raad was d'aanslag aangeleid,
Om te vermeesteren uw lang bestormde muren.
Zoo Vosmeer naar zijn zin dat schip had mogen sturen,
Gelijk het bij hem lag, zij hadden, het is waar,
Gewonnen in een uur, door list, dat in een jaar
Door uiterlijk geweld noch stormen werd veroverd.
Het schijnt dat d'oversten verblind zijn en betooverd (t).

Aldus, die Vosmeer was een kwade jongen, die te huis niet
wilde deugen, en in het leger van de Hollanders dienst had

genomen. De meeste legers zullen in dien tijd grootendeels uit
rapalje van dat slag hebben bestaan. Onze Vosmeer is een filosoof. Hij had het maar ,lun, en dit heeft hem slim gemaakt, de
hersens gewet. Hij was daarom vindingrijk, ontzag zich niet, zelfs
ten nadeele van anderen, er boven op te komen; doch alles mislukte. Hij is voor het ongeluk geboren. Nooit echter is het noodlot hem zoo ongunstig geweest als in het onderhavige geval. De
hoofden van het insluitingsleger slaagden er niet in de stad met
geweld in te nemen; hadde men hem, Vosmeer, laten begaan,
zoo ware dit op een uur tijds door list gebeurd. De krijgsknecht
kan dit niet anders uitleggen of de oversten werden door tooveraars verschalkt.
Tot nu toe heeft de krijgsgevangene geboeid voor Gijsbrecht
op knieën gelegen. De Amstelheer is zoo getroffen door den oprechten toon van den ongelukkige, dat hij hem beveelt :
Sta op, en heel mij niets van alles wat gij weet.

Dan gaat het er nog duchtiger op los, Vosmeer stelt zich
onder Gijsbrecbts bescherming. Egmond, de vijand bedreigt hem
met den dood.
Ik geef mij in uw schut
Gij kunt me, wilt ge slechts, een vriend en vader strekken,
Nadien ik u 't verraad volkomen wil ontdekken,
En hoe 't geschapen lag in 's krijgs geheimen raad,
Tot ondergang van u en uwen heelen Staat.

(t) Gijsbrecht van Amstel,

late

bedrijf,

t ae

tooneel.
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Ontbind den knecht,

zoo mag

hij onverhinderd spreken (i).

Dan gaat de slimme gast voor goed zijne gangen. Hij heeft
geene geheimen meer voor den braven Gijsbrecht.
Verdeeldheid, open vijandelijkheid heerscht in het insluitingsleger. Men heeft den veldheer verweten, dat hij zonder
eenig nut veel volk opgeofferd had. Meer dan eens was hij op
het punt het beleg op te breken.
Ik, Vosmeer, had dikwijls, 's nachts, over de gracht gezwommen, en de wacht bespied. Ik laad opgemerkt, dat men een gat
in den muur kon boren; dan zou men met het rijs, dat op het
schip is, de gracht, « daar ze ondiepst is », dammen, door de
muurbreuk kruipen, de wacht afmaken, en de stad overrompelen,
terwijl het volk, ter gel errenh eid van Kerstmis, in de kerken
zou zijn.
Daarop volgde een redetwisten van belang! Wat werd er
niet al tijd met kibbelen versleten! De hoofden lagen vast ellendig overhoop. Dat was Vosmeers schuld. Hij wilde al te lichtzinnig de manschappen op de slachtbank brengen en in den dood
jagen. Daarvoor moest hij gestraft worden. Eenigen hielden het met
hem. Doch anderen wilden hun leed aan hem wreken; dezen
beschuldigden hem van tooverij, « en daarop geraakte hij vast ».
Men legde hem op de pijnbank, en veroordeelde hem ter
dood. Doch, een vriend brak zijne boeien los. Hij vluchtte langs
den dijk, « sloeg terzijen af », schoot in de biezen, en stak
den heelen nacht in een moeras. Het leger ondernam den
aftocht, zonder den sukkelaar te bemerken. Een van Gijsbrechts
« burgers » redde hem uit zijn neteligen toestand :
Anders was hij daar gebleven en versmoord,

Hij geeft zich op genade over.
'k Wil liever voor uw poort,
Aan wie ik 't heb verdiend, dit lastig leven laten,
Dan bij mijn eigen volk, die mij met onrecht haten.

Gijsbrecht is overgelukkig. Hij schenkt Vosmeer het lijf.
't En is nu geen straflens tijd. De krijgsgevangen wordt in zijnen
(I) Gijsbrecht van

mastel, iets bedrijf, 3d° tooneel.
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dienst aanvaard. De Amstelheer zal hem goed betalen. Vosmeer
zelf zal het « Zeepaard », zoo heet het schip, met rijshout, « binnen halen ». 't Is Kerstmisavond en bitter koud. « In 't wachthuis
en op 't slot is hout- en brandgebrek ». Daar zal het rijshout
opgestookt worden : op die manier kan de vijand er in geen
geval de vesten nog mede dammen :
ik hoor, de Gooier doet de waarheid niet te kort,
-Vant zijn vertelling stemt met vader Willebord (t).

't Is niet te verwonderen, dat Vosmeer aldra zijnen kam
niet weinig voelde groeien.
In eene toespraak van Egmond aan zijne oversten, legt de
bevelhebber, in echte krijgsmanstaal, Vosmeers plan uit :
Manhafie hoplien, hoort; wij hebben onder schijn
Van onderling krakeel, een aanslag voorgenomen,
Om beter tot ons wit, op eenen sprong (2) te komen.
Men heeft daarom het beer vandaag teruggevoerd (3).

De stad zal dezen nacht overrompeld worden. Een rijke
buit is allen verzekerd. De flauwhartigen mogen huiswaarts
keeren. Slechts weinigen zijn in het geheim ingewijd. De grootsten van den lande, het puik der manschappen, bevinden zich
reeds op het schip :
Ik heb mij op dit stuk met weingen beraden,

En 't Zeepaard, 't welk eerst lag aan 't Y, met rijs doen laden,
Opdat er de soldaat gerust in schuilen mocht.
De Sparrewouwer reus, met ijver aangezocht,
Ging met de bloem des volks en 't puik van al de grooten
Te vacht grootmoedig scheep, op 't noemen van de loten :
Mijn broeder Wouter zelf, Vianen, met de zorg
En hope van zijn huis : Abkou en Rijzenborgh,
Put, Grobber, Kuilenburgh, met Arckel, Borsslen, Voren,
En 's Graven zonen beide, en 't schip, naardat wij hooren
Uit ons doortrapten spie, is al in stad gehaald,
Door Vossemeers beleid. Zoodat er niets en faalt
Dan nu te nacht, zoo ras zij poort en sloten breken,

(t) Gijsbrecht van Amstel, iVt' bedrijf, 3" tooneel.
(2) Op eenen sprong : onverwachts, plotselings.
(3) Id., 2dO bedrijf, 18 10 tooneel.
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En Zwanenburg viert (1), te .letten op dat teeken,
En voort met alle macht te volgen op het licht
Des schrikkelijken brands, dien Vosmeer binnen sticht

(2).

De spie heeft dus het recht fier te zijn. Hij is, in feite, het
hoofd der aanvallers. De hoplieden zijn bereid. Een deel van
't krijgsvolk zal in 't Karthuizersklooster verborgen worden. Dit
is Diedriks werk. De opperbevelhebber belast hem « de broeders niet te versteuren en zich in toom te houden ». Wij weten
hoe dit bevel uitgevoerd werd.
Egmond wil nog eene samenspraak hebben met Vosmeer,
Die ter gezette tijd komt zwemmen door den boom (3).

De kerel staat op zijn stuk ; hij weet hoe gewichtig, hoe
gevaarlijk zijn bespiedingsdienst is; hij, de nieteling, is ontevreden, daar de opperbevelhebber eenige oogenblikken op zich
laat wachten.
Ik kom al heimelijk gezwommen door de grachten.
Waar sammelt Egmond nu? Hij zou mij hier verwachten.
't Is donker. Ik ben nat, en klippertand van kou (4).

De opperbevelhebber is ongerust. Waar mag Vosmeer blijven? Wij waren overeengekomen, dat hij op dit uur hier zou
geweest zijn. De Spie hoort dit : hij, die niet zonder bijtende
geestigheid opgemerkt heeft, dat « met kibbelen al te veel tijd
versleten werd », die doortast, antwoordt, feller dan het een man
van zijnen stand in gewone omstandigheden zou passen :
Hier is de man al zelf. Die zich durft onderwinden
Een aanslag vol gevaars, moet passen op zijn tijd.

Egmond is tevreden. Hij heet « zijne brave borst welkom »;
hij heeft het bewijs, dat men « op Vosmeers woord een kerk mag
(t) Op het kasteel van Zwanenburg zal een vuur branden; dit zal het
aanvalsein wezen.
(2) Gijsbrecht van Amstel, 2de bedrijf, zate tooneel.
(3) Boom, de denkbeeldige lijn in, of in 't algemeen dat gedeelte van een
vaarwater, waar de havenboom pleegt of behoort te liggen, beschouwd als
grens van een stadsgebied, enz. (Woordenboek der Nederlandsche Taal,
3de deel, kol. 414.)
(4) Gijsbrecht van Amstel, 2dc bedrijf, 3" tooneel.
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bouwen a. Hoe hebt gij het met Gijsbrecht van Amstel « gebrou-

wen ? »
Dan zet Vosmeer den krop voor goed vooruit :
Zoo geestig, dat er niets aan dezen aanslag faalt,

Dat de schavuit, die hoogst waarschijnlijk nooit onderwijs
had genoten, van Tioje's belegering spreekt, is wonder
De burgerij heeft zelf het Zeepaard ingehaald
Met zangen en triomf, als ate van Troje deden.

De onderneming was zeker gevaarlijk; doch ik
verantwoordelijk hoofd.
Eerst kregen wij lek :

was het

Ik stuurde en hield het roer, maar 't oorlogsvolk beneden,
En liep geen klein gevaar. De bodem slorpte 't nat,
Door 't stooten op een paal, waardoor eenieder zat
In 't water tot de knie, en vreesde te verstikken.
Het ongemak was groot, noch durfde niemand kikken (I).

Dan overviel ons de hoest. Doch ik was slim genoeg, om
gevaar te weren.

het

Doch 't lek geraakte dicht, en stopte wonderbaar
Van zelf; toen bracht de hoest ons weder in gevaar:
Vermits men 't schor geluid bescheidelijk kon hoorera.
Zoo God niet had verdoofd des Amsterdammers ooren,

Wij waren van ons stem en eige keel verraan.
Ik gaf mij zelven moed, en hief eens rustig aan
Te zingen dat het klonk, schoon hart en nieren krompen.
Dan trandelde ik van kou ; dan viel ik eens aan 't pompen.

Zoo kwamen wij in Amsterdam. Het volk stroomde ons
toe : men was zeer mild in het trakteeren :
Zoo raakten wij in stad, daar als een waterval,
Al 't vollek schoot naar 't schip van straat en burregwal.
De geest van oud en jong dooreen scheen uitgespannen (2).
Men bracht het Vosmeer toe met kroezen en met kannen.

(t) Kikken : Een woord uit het Kempisch taaleigen. Ge moogt er niet
over kikken of mikken. Ik durfde niet kikken of mikken. Ge moogt er door
woord of gebaar geene toespeling op maken. Ik durfde mij niet roeren.
(2) Uitgespannen, uitgelaten.
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den veldheer oh gebiedender toon toespreken. Zelfs als deze
hem naar het leger zendt, antwoordt hij eenvoudig dat hij terug
naar de stad trekt, waar hij alle oogenblikken gevaar loopt gedood te worden, doch waar zijne aanwezigheid nuttiger is.
Nu schort er, dat wij elk ons werrek voortbeschikken.
Het Zeepaard, zwanger van gewapenden, zal gaan
In arbeid, en van vracht, voor 't opgaan van de maan,
Omtrent ter middernacht, verlossen, als de kerken,
Op 't hoogtijd zijn gepropt van menschen, die 't niet merken :
Dan zal de laag (I) in twee gedeeld, eer 't iemand hoort,
Terstond vermeestren gaan de Harelemmer poort,
En rammen ze met kracht ; en ik, om u te lichten,
Van ver, zal daadlijk brand in 't holle Zeepaard stichten,
Dat midden in de stad bij d'andre schepen leit.
EGMOND.

De maarschalk wacht op u in 't klooster, al bereid
Terstond met duizend man de muren in te trekken,
En 't leger ligt niet ver. Ik ga het hun ontdekken.
VOSMEER.

En ik alweer naar stad. Nu, veldheer, pas op 't stuk.
EGMOND.

God geef, dat u en mij dees aanslag wel geluk' (2).

De aanslag gelukt, boven alle verwachting. Terwijl Badeloch, Gijsbrechts gemalin, haren droom verhaalt, waarin de val
van Amsterdam voorspeld wordt, verschijnt Broer Peter met de
droeve tijding :
De vijand is in stad,
Het is met Amsterdam en met zijn hooge wallen gedaan (3).

Vosmeer heeft woord gehouden. De kerel, die voor Gijsbrecht zoo kruipend was, stichtte, terwijl het Zeepaard zijne.
vracht loste,
den brand,
In 't midden van 't gevecht, met schijnpen en braveeren (4).
(I) De laag, krijgsvolk.
(2) Gisbrecht van Amstel,

2e

bedrijf, 3° tooneel.

(3) Gijsbrecht van Amstel, 3° bedrijf, 1e tooneel.

(4) Id., ibid.

-

154
—_
15f-

is Vosmeers
Vosmeers rol
rol ten
ten einde.
einde.
Hier is
een sluwe,
sluwe, doortrapte
doortrapte deugniet;
deugniet;doch
docheen
eenideaal
ideaalvan
van
Hij is een
bespieder. Een
Een legeroverste
legeroverste van onzen
onzen tijd
tijd zou
zouhem
hemmet
metde
de
een bespieder.
hoogste eereteekens
eereteekens beloonen.
beloonen. Hij
Hij speelt
speelt met
met zijn
zijn leven,
leven, om
om de
de
hoogste
zijnen in te
te lichten.
lichten. Hij
Hij is
is vindingrijk
vindingrijk in het
het uitkiezen
uitkiezen van
van de
de
zijnen
beste middelen
middelen om
om den
den vijand
vijand teteverschalken,
verschälken, verliest
verliest in
in de
de
beste
hachelijkste oogenblikken
oogenblikken zijne
zijne tegenwoordigheid
tegenwoordigheidvan
\Zlllgeest
geestniet,
niet,
hachelijkste
in het
hetuitvoeren
uit\"oerenzijner
zij Iler stoute
stuute plannen,
en is
is e\'en
even stipt en dapper in
wij s en voorzichtig
voorzichtig in liet
het voorbereiden.
voorbereiden.
als wijs
Hij is
is met
met aangrijpende
aangrijpende waarheid
waarheid geschilderd
geschilderd:; het
het typus
typus
Hij
dier stoute
stoute kerels,
kerels, gelijk
gelijk Holland
Holland er
erinindie
diedagen
delgenzeker
zeker
van een dier
velen had.

lIl.
De Bisschop
Bisschop Gozewijn.
Gozewijn.
figuur, die
die Rubens
Rubens met
metbijzondere
bijzonderevoorliefde
voorliefdegeschilgeschilEene figuur,
heeft, is
is die
die van
vän den
Oenprachtlievenden
prachtlievendenkerkvoogd.
kerkvoogd.Het
Hetgetal
getal
derd heeft,
aardisiszeer
zeergroot.
groot.Als
Alsvoorbeelden
voorbeeldenwijs
wijs
meesterstukken in dien
dien aard
ik op
op de
de rechter
rechtervleugeldeur
vleugeldeur van de
de wereldberoemde
wereldberoemdeKruisafKruisafik
doening in de
de hoofdkerk
hoofdkerk en
en naar
naar het
hetaltaarstuk
altäarstukininde
deAugustijAugustijdoening
nenkerk derzelfde
derzelfde stad.
stad.
is groot, zwaar, bloedrijk. Hij is
is kloek
kloek gebouwd,
gebouwd,
De persoon is
en met buitengwone
buitengwone lichaamskracht
lichaämskracht begaafd.
begaafd. Hij
Hijisi,ingetogen,
ingetogen,
kalm; ook Viel
hij op in geestesontheffing.
geestesontheffing. Zijn zielstoestand
wel gaat
gaat hij
wordt
de minste
minste bijzonderheden
bijzonderheden op
op zijn schoon,
schoon, mannelijk
mannelijk
wordt in de
gelaat uitgedrukt.
uitgedrukt.
De driften
driften:: de
de gramschap,
gramschap, de
deverontwaardiging
verontwaardiging vooral;
vooral; ook
ook
het misprijzen,
misprijzen, de verachting
verachting worden
worden gemakkelijk
gemakkelijk bij hem opgeopgewekt.
afkeer tot
tot het
het kwaad,
kwaad, het
hetafgrijzen
afgrijzen
wekt. Nog
Nog gemakkelijker
gemakkelijker de
de afkeer
zegepralende ondeugd;
ondeugd; het
het medegevoel
medegevoel voor
voor de
de gegevoor
voor de zegepralende
hoonde, voor de belasterde
belasterde onschuld.
onschu!d.
In het
het uitdrukken
uitdrukken dezer
dezer hartstochten,
hartstochten, in
in het
hetplastisch
plastischvoorvoorstellen
zielstoestanden vertoont
vertoont Rubens
Rubens zich
zich in
in alalzijne
zijne
stellen der zielstoestanden
zegepralende macht.
macht.
den Vlaamschen
VlaarllSchen meesmeesUitwendig
Uitwendig praalvertoon, decorum is den
ter lief.
lief. Zijne bisschoppen,
bisschoppen, gemijterde
en prelaten
prelaten prijken
prijken
gemijterde abten en
met prachtgewaden;
prachtgewaden ; meesterstukken
meesterstukken van borduurwerk
borduurwerk en
endrijfdrijfkunst,
en van degelijkheid en
en kleur.
kleur.
kunst, juweel
juweelen

155

--

Rubens en Vondel, ik had dit reeds lang aangetoond, voor
Dr. Jan Te Winkel daar op het XXIXste Letterkundig Congres
te Brussel over sprak, zijn op het nauwste met elkaar verwant.
Beiden, met slechts een verschil van tien jaar, in de laatste helft
der zestiende eeuw, van Antwerpsche ouders geboren, zijn de
oortypen, de grootmeesters der Antwerpsche School.
Wat de samenstelling, de groepeering, de manier van voorstelling, den stijl, de kleur; in een woord : de geheele opvatting
en beoefening der kunst betreft, is de overeenkomst tusschen
beiden treffend ; het zou een dankbaar onderwerp zijn deze
overeenkomst, door de vergelijking van beider werken eenigszins
nader te onderzoeken (I).
De figuur van Bisschop Gozewijn, uit Gijsbrecht van Amstel,
is eene echte Rubensfiguur. Nog om eene andere reden, die later
.zal blijken, gunnen wij hem eene voorname plaats in deze galerij.
Amsterdam is in de macht der Hollanders. Gozewijn, Gijsbrecht's •oom, bevindt zich in liet Klarissenklooster, dat alle
oogenblikken kan overrompeld worden.
De Bisschop, kalm, bedaard, vol statige waardigheid, wacht
den dood gelaten af.
Hij spreekt tot de nonnekens :
Het loopt met Amsterdam, gelijk gij hoort, ten ende,
En wij verwachten deel aan d'algemeene ellende.
't En zij dat elk van ons zich dadelijk verzie.
Voor mij, 'k ben oud en tt aag; mij voegt niet dat ik viie,
Zoovele moeite en is het leven mij niet waardig.
Belieft het God, hij loom', zijn dienaar staat al vaardig :
Hij haal mij in zijn troon en aangename rust (z).

De Bisschop is vol vaderlijke goedheid, bekoorlijke lieftalligheid en innigheid, gepaard met vroomheid en overredingskracht,
om aan de beangstigde nonnen vertrouwen in Gods bescherming
in te boezeroen :
(i) Ook de uiterlijke punten van overeenkomst zijn talrijk. Rubens en
Vondel werden beiden van Antwerpsche ouders in den vreemde geboren.
Beiden werden in de Hervormde leer opgevoed en gingen tot de Roomsche
leer, de leer hunner voorouders over, zonder dat de bijzonderheden juist
gekend zijn.
(2) Gijsbrecht van Amstel, 46 bedrijf, I e tooneel.
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Maar gij, mijn dochterkens, dien nog het leven lust,
En in het bloeiendst zijt van uwe jonge jaren;
Zet gij op. 't vluchten aan, of Jezus u wou sparen.
En helpen in den nood. Klarisse, reine maagd,
Die t' onrecht nog den haat van vader Velzen draagt,
Begeef u op de vlucht; al d'andren zullen volgen.
De vijand, blind van wraak, is bitter en verbolgen,
En allermeest op u (1).

Klarisse verklaart, dat zij hem, die « haar tot vader strekt,
haar het Christelijk geloof i n het herte prentte, haar van kindsbeen af herbaatde, den geest versterkte en 't lijf in reinigheid
bewaarde », nooit zal verlaten; de andere nonnen bevestigen,
dat c het outer hare wijk is », waarop de bisschop vol vaderlijke teerheid tot Klarisse zegt
0 edel maagdeken, hoe zijt ge zoo gelijk
Van aard, die Klare zelf, naar wie gij heet Klarisse !
Waar vind ik onderscheid in dees gelijkenisse ?
Toen 't Sarazijnsche heer vermeesterde al de stad (2).
Daar Sinte Klare was, wat deed ze toch ? Zij trad
Grootmoedig in de pooit van 't klooster, daar ze woonde,
En zag den vijand weg, zoo ras hij zich vertoonde : (3)
Haar moed, haar sterk geloof, en ieverig gebed

(t) G /sbrecht van Afnstel, 40 bedrijf, 1e tooneel.
(2) Al de stad. Geheel de stad. Al, geheel, ganschelijk, ten volle. In het
Mnl. de gewone opvatting. Men vindt het echter nog tot in de vorige eeuw.
(Wdb. der Ned. Taal.) Tweede Deel. Eerste Stuk, kol. 62.
(3) Terwijl het Sarzijnsche leger van Frederik II het dal van Spoleto
verwoestte, naderde eene bende ongeloovigen om het klooster der H. Clara
te bestormen, dat buiten de stad Assise stond. De heilige, in hare armoede,
had geene dienaars om haar te verdedigen, en geene schatten, om zich van
hare vijanden vrij te koopes. Hare eenige toevlucht was het goddelijk
Sacrament. Zij liet het in de Monstrantie boven • de deur van het klooster
plaatsen, en er vóór knielend, bad zij: 0 Heer, wil de zielen, die uwe ziel
belijden, biet aan de beesten overleveren ! ». Eene stem uit de heilige Hostie
antwoordde : Mijne bescherming zal u nooit verlaten ! ».
Een plotselinge schrik overviel de ongeloovige bende; zij namen de
vlucht, en Ste Clara's klooster werd gespaard. Aldus was de heilige armoede
machtiger dan 's menschen kracht ». (Levensschetsen der Heiligen voor
eiken dag van het jaar ; met eene inleiding naar kardinaal Newman. Gent,
uitg, Van der Schelden, 190 P., blz. 338).
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Gij moogt dan, nu ,gij hebt die zellefde gedachten,
Met mij, voor dit autaar, de vijanden verwachten (t).

Gozewijn vertoont zich in zijne prachtliefde; de schilder,
de Antwetpsche schilder Vondel, treedt op het voorplan
Maar trek me, dat mijn dood zij ver van schande en smaad,
Eerst aan dit lamme lijf mijn prachtigste gewaad,
Gelijk een bisschop voegt, aleer zij ons verrassen.
Zet mij den mijter op, hij zal niet kwalijk passen
Oh mijn gezalfde kruin. Breng hier den gouden ring,
En steek aan mijne hand, die beeft, den vingerling,
Daar ik de bruid van 't Sticht (2), de Roomsche Kerk mee trouwde.
Geef mij den herdersstaf, tot steunsel van mijn oude (3)
Daar ik Gods kudde meê gehoed heb en geweid (4).

Gozewijn is de vrome priester, bereid den marteldood te
sterven :
Gij hebt godvruchtig, neef, u neffens ons gekweten.
Wij zullen 't noch s óor God, noch engelen vergeten.
Den grooten God alleen zij eere in 't hemelrijk.
Wij bidden u, sta op. Gij doet ons ongelijk,
Dat gij ter aarde knielt voor sterfelijke menschen,
Hoe zou ik schooner dood na 't lange leven wenschen,
Dan hier voor martelaar, op deze heii'ge steê,
Te offeren mijn bloed in 't vurigst van mijn beê :
Op 't allerhoogste feest van Gods geboortenisse (5).

De dood van den edelen man is zijn leven waardig.
Wanneer de vijand, onder het geleide van Haemstede,
Graaf Floris' onechten zoon, het klooster binnen stormde, was
Klarisse, warets al de zusters overtuigd, dat haar marteldood
nabij was. Zij bereidden er zich dus op voor. De tafereelen, die
elkander opvolgen, zijn vol kleur, en ademen het teederste gevoel.
't Zijn Vlaanlsche schilderijen.
(1) Gijsbrecht van Anzstel, 4" bedrijf, 1ste tooneel.

(2) Het bisdom van Utrecht.
(3) Ouderdom.
(4) Gijsbrecht van Amstel, Ode bedrijf, I,te tooneel.
(5) Gijsbrecht van Amstel, Ode bedrijf, ede tooneel.

- 158 Ik volgde Haemsteê na, toen hij in 't klooster raakte,
En vloog de kerkdeur in, daar Gozewijn nog zat,
In 't midden van den rei, die even vurig bad,
En door een vast geloof op God zoo moedig steunde,
Dat niemand zich het woên der vijanden en kreunde.
Hij scheen een zon gelijk, en zij (i) de klare maan,
Al d'andren starretjes, die blij ten reie gaan,
En juichen om dees twee, daar zij haar glans uit scheppen.
Men zag ze nauwlijks iets dan kuische lippen reppen (2).

Tweede tafereel uit de wonderschoone beeldengalerij :
Maar Haemstêe
Beklad en rood,
En vat hem bij
Gereed

vaart hem toe met opgestroopten arm,
en van Kristijnes (3) bloed nog warm,
den baard met d'eene, met den degen
in d'andre hand (4).

Klarisse omarmt Gozewijn, omringd van haren stoet. Haernstede doodde allen op onmenschelijke wijze.
De dood van den bisschop is een overheerlijk beeld. Overheerlijk, wat de kleur, wat de kracht van voorstelling betreft. De
weerga van Gozewijn praalt op tal van Rubens' meesterstukken.
In het aanzien van den dood geeft de kerkvoogd aan zijn
onstuimig karakter, aan zijne verachting van den beul, in den
toon der gloeiendste, der edelste verontweerdiging lucht. Zulk
stuk is een feest voor het oog en tevens voor het oor; een genot
voor het hart :
Zij vielen overhoop, en lagen bij malkander,
In 't rond, gelijk een krans van rozen, wit en rood.
Toen stond Klarisse daar bij Gozewijn, ontbloot
Van menschelijke hulp. Gij zoudt ze bei zien pronken
Al s bloemen op haar steel, in eenen beemd, verdronken
Van eenen rooden plas. D'een zuchtte nog, en d'een
Vertrok het hoofd, die d'arm, en deze nog haar been.
Een ander had den geest zoo dadelijk gegeven.
De Bisschop, schoon hij stond op d'oever van zijn leven,
En toomde zich niet in van gramschap en van rouw.

(i) Klarisse.

(2) Gijsbrecht van Amstel, 5d° bedrijf,

e de

tooneel.

(3) Gijsbrechts zuster.

(4) Gijsbrecht van Amstel, Sae bedrijf, tste tooneel.
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« Uw vader lei de hand wel eerloos aan een vrouw (i),
Maar zoop, nooit vrouwenbloed, noch is daarom gelasterd (2),
Dus blijkt het, dat ge zijt een overwonnen (3) basterd
Naar lichaam en naar geest, nu gij uw aard betoont
Aan nonnen, die altijd in 't woeden zijn verschoond. »
En d'ander antwoordt hem : gij zult die eedle Reien
Als basterdbisschop dan gaan volgen en geleien.
Hardnekkige, leg nu den valschen mijter neer.
Zoo sprak de basterdzoon, en rukte hem omveer
Met stoel en al in 't bloed; de mijter viel er mede.
Klarisse viel er bij, toen zij haar beste dede,
En hield hen even sterk om zijnen hals gevat.
En scheen gevormd albast met purper overspat.
Hij duwde 't bloedig zwaard in 's grijzen loome zijde
Tot aan 't verguld gevest (4).

Klarisse trok den degen uit de wonde, zette den mijter op
het hoofd des stervenden bisschops, en kuste zijnen bleeken
mond.
Gozewijn, alsof hij de nog veel erger martelie van het
nonneken voorzag,
Opent pijnelijk zijn halfgeloken ooges,
En ziet ze nog eens aan, en schijnt met haar bewogen,
Die hem zijn oogen luikt. Hij geeft den lesten zucht (r).
.

De studie van Gozewijns karakter is belangrijk, omdat zij
ons het treffend, onwederlegbaar bewijs oplevert, dat Vondel, als
kunstenaar, geheel en al Vlaamsch was. Geen, die het wezen der
Vlaamsche en Hollandsche Scholen bestudeerd heeft, kan dit
in twijfel trekken.
Er is iets anders. Vondels overgang van de Hervormde Leer
tot de Roomsche Kerk heeft tot vele strijdschriften aanleiding
gegeven. Hebben de Jezuieten, heeft Pastoor Marius, deze bekeering bewerkt ?
De bekeering zou in 1641 gebeurd zijn. In de Dietsche Warande heb ik vroeger mijne meening uiteengezet. Ik heb daarin
(i) Floris V. Zie het Sae bedrijf, is" tooneel van Gijsbrecht van Amstel.
(2) De beteekenis van het werkwoord lasteren is sinds Vondels dagen
gewijzigd. Het beteekende toen te last leggen.
(3) Buiten het huwelijk gewonnen.
(4) Gijsbrecht van Amstel, Sae bedrijf, iate tooneel,
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gezegd, dat, naar mijne opvatting, Vondels bekeering niet veel
moeite heeft gekost. Ik geloof niet dat zijne Protestantsche overtuiging diep ingeworteld was. Daarvoor was hij te veel Vlaming,
te door en door Antwerpsche kunstenaar.
Wat ervan zij, de bekeering zou in 1641 gebeurd zijn.
De opdracht van « Gijsbrecht van Amstel » aan Huig De
Groot dagteekent van 16 van Wijnmaand 1637. Welnu, dit zal
niemand loochenen; in Gozewijns figuur, in gansch het stuk, is
;een enkele Protestantsche ademzucht voelbaar. Het is even
Vlaam, ch als Roomsch gekleurd.
Is het mogelijk ernstig te beweren, dat een Protestantsche
dichter der zeventiende eeuw zou gedicht hebben :
De kaarsen op 't autaar
Zijn sommige gebluscht, en sommige die blaken.
De kerrekschenners woên, en passen wat te raken,
En vechten oni den buit, en plondren 't al, ook zelf
Het lllarianum 0), dat te pronk hing van 't gewelf,
Wordt afgerukt. Men zet in 't glib'brig bloed zijn stappen.
Men torst er kelken uit, kassuifelen en kappen,
Die stijf staan van , gesteent, van paarlen en rood goud,
Om 't heerelijkst als 't plag. wanneer men hoogtijd houdt,
Om 't koor en outerkleên. De Kerstnacht lag in stukken.

De Hervormden hadden juist voor dit alles de diepste verachting. Vondel staat er voor in bewondering, gelijk een zoon
der Scheldestad met hare heerlijke kerken, met hare luisterrijke
eerediensten daarvoor bewerktuigd kon zijn.
En wat zal men van het volgende zeggen :
Niet verre van 't autaar, vereerd met rijke gaven,
Stond een albaste tombe : in deze lag begraven
Het kostel ijk gebeente en d'overheilige aseb
Van een, die om 't geloof aan God gemarteld was;
Daar moest de snoode schelm, zich zelven nog aan wreken.
't Is wonder, als God zwijgt, dat dooden niet en spreken?

(t) hlarianum, geborduurd overkleed, zonder mouwen van het Maria-

beeld, dat bij hooge feesten boven dit beeld werd opgehangen. (De Werken
van 1. Van den Vondel, uitgegeven door Mr J. VAN LENNEP, Herzien en

bijbewerkt door J. H. W. UNGER, 1637-1639, blz. 93.
(2) Gijsbrecht van Amstel, Ode bedrijf, 3" tooneel.
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Hij schon en sloeg er aan zijn klauwen, vuil van bloei,
En brak ze toornig op met grooten overmoed.
Terstond kwam hem een geur en ietwat lieflijks tegen.

Maar die verwaten mensch, wat zou zijn hart bewegen ?
Hij vaart al voort, en strooit de beenen hier en daar,
En smijt de tombe in twee, en breekt 't gewijde autaar,
En doet terstond den brand in 't dak van 't klooster steken (1).

De dichter dezer verzen was geen Protestant.

AANHANGSEL.
De Hervormde predikanten bemerkten (lok, dat Gijsbrecht
van Amstel sterk Roomsch gekleurd was, gelijk uit het volgende
stuk duidelijk blijkt

« De datum van de eerste voorstelling was bepaald op 26 December, tweeden Kerstdag. Een week te voren besloot de Kerkeraad
der Gereformeerde gemeente eerre commissie te zenden aan Regenten van het Weeshuis om hen aan te manen af te zien van de « verthooninge van de superstitien wande paperije als wisse en andere ceremonien » (2). De predikant Laurentius en zijn ouderling Claes Jansz.

Visscher moesten onverrichter zake aftrekken en gingen daarop hun
bezwaren bij Burgemeesteren indienen, met verzoek het stuk te
weren en te zorgen, « dotter doch geen schandalen mochten gegeven
worden. Hun werd daarop geantwoord », dat de E. Burgemeesteren
daarop hadden gelet dat de Kercke noch de politie niet gepickeert of getraduceert sonde worden, meynende dat hetgene sonde mogen passeeren, meer
sonde strecken tot bespottinge van het pausdom als tot onteeringe van de
Christelijke religie. Hiermede konden zij heengaan. Toch bereikten

zij gedeeltelijk hun doel, want de eerste vertooning had niet op
tweeden Kerstdag plaats.
« Verheugd ging Ds Wachterdorfius op 31 December Burgemeesteren bedanken « voor de goede devoiren tegens de vertooning aange(t) Gijsbrecht van Amstel, 5de bedrijf, iste tooneel.

(2) Het « rijzen van den nieuwen Schouwburg » was door de heeren
Weesvaders « gevorderd ». Daarom wilde Vondel het gebouw inwijden met
eenig werk dat deze stad en burgerij mocht behagen. Opdracht aan Huig
De Groot.
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wend », er tevens nogmaals « ernstelijck ende serieuselijck » op aandringende « de achterhoudinge van liet comedyssel », daar de Kerkeraad
vernomen had, « dat nochtans verscheyden personen, de kercken niet
welgesint, sick te samen voegen om oorlof by de HH. Burgemeesteren te
verwerven datse souden mogen gespeelt werden ». De predikant wees er
nogmaals op, dat het treurspel « t' eenemael daerop loopt om het pansdom sinakelijck te maecken » ; hij ontving evenwel ten antwoord, dat
de burgemeester, die hem te woord had gestaan, alles aan zijn ambtgenooten zou « coi municeeren, hoewel cleyn hope gevende van de selve
te weigeren ». (De Werken van .7. Van den Vondel, uitgegeven door
M. J. VAN LENNEP. Herzien en bijgewerkt door J. H. W. UNGER,
1637-1639, blz. 22. De protocollen van den Kerkeraad werden medegedeeld door J. H. RdssING in De Tijdspiegel, 1874, III, blz. 288.)

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

I
VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is , de .Yederfandsche 'laai en
rVe/euscllap /e be7JordC7'clt, dool' /iet ni/geven, ill het .iVederlalldsch,
;'(lIl /limwe werkell o,!er Na'ltltr- of Gelleeskundige JVelenschappeil, over Rec1t1sgelcerdlteid en 07Jer het Vak ,Jall den Illgem'eur '>,
Derhah'e worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer \'erschillende vakken ter uitgave
ingewacht Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld "an drie be<lordeelaars, leden "an de Bes/endige Commissie 7'001' _Vicmvcre Taal til Lel/flen, Na kennisneming van
de uitgebrachte "erslagen, beslist de Academie m'er het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.

Reeds verschenen uitgaven:
L) 1Ir. L. DOSFEL : Kern van

0118

Bn"gerIUk Wetboek. ('905.)

2,) Dr, A, TEIRLI"CK : 8"," .. n,lellu.: .. ",. "U, en navclb"eukeu en
,'au enkele zeldzauue ...·enken. (u)06.)

3.) Dr, A,.] ..J,VANDEVELDE: O1'c.· Jlelk· ell
studie tot voorlichting van

i,) Mr. K, vAN ACKER
Belelë. ('C)OÓ,)

7.00":

~(elkverv,,"ehlne.

burg~r e 'l amutenaara
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(1907,)

Overzlcht der Sl,.ahindeillu.:en vaD

,, ) Dr. A,.J.-], VA..."<DEVELDE : liet wate.· in het ,lacelUkach leven.
('90 9,)

Ter pers:
6,/ Dr, C, DE BRUYKER: De .t .. tblleehe ... eU ....... I .. de pl .. nt .... ·
kuucle en )IKrc toelu.... h.i:e .. UI' cic •• lulle ,~au dt"'11 In~loed
tier lel·eu .... oor"·a.rdeu.

Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche A cademie. (Vervolg.)

11
KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel l'/aalllsche
Liedl!1'elt onder het yolk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
Eene eerste prijsvraag is \'oor het jaar I9I2 uitgeschreven, t.w. :
Lager ondenvijs: bOCJgstt.' k'ns!en. - Verlan~d worden : 26 .chooJUed .... reu
(gedichten en ruuzlt-k), waaronder 10 inzonöcrht-id voor meisjes.
Gedicbten en muzit!k h('h ooren onuit~t ge,'en te zijn.
Prijs: 50C. fr., of 250 fr voor den dlcbtrf .. n 250 ir. voor den toondichter. - Bij
niet· toek,.t Dir g van den pi ijs, kan lij onder verscheidene mededingers verdeeld
worden.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911.

111
J.

SALSMAf\;S-FONDS.

Krachtens het KoninkliJk lkslnil yan 25 Januali I<)o<), houdende goedkeuring van het Reglemellt dllor cle Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds nl5tgestekl, zal de janrlijksdH' illtre~t "all dit Fonds door haar
gebruikt \\:oroell lIaar eigEll inzie hl en naar den cl~(h der
omstandigheden:
a) b~lzii tot het uit~cbrijv(n van plijSVI3gt n, hft2ij tot het uitge\'en vaD iDge.

zonden

wt'rk~n

op het gebied der Nederlandsche taalkunde;

b) hetzij tot hft uit~ .. en van Middelr.. dnland,cb. tek,ten op bet g.bied der

Roornsch-CatboJif"ke Lijbl"lv,.rtaliD~, Lijbeheik lariDg, ljlU1~jf", zedeleer. catecbese,
homildiek, hagiC'graphie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten,orden!lrt"gelen;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijkf" zendicgenol van studiereizen,
welke tot het voolbereiden VBD uitgavf'TI als df> t.udt'1 h'tua IJ en C bencerude,
aoodzÜ'.elijk worden bevonden;
dl hetzij tot bet bekosti«en van de mustratie van reeds door de Academie
ODGtrm men uitgaven in d~n aard van de onder littera IJ t n c genoemde.

Eene eerste prijsvraag is voor het jaal' I9I7 tütgeschreven, t.w. :
Iliddeleeu"· ... he LJtu .. SI .... - Inricbting rn nrspreiding der Middel·
Dederland.cbe GeiY·de,,· en Gebedenboeken.
Prij. : 600 Ir.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916.
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Vergadering van 20 April 1910.

Aanwezig de heeren : Prof. AD. DE CEULENEER,
bestuurder, Is. TEIRLINCK, onderbestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS
OBRIE, TH. COOPMAN, JAN BROECKAERT, JAN BOLS,
KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS,
Dr. JAC. MUYLDERMANS, JAN BOUCHERIJ, AMAAT jool,
Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, Dr. HUGO VERRIEST,
Prof. Dr. C. LECOUTERE en VICTOR DE LA MONTAGNE.
De heeren Dr. H. CLAEYS, Mr. EDW. COREMANS
en Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, werkende leden, als-

ook de heer Dr. LEO GOEMANS, briefwisselend lid, hebben laten weten, dat zij verhinderd zijn de vergadering
bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Maart-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

Afsterven van den heer Dr. Constant-Jacobus
Hansen, buitenlandsch eerelid. — Bij brieve van
15 April, bracht Mevrouw C.-J. HANSEN, geboren EMMA
TORFS, ter kennis der Koninklijke Vlaamsche Academie,
de droeve mare van het afsterven, op 14 dezer, van
haren dierbaren echtgenoot, den heer Dr. CONSTANTJACOBUS HANSEN, binnenlandsch eerelid onzer Koninklijke Instelling. Op verlangen van den Overledene, heeft
de begrafenis den Zaterdag 16 April in alle stilte plaats
gehad.
Bij het openen der vergadering, brengt de heer
Bestuurder een eerbiedige hulde aan den afgestorvene.
Dr. HANSEN, zegt hij, was lid der Academie sedert
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27 October 1886 en, sinds de stichting der Commissie, lid
der Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde. In 1889 werd hij verkozen tot lid
der Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde en
in het jaar 1895 vervulde hij het ambt van Bestuurder.
De betreurde afgestorvene bewees talrijke diensten aan
de Academie. Ook zal zijn aandenken steeds in eere
blij ven.
Brief van rouwbeklag. --- Op voorstel van den Bestuurder, beslist de Vergadering dat een brief van rouwbeklag aan Mevr. C.-J. HANSEN zal gezonden worden.
Levensbericht. -- De heer Bestuurder stelt vervolgens voor, den heer VICTOR DE LA MONTAGNE te belasten met het schrijven, voor het vaarboek voor 1911, van
het Levensbericht van Dr. HANSEN. - De heer V. DE LA
MONTAGNE verklaart deze opdracht gaarne aan te nemen.

Aangeboden boeken. Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Aca—

demie aangeboden :
Door de Regeeri ng
Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et Classe des Beaux-Arts. Mémoires, collection in 80. Deuxième série, t. VI, fasc. III (dernier). VERRIEST
(LEo\. - Le servage dans le conté de Hainaut. Les sainteurs. Le
ineilleur catel. Bruxelles, 191o.
Id. t. VII, fasc. I. PÉROUSE (GABRIEL). - Georges Chastellain. —
Étude sur l'histoire politique et littéraire die X Ve siècle. Id.
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Negende deel, elfde aflevering, (Naturaliseeren-Nederstorten), bewerkt door Dr. A. KLUYVER.

's Gravenhage en Leiden, 191o.
De Vlaamsche Kunstbode. Maandelijksch Tijdschrift voor Letteren,
Kunsten en Wetenschappen, onder Hoofdredactie van JAN BoucHERIJ.
39ste Jaargang. Antwerpen, 1909.

Ministère de l'Intérieur et de l'Agriculture. Administration de la
statistique générale. Catalogue de la Bibliothèq ue de lee Comniission
centrale de statistique. Tome VI : Ouvrages concernant le Grand-Duché
-

de Luxembourg, les Etats scandinaves, la Russie, les Etats balkaniques,
la Turquie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Bruxelles. 191o.

- 165 TIJDSCHRIFTEN. - Bibliographie de Belgique, 1910. Première
partie : Livres, nos 4-5 ; deuxième partie : Publications périodiquec,
nos 4 5 ,
Revue de l' Université de Bruxelles, nos 3-5, 1910. — Revue
Sociale Catholique,,nos 5-6, 191o.
Bulletin bibliographique et tédagogique du Musée beige, nos 2-3, 1910. — Annales de la Société d'archéologic de Bruxelles, nos III et IV, 1909. -- Bulletin des Musées Royaux,
no 2, 1910. - Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, nr 2, 1910. — Handelingen. id ., nr 1, t. X, 1910. —
Arbeidsblad, nrs 3-5, 1910. — Maandschrift van het Beheer van Landbouw, nr 2, 1910.
Door de Académie Royale d'Archéologie de Belgique, te Antwerpen :
Annales, LXII, 6e série, t. II, Ire livraison, 191o.
Bulletin, no 1, 191o.
Door de Société d'Émulation, te Brugge :
Annales de la Société d'Émulation de Bruges. Tome LX de la collection, Ier fasc., février 191o.
Door de Société de Littérature wallonne, te Luik :
Bulletin de la Société de Littérature wallonne. T. 53, Ire partie
-

—

(Littérature).
Bulletin du Dictionnaire général de la langue wallonne. Publié par

la Société de Littérature wallonne. 5e année, 1910, no I.
Door de Katholieke Universiteit te Leuven :
Annuaire de l' Université catholique de Louvain. 1910, 74.me année.
Louvain.
Door den Oudheidkundigen Kring der stad en des voormaligen
Lands van Dendermonde :
Gedenkschriften, ze reeks, dl. XIII, 3e en 4e afl.
Door den Cercle Archéologique et Historique d'Audenarde :
Annales due Cercle Archéologique et Historique d'Audenarde, de sa
Chdtellenie et de Pantien Pays d' entre Maercke et Ronne. Dln. I en II,

1906-1909.
Door het Beschermingskomiteit der Werkmanswoningen van
het Arrondissement Gent :
De Werkmanswoningen in de gemeenten rond Gent. III. Gentbrugge
Ledeberg. — Verslag over het onderzoek gedaan ten jare 1907 en 1908
door de heeres FERD. DE CLERCQ, P. VERBAUWEN en P. DE BUCK.

egt

St.-Amandsberg, 1909. (Tweevoud.)
Door de Rijksuniversiteit te Groningen :
warboek der Rijksuniversiteit te Groningen,

1908-1909. Gronin-

gen, 1909.
Bijvoegsel tot het warboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 19081909.

Id.
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166Door de Redactie van
van het
het
Door

Museum, te Leiden:
Leiden :
Museum. Maandblad voor
voor Philologie en
Cl1 Geschiedenis,
Geschiedenis, onder
onder redactie
redactie
van P. J. BLOK, ]J -J.
Va?!
-J. SALVERDA
SALVERDA DE
I'l:LUY\'ER en
DE GI\AVE,
GRAVE,A.
A. KLUYVER
en J.-S.
J.-S.
17ee jg"
1 -7 .
jg., 19°9-1910,
1909 -1910, Drs
SPEYER, 17
nrs 1-7.

Door
Wissenscl;aften, te Weenen:
Door de
de Kaiserliche
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften,
Weenen :

Almanach der
der Kaiserlichen
Kaiserlichen Akademie
Akademieder
derWissenschaften.
Wissenschaflm. 4°-58.
40-58.

Jahrgang : :1890-1908.
Jahrgang
1890-19°8.
Anzeiger der Kaiserlichen
Kaiserlichm Akademie
Akademieder
d~rWissenschaften.
Wissellschaftett. 37-46.

Jahrgang : 1900-1909.
]ahrgang:
19°0-19°9.
Denkschrifim
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
Wissellschaftm. PhiPhiDenkschriften der
der Kaiserlichen
losoPhisch-historische
losophisch-historische Klasse.
48. Band,
1902. —
- SCHIPPER (J.). -- The
HalterKenKenBand,1902.
The Poems
Poems ~(
of Walter
n?dy
zntroducfions, various
various readings
readings and
and notes.
notes.
ncdy edited with
with introductions,
LAUFER (BERTHOLD). -- Aus den
den Geschichten
Geschz'chten und
des
zend Liedern
Liedern des
!Ii lara spa.
lililaraspa.
JIRECEK (CONSTANTIN). -- Die Rornanen
Romanen in den
den Stddten
Stá'dfen DalnzaDalma
Teil.
tiens 'wdhrend des Mittelalters. I. Teil.
-tienswlzhrdesMitlar.
KENNER (FRIEDRICH).
(FRIEDRICH). -- Die
Die rö'mische
r6'uzischeNiederlassung
NiederlassungàzinHallstatt
Hallstatt
(Oberö'sterreich).
14 Abbildungen im
im Texte.
Texte.
(Oberósterreich). Mit
Mit t( Tafel und
and 14

49.
- JIRECEK (CONSTANTJN).
Die Romanen
Romanen in
in
49. Band, 1904. —
(CONSTANTIN). -- Die
den
Stddten Dalmatiens
Dalmatz'enswxzhrend
wdhrend des
des Mittelalters.
lIfittelalters. H.
III. Teil
den Stádten
II. Teil. lIL
(Schluss).
DIMAND (BERNHARD). -- Zur
Zur RunuinzIschen
Rumá'nzschen Moduslehre.
Moduslehre.
50. Band, 1904. - WESSELY
(KARL). - Topographie des
des Fatum
Faijûm
WESSELY (KARL).
50.
(ArsintJlles
No 111 us) in
in griechischer
griechz'scher Zeit.
Zezi. Mit
MitI I Tafel.
(Arsinbites Nomus)
JAGIC (VATROSLAV).
(VATROSLAV). —
- Kirchenslavz'sch-bohmische
Kirchensla7liseh-biihmische Glossen saec.
saee.
Xl· XII. Mit Glossen
Glossell·Abbildungen
im Texte.
Texte.
XI-XIL
-Abbildungen im
STREKElJ
- Zur
Zur slavischen
slavischen Lehnworterkunae.
Lehnwö'rterkunde.
STREKELJ (KARL). SELLIN
(ERNST). -- Teil
üoer eine
eine mz't
UnterTell Ta 'annek. Bericht ober
SELLIN (ERNST).
mit Unterstützung der
der kaiserlichen
kazserlz'ehen Akademie
Akademie der
der Wissenschaften
Wissensehaftenand
unddes
desk.k.k.k.
stiitzung
Ministeriums (ür
Kultus and
undUnterricht
Unferrichtunternommene
unternommene AusgraAusgraMinisteriums
fiir Kultus
bung in Palizstina.
Palrïstina. Nebst einel
eine11l Anhange
Anhange von
von Dr. FRIEDRICH HROZNY:
HROZNY:
bung
• Die Keilschrzfttexte
Kez'lschrlfttexte von
van Ta 'annek
•. Mit
Mit 13
13 Tafeln,
TafeJn, 132
132 TextText'annek ».
4 Detailplanen
DetaiJplänell im
Hauptpiänen.
figuren, 4
im Texte und
and 22 Hauptpi,nen.
51. Band, 1906. - B1TTNER
BITTNER (MAXIMILIAN).
(l\IAXIlIIILIAN). - Der vom
7!Om Himmel
Hilllmel
51.
gefaUwe
Chrlsti in
in seinen morgenl&zndischen
morgenldndz'schen Versionen
Verslonen and
und
gefo
llene Brief
Brief Christi
Rezensionen. Mit 88 Tafeln.
Tafeln.
Rezensionen.
BADER (ADOLF) and
und STRZYGOWSKI
STRZYGOWSKI (JOSEF).
(JOSEF). - Eine alexandrinialexandriniBAUER
sche Weltchronik.
U7eltehro,,;ik. Text
Text and
und Miniaturen
Miniaturen eines
emes griechischen
grieclzisclzen Papyrus
sche
Papyrus
SammlungW.W.Goleniscev.
Golenz'eev. Mit 88 Doppeltafeln
Doppeltafeln and
und 36
36 AbbildunAbbildunder Sammlung
gen im Texte.
SCHMIDT (W.).
(\iV.). - - Grundzzig
Grundz"l;ee einer
ell1er Lautlehre
Lautlehre der
der Mon-KhznerMon-Khmer~
SCHMIDT
SPraehen.
Sprachen.
—

—

-
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52. Band, 1908. — JAGIC (VATROSLAV). -- Ein unedierter griechischer Psalmenkornmentar.
STRZYGOWSKt (JOSEF). -- Die Miniaturen des serbischen Psalters
der kónigl. Mof- zend Staatsbibliothek in Miinchen. Nach einer
, nzt und iriz Zusammenhange mit der syrischen
grader kopie erg
Bilderredaktion des Psalters untersucht. Mit einer Einleiturg von
item wirklichen Mitgliede V. JAGIC. Mit i Tafel in Farben-, 6i in
Lichtdruck and 43 Abbildungen im Texte.
SELLIN (ERNST). -- Eine Nachlese auf dein Tell Ta `asnek in
Palestina. Nebst einem Anhange von FRIEDRICH HROZNY. « Die neven
Keilschr fttexte von T. `annek a. Mit 5 Tafeln and 49 Abbildungen
im Texte.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
Philosophisch-historische klasse.
CXL, 1899. -- ZEISSBERG (V.) : Das Register n" 318 des Archivs der
aragonesischen Krone in Barcelona, enthaltend die Briefe Kónig
,Jakobs II von Aragon an Friedrich den Schonen zend desses G'emahlin Elisabeth sammt eins en verwandten Stucken aus den jahren
13 [4.1327. (1 Taf.)
WILHELM : Briefe des Dichters Johann Baptist von Alxinger.
,JAGIC : Evangelium Dobromiri. Ein altmacedonisches Denkmal
der kirchenslavrschen sprache des 12. Jahrhunderts. II. Mczlfte. Lexicaiisch- kritischer Theil.
SCHONBACH : Studien zur Erzdhlung sliteratur des Mittelalters.
Zweiter Theil : Die Vorazeer Novelle.
DETTER : Die Voluspa.
LUSCHIN VON EBENGREUTH : Die Chronologie der Wiener Pfennzije des 13. zend 14. Jahrhunderts. Eias Beitrag zur Methodologie
der Mltnzgeschichte. (Mit zwei Tafeln.).
N6LDEKE : Funf Mo `allaqat, ubersetzt and erklárt. I. Die Mo
allaqut des 'Amr zend des Marith nebst einigen Vorbeznerkungen
liber die historische Wichtigkeit der altarabischen Poesie.
MARX : Bin Stiick unabh rngiger Poesie des Plautus.
SIEGEL : Die deutschen Rechtsbucher and die Kaiser Karlssage.
GUGLIA : Studien zur Geschichte des V. Lateranconcils. (t 512-1517.)
^

1899. -- DUNCKER (V.) : Der Besuch des Herzogs von
Lothringen in Berlin zend die Verlobung des Kronprinzen Friedrich. (1732.)
SCHUNBACH : Beitrdge zier Erkldrung altdezetscher Dichtwerke.
Erstes Stack : Die filteren Minnesinger.
SCHUCHARDT : Rornanascize Etymologieen. II.
SICKEL (V.) : RsYmische Berichte. III. (Mit einer Tafel.)
ZACHARIAE : Bpilegonzena zu der Ausgabe des Mankhakosa.
CXLI,

- i68 SCHMIDT : Ueber das Verhdltniss der melanesischen Sprachen zzc
den polynesischen zend untereinander.
COaIPERZ : Platonische Az fsdtze. II. Die angeblicke platonische
Schulbrbliothek and die Testamente der Philosophen.
KALUZNIACKI : Zier dlteren Paraskevalitteratur der Griechen,
Slaven find Rumdnen.

CXLII, 1900. -- W ESSELY : Bruchst iicke ezner an Liken Schrift
fiber Wetterzeichen.
THANER : Die literargeschichtliche Entwicklung der Lehre vom
Error qualitatis redundans in personam and vom Error conditionis.
BITTNER : Der Einfluss des Arabischen and Persischen auf das
^'ttirka:+clze. Eine phzlologische Studie.
zend iVtIt t64,
Fitnf 1110 `allaga t. Uebersetzt zend erktdrt. II. Die No
'allagat antara's and Labid's.
HERZOG : Untersuchungen zu Mace de la Charlie's aitfranzósischer Uebersetzung des alien T estamentes.
SCH8NBACH : Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt.
Zweites stuck : Zeugnisse Bertholds von Regensburg zur Volkskunde.
GRIENBERGER (v.) : Untersuchungen zur gotischen Wortkunde.
W ESSELY : Epikrisis. Eine Untersuchung- zier hellenzstischen
A lntssprache.
KASTIL : Die Frage noch der Erkenntnís des tauten bei Aristoteles
zand Thomas von Aquin.
WILHELM : " ETO,;

NOLDEKE :

CXLIII,1900. -

ZINGERLE : Zum 42. Buche des Livius.
Die Betonung im gallaschen.
GOMPERZ : Beitrdge zier Kritik zend Erkldrung griechischer
Schriftsteller. VII.
CHATES : Beitrdge zur nordsemitischen Onomatologie.
SICKEL : Rvmische Berichte. IV.
KROYMANN : Kritische Vorarbeiten fiir den III. find IV. Band
der neuen Tertullian-Ausgabe.
HOFFMANN : Zat Augustin t de Ciuitate. Dei ^.
SCHENKL (H.) : Bibliotheca patrum latinorunz Britannic-a. XI.
SCHMIDT : Die Jabim-Sprache (Deutsch-Neu-Guinea) find ihre
Stellung- innerhalb der melanesischen Sprachen.
KRETSCHMER : Die Entstehung der Koine.
MUSSAFIA : Zier Kritik zend Interpretation romanischer Texte.
J iinfter Beitrag.
SCHUNBACH : Mittheilzengen aus altdeutschen Handschriften. Siebentes Stuck ; Die Legende vom Engel find Waldbrzeder.
KELLE : U ber Honorius Augustodunensis zend das Elucidarium
sive Dialogus de summa totius chrastianae theologiae.
ARNIM : Bemerkungen zona index Stoicorum Herculanensas.
MEYER- LiiBKE :
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9_..KELLE : Ueber
Wallerstein aufgefunderes
aufgejundenes Bruchstiick
Bru,:hstück der
Ueberein
eininin Wallerstein
KELLE
Psalmenübersetzung.
Notkerschen Psalmenubersetzung.
MADDALENA :: Uno
Uno scenarIO
scenario medito.
inedito.
MADDALENA
WEHOFER:
altckristlichen Epistolographie.
Epzstolographz"e.
Untersuchungen zur
zur altchristlichen
WEHOFER : Untersuchungen

III. Die
CXLIV, 1901.
- N
NÖLDEKE:
Fünf Mo
Mo 'allaquat.
'allaquat. lIJ.
Die Mo
Mo
6LDEKE : Fiinf
1901.CXLIV,
II.
Verbesóerungen und
'atlaqa
'allaga Zuhair'
Zuhair'ss nebst Verbesserungen
andNachfrá'gen
Nachtrdgenzu
zuI Iund
and 11.
SCHÖNBACH
Erziihlungslzferatur des
des Mittelalters.
Mdtelalters.
zur Erzáhlungsliteratur
Studien ZUl'
SCHóNBACH :: Studzen
Legende vom Erzbischof
ErzbischofUdo
Udo von
von Magdeburg.
Magdeburg.
Dritter Theii :: Die Legende
ENGELBRECHT:
Consolatio philosophl'ae
dfS Boethius.
Boe/kius. BeobachBeobach·
philosophiae des
ENGELBRECHT : Die Consolatio
Werkes.
des Autors
unddie
Ueberliejerungseines
seines Werkes.
fungen fiber
fiber den
den Sttl
Autors und
die Ueberlíeferu.ng
tungen
Stil des
HAIDACHER:
Chrysostomus.Eklogen.
Studien fiber Chrysostomus-Eklog
en.
HAIDACHER : Studlen
~ZANTO : Die griechischen
SZANTO
griechischen Phylen.
MERINGER :: Die
Die StellungStel/ung des
des bosnischen
bosnischen Hauses
Hauses und
and Etymologzen
Etymologien
MERINGER
Hausrath. Mit
Mit 62 Textfiguren.
Textfiguren.
zum Hausrath.
MUSIL: Ku
sejr 'amra
ö'stlich von
von Moab.
Moab. TopoTopo·
Schlosser óstlich
'amra und
andandere Schliisser
MUSIL:
Ku sejr
graphzscher Reisebericht.
Reisebericht. I. Theii.
Theil. Mit
Mit 22 Plánen
Plänen and
und 20 Abbildungen.
graphischer
SJCKEL
Rihmsche
V.
m ische Berichte. V.
SICKEL : Re
SCHöNBACH:
Sludzen zur Erzdhlungsliteratur
Erzà'hlungslitemtur des
des Mittelalters.
j1.fittelalters.
SCH6NBACH : Studien
Vierter Theil
Theil :: Ueber
Ueber Caesarius
Caesarius von
von Hezsterbach.
Heisterbach. I.
ar
DÎwán des
des ' 'Ubaid·Alláh
Ibn Kain
Kalf arUbaid-Allah Ibn
RHODOKANAKIS : Der Dïwcïn
Ruka}jät.
-Rukajdt.

CXLV,
1902. --- JÜTHNER
Gymnastikos des
des Philostratos.
Philostratos.
Ji THNER :: Der Gymnastikos
CXLV,1902.
(Mit drei
EzJle textgeschichtliche
textgeschlchtlzche und
textkrz'tische Untersuchung.
Untersuchung. (Mlt
drei
Eine
and textkritische
Tafeln.)
MENZEL:
zumSokrates-Processe.
Sokrates·Proeesse.
MENZEL : Untersuchullgen
Untersuchungen zum
BEER:
Finanzgesehlchthche Studien.
Studlen.
BEER : Finanzgeschichtliche
\VESSELY:: Die Stadt
StadtArsinoé
Arsmo,:"(Krokodilopolis)
(Krokodilopolis)ininggrieehiseher
WESSELY
riechischer
.\1EYER-LüBKE:
Zur kenntnis
kenlltmsdes
des altlogudoresischen.
altlogudoresisehen.
MEYER- LiiBKE : Zur
SCHÖNBACH
SlUaZ"en zur Erzdhlungsliteratur
Erzählungslzieratur des
des
SCH6NBACH : Studien

Zeit.
Zeit•

Mittelalters.
JYfittelalters.

Fünfter
Theil :: Die
Dze Geschichte
Gesehichle des
Sehliisselberg.
.sselberg.
Flintier Theil
des Rudoif
Rudolf von Schlii
ZINGERLE:: Zum
Zum 43. Bache
Buche des
des Livius.
Livius.
ZINGERLE
KELLE:
iiber das Speculum
Speculum ecclesiae
ecclesz'ae des
des MonoHonoKELLE : Untersuchungen
Untersuchungen 2tber
und die
aze Libri
Libridefiorationuzn
dejlorationum des
des abtes
abtes Werner.
Werner.
,,'-us and
rius
SCHÖNBACH
Belträge zur Erkldrung
Erklärungaltdeutscher
altdeulscher Dichtwerke.
Dichtwerke.
SCH6NBACEI : Beitrdge
Zweites
stück:: Waither
von der
derVogelweide.
Vogelwelde .
Zweites stuck
Walther von
.\1USSAFIA
ZII.r !iri/zk
1tlld Interpretation
Int<rpretation romanischer
romaniseher Texte.
Texte.
MUSSAFIA :: Zzi.r
Kritik and
Sechster Beitrag.
Beitrag.
Go:vrPERZ:: Platonische
Platomjche Au
Al/lsd/ze.
111.Die
DieComposition
Composzlümder
der.
Geselze ••
fsdtze. III.
« Gesetze».
GOMPERZ

CXLVI, 1902.3. - GRZEGORZEW5KI:
titrk·tatarzScner
-tatarischer Dialekt
Dialekt
CXLVI,1802-3.
GRZEGORZEWSKI: Ein turk
karaf=
in Galz'zz"en.
TVó'rtern der
der karai·
Galuien. Voka/har1llonie
Vokalharnionie11l
in den
den entlehnten
entlehnten Wvrtern
Ein/àtung. Texten
:.rexten lInd
Erklà'nmt/seken Sprache
Hahcz. (ilflt
Zend Erkldruntischen
Sprache in
in Halicz.
(Mit Einleitung.
gen zu den Texten.)
Textell.)
gen
Wiener HilaSEDLMAYER :: Der Tractatus
Tractatus contra
contra Arianos
Arianos in der
aer Triener
rz'us·Handschrift.
Germain Morin.)
Morin.)
riusHandschrift. (lJfzi
(Hit emem
eznemlVachwort
Nachwort von Dom Germain
--
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BLUME::

Wolstan
ter und
Sarnt-Evroult,
Wolstan von
von Winches
Winchester
and Vital von Saint-Evroult,

Dichter der drei
drel Lobgesdnge
Lobgesänge auf
die Heiligen Athelwold,
Athe/wold, Birin and
und
auf die

S,áthu1Z.
ithun.
SCHÓNBACH ::
SCHÖNBACH

Ueber
des Mittelalters.
Uebereinige
einiie Evangelienkommentare
Evangelienkommentare des

HIRT :: Derikavische
DerikavzSche Dialekt im Kónigreich
Kónigreich Serbien.
Serbien.
GOMPERZ : Zur Chronologie des Stofkers
GOMPERZ
Stozkers Zenon.
GOLLOB
GOLLOB :: Verzeichnis
in OesterVerzeichnis der
der griechzschen
griechischen Handschriften
Handschriften in
Oester
roch ausserhalb Wzens. (Mit
(Mil IIII Tafelra.)
Tafeln.)
-reichauserhalbWiens.
ENGELBRECHT:: Studzen
ûber den Lukasko17Z17Zentar
des Ambrosius.
Ambrosius.
ENGELBRECHT
Studien ober
Lukaskommentar des
ililt
elnem Anhang
Anhang fiber
zïber eine
dne Esher
bisherverschollene
verschollene Handschrift
Handschriftt des
des
Alit einem
Phzlastrius.
Philastrius.
KIRSTE:: The
Sem/ltc verbs
verbs in
in Pehlevi.
Pehlevi.
KIRSTE
The Semitic
MUSIL : Szeben
CXLVII, 1903. --- MUSIL
Sieben samaritanzsche
samaritanische Inschriftm
Inschr fte,z aus
Damaskus. (:\lit
Abbilàungen im Texte.)
Texte.)
(Alit 7 Abbildungen
SEElIIÜLLER
Krzhkder
der K6nigsfelder
Kó";zigsjelderChronic.
Chronz'k.
SEEMiiLLER :: Zur Kritik
CHAJES :: Jüdzsche
Juudische undjitdisch-il1d/sche
CHAjES
aus Aden.
Aden.
and jiklisch- indische Grabz"nschriften
Grabinschr ften aus
(Mit
ilfü
àl1er Besprechuizg
Besprechung der indischen
indischen Texte
Texre von
von J. KIRSTE. (Mil
A/it Inner
Ii Tafel und
Ahbilàungen im
im Texte.)
Texte.)
and 8 Abbildungen
RHODOKANAKIS : Al-Hansa'
Al-Hansd' and
ul1d ihre
ihre Trauerlieder.
Trauerlieder. Eira
Ein literarhlstorzscher Essay mit
mi! textkritischen
textkrüzschen Exkursen.
Ex1eursell.
historceEay
SCHÖNBACH
zur Geschichte
GeschzChte der
altdeutschen Predikt.
Predigt.
SCH6NBACH :: Studien zit"der altdeutschen
Drittes Stück
Reg·ensburgggegen
die
egen die
Drittes
Stack :: Das Wz"rken
Wirken Bertholds von Regensburg
Ketzer.
Ketzer.
SlJFFLAY
Dze dalmatinzsche
Jalma/inzsche Privaturkunde.
STIFFLAY (v.):
(V.) : Die
Privaturkunde.
SCHULTE
lWarius Mercator
ijlerealor and
,md Pseudo-Isidor.
Pseudo·Isziior.
SCHULTE (V.) :: Marius
:

CXL VIII, 1903.4.. -- BRATKE:
zur Wiener
WzenerAusgabe
Ausgabe
BRATKE : Epilegomena zur
.CXLVIII,1903-4.
der Altercatio
Altercatzo legzs
'egis inter
inter Simonem
Simonem Jztdaeuzn
Judaeum et
Theophz'lum Chris.
Chriset Theophilum
tianum. (alit
(.\iil einer
einer Tafel.)
tianuin.
SCHÖNBACH
Miltedungen aus
aus altdeutschen
altdeu/schen Handschriften. AchAch·
SCHÓNBACH : Mitteilungen
tes Stück
Bruchstûckedes
desj jiingereu
7 ïtu rel.
Seitenstettizer Brztchstiicke
Zing eren Titurel.
Stiick :: Sàtenstetlner
ZINGERLE:
Buche des
deç Livius.
Livius.
ZINGERLE : Zlt1lt44.
Zum 44. Buche
KELLE :: UnterslIchungen
des Honorius,
Honorius,
offendiculum des
Unterszrchung en liber das otfendlculum
zu aem
glezchjalts einem
emem Honorius
Ho1torzuszugeschriebenen
zugeschriebenen
sein Verhá"ltnis
dein gleichfalls
Verhdltnis zu
Eucharistlon zend
,,"d Elucidarius
Eluczaarius sowie
sowie zu
zu den
den deutschen
deulschen Gedichten
Eucharistion
Gehugde
Pja/fenleben.
Gehugde ""d
und Pfaffenleben.
REINISCH :: Der Dschdbdrtidialekt
Dschá"bà"rtldüzlekt der
der Somalisprache.
SDmalzsprache.
\VIESNER
Ein ueuer
zur Geschlchte
des Papieres.
Pap,eres.
Geschichte des
neuer Bedrag·
Beitrag zier
WIESNER : Eira
SCHÖNBACH
Bezlnïge zur
ZUl' Erkldrung
Erklá"rullgaltdeutscher
altdeutscho·Dichtwerke.
Dlchtwerke.
SCH6NBACH : Beitrdge
Drittes
SPrûche des
des IBruder
Bruder Wernher.
TVernher.1.
I.
Driftes Slück
Stack :: Die Spriiche
CXLIX,
De codlábus
codicibus11lamtscriptzs
znanuscriptis Augustini
Augustini
SOUTER : De
CXLIX,1904.
1904.- - SOUTER:
quae jeruntur
quaestzontlm Veteris
Vetens et
etNovi
]Vovz·Testainenti
Testamenti CXXVII.
CXX VII.
quae
feruntur quaestionum
J\lEYER
Romamsche Namenstudien.
l'v'amenstudzáz. I. Die
Die altportugiealtportugie~
MEYER LÜBKE
LiiBKE : Romanische
szschen Personennamen
Personemtamen germanischen
l{ermamscllen Ursprungs.
Ursprungs.
sischen
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Ueber die Wahrscheinlichkeit der Willensentscheidungen. Bin empirischer Beitrag zur Freiheitsfrage. (Mit einer TeatabGOMPERZ

:

bildung.)
STEINSCHN EIDER

Die europiischen Uebersetzungen aus dem Arabischen bis Miste des 17.Jahrhunderts.
\VESSELY : Ein Altersindizium im Philogelos.
GEYER Zwei Gedichte von Al-' Ac Sá. I. Md bukd u.
:

:

CL,1904-5. --

SCH6NBACH Beitrdge zur Erklczrung altdeutscher
.Dichtwerke. Viertes Stuck : Die - Spriiche des Bruder Wernher. II.
SCHÓNBACH
Ueber Gutolf von Heiligenkreuz. Untersuchungen
und Texte.
KELLE
Untersuchungen ober des Honorius Ineuitabile sine de
praedestinatione et libero arbitrio dialogus.
SCH6NBACH
Ueber Hermann von Beun.
SCHENKL (H .) Bibliotheca patrum latinorunz Britannica XII. Die
kleineren o ffentliclien und Privatbibliotheken, nebst der Bibliothek
von Corpus Christi College, Cambridge.
JAHN Gram'natik der lllehrz=Sprache in Sudarabien. Register zu
den Banden 141 bis 150. XV.
:

:

:

:

:

:

CLI,1905. --

STEINSCHNEIDER

:

Die europd schen Uebersetzun-

gen cuts dem Arabischen bis Mitte des 17. falzrhunderts. II.
SCH6NBACH

:

Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt.

Viertes Stuck : Die Ueberlieferung der Werke Bertholds von Regensburg. I.
SMIDT
Buck des R2igáwan, der honigsgeschichte. Nach einem
Palmblatt-ilanuskript aus dein Mon tibersetzt, mit einer Einfuh:

rung und Noten verseken.
RHODOKANAKIS
Die e thiopischen Handschriften der k. k. Hofbibliothek zu Wien. (Mir 5 Tafeln.)
SIEVEKING Die Handlungsbucher der Medici. I.
:

:

CLII, 1906. — GOMPERZ Beitrdge zur Kritik und Erkltirung
grieciazscher Schriftsteller. VIII.
BELLE
Untersuchungen fiber den nicht nachweisbaren Honorius
Augustoaunenszs ecclesiae presbiter et scholasticus und die ihm zuges chrieoene n Werke.
GUGLIA Studien zur Geschichte des 17. Laterankonzils. Neue Folge.
GOMPERZ Platonische Aufsatze. IV .
J AH.N
Somdlitexte.
STALZER Die Reichenauer Glossen der Handschrift Karlsruhe 115.
SCHO.\BACH : Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt.
Ftinftes Stuck : Die Ueberiieferung der Werke Bertholds von Regensburg. II.
:

:

:

:

:

:

CLIII,1906. —
beijn Estenvolke.

SCHROEDER

:

Germanische Elben und Gdtter

-

I72
2 -17

LOEBL
Ez'ne ausserordentliche
ausserordentliche Reichshz"lfe
zhre Ergebnisse
Ergebnzsse in
in
Reichshilfe und ihre
L0REL :: Eine

reichstagsloser Zezi.
Zeit.
Studien.
MÜLLER : Semltz"ca.
Sprach. und
undrechtsvergleichende
rechtwergletchende Studzen.
MULLER
Semitica. SprachHeft.
I. Heft.
SCHÖNBACH
Studzen zur Geschichte
Geschz"chte der altdeutschen
altdeutschen Predigt.
Predigt.
SCHONBACH : Studien
Sechsles
Stück :: Die Ueberlieferung
Ueberlziferung der Werke
Werke Bertholds von RegensRegensSechstes Stuck
lIl.
burg. III.
KELLE:: Untersuchungen
ûber den nicht nachweisbaren
nachweisbaren Honorius
KELLE
Untersuchungen iiber
Honorius
Augustodunensls ecclesiae presbiter et scholasticus
sch@lastlcus und
und die
die ihm
lhm zuge
zuge·
Augustodunensis
schrzebenen Werke.
Werke. (:-lachtrag
zu Abh.
Abh. 2, Bd.
CLIl der
der SitzungsSitzungs·
schriebenen
(Nachtrag zu
Bd. CLII
phll.-hlSt. Klasse.)
der Phil.-híst.
berichte der
Schriftulort in
in der
der rabbinischen
rabbinzschen Literatur.
Literatur.
APTOWITZER : Das Schriftwort
Prolegomena.
JUNK:
Eïn neues
neues Bruchstiick
Bruchstück aus
aus Rudolfs
Rudolfs von Ems
Ems Weltchronik.
Weltchronzk.
JUNK : Ein

CL
V, 1907.
WESSELY:: Sahziiisch-grz"echis.-he
Sahidisch griechische Psalmenfragmente.
CLV,
1907. ---- WESSELY
Altbabylonzsche Rechtsurkunden
Rechtsurkundenairs
aus der Zeit
Zeit der
derI.I.babybabySCHORR :: Altbabylonische
IOIll"chen Dynastie. (ea.
(ca. 2300-2000
Z300·2000 v. Chr.). (Umschrift,
Uebersefzung
lonischen
( Umschrzft, Uebersetzung
UI/a
Kommentar.)
uiia Kommentar.)
BEER;: Die
DIe Handschriften
Handtchrzften des
de Bipoll.
RIPoll. 1.
I.
des Klosters
Blasters Santa Maria de
BEER
STElNSCHNEIVER
Rangstreit.Lzieratur. Ein
Ein Beitrag
Bedrag zur
zur ver
ver·
STEINSCHNEIDER :: Rangstreit-Literator.
glezehenden Lilaatur·und Kuüurgeschzehte.
-gleichndLtrauKlgeschit.
SCHÖNJlACH
Gescnzchte der
der altdeutschen
altdeutsclzen Predigt.
Predigt.
SCHÓNBACH :: Studien zur Geschichte
Persönlz"chked Bertholds
Uebe rLebel/,
Leber,Bddung
Balding und Personlichkeit
Stiick. Uebér
Achtes Stück.
VOJl
Regensburg. II.
Ir.
von Regensburg.
siteratur
CL
VI, 1907.
-"- SCHoNBACH
SCHö~BACH:: Studien
Studie" zur Erzdhlung
Erzáï,zungsliteratur
CLVI,
1907. -=des
Jes "Vtkolaus
Beschrelbung
Nikolaus Schlegel
Schlegel Beschreibung
Sechster Teil:
Teil : .)es
des iI1ztte/atters.
Mittelalters. Sechsler
aes
Graulünden.
des Hostienwunders
Hostienwunderszu
zu 311fnster
Munster in
in Graultinden.
SCHÖNBACH
31ittezlun/{en aus
aus altdeutschen
alideutschen.l-Ianàschrlften.
Neun.
Handschriften. NeunSCH6NBACH : MitteilunKen
tes
Slück .:': Brazier
Bruder Dietrich.
Dzárlch. —
- Erbaulzches
Erbaubches in
zn Prosa und
und Versen.
Versen.
tes Stack
RZACH : Aaalekta
A,wlekza zur
zur Kretik
Kntikund
undExeo
Exegese
derSibyllinischen
Sibylhnz"schen
ese der
Orakel.
v.,' ACHSTEIN:: Wiener
vVtmer hebrdische
hebrdZ"Sche EPitaphien.
Epitaphien.
WACHSTEIN
RICHTER:: Die Bede
Bedtutungsgeschichte
WortsIppe
utung sgeschichteder
der roman/schen
romanischen Wortsippe
RICHTER
bur(d.).
bur (d.).
LOsERTH
Studlen zur Kirchenpolitik
Iürchenpolitik Englands
Ellglands ifn
illl 14.
14. JahrJahr.
LOSERTH : Studien
hUIldert.
Ir. Ted
Teil:: Die Genesis.
iJ'enes/s' van
TYlcl!!s Summa Theolople
Theolol[láeund
und
von Waclifs
hondert. II.
Jeine Lehre
PapsttulIl.
seine
Lehre vom
vanswahrerl
wahren lmd
und fu/schen
fulschen Papsttum.

CLVII,
1907.
KARABACEK :: Zur orientalischen
orientalischen AltertumsAltertums·
1907. --- KARABACEK
CLVII,
kunde.
Sllrazeni,ó'he
hu nde. 1.
I. Sa
Lappen,
razenische Wappen.
SCHUCHARDT :: Die iberische
ibensche Deklz"natz"on.
Deklination.
ZINGERLE
ZU1Jl 45.
45. Bache
Buche des
des Livius.
Livllts.
ZINGERLE :: Zuni
APTOWITZER
BeitriÏgezur
zltrznosaaschen
mosaischen Rezeption
Rezepf1"on im armenischen
APIOWITZER :: Beitrege
Recnt.
Recht.
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:

scripsit JOANNES

De codicunt Prudentianorum generibus et uirtute
BERGMAN.

:

Die griechzschen Handschr ften der offentlichen Biblio-thek in Besancon.
SCHENKL : Bibliotheca patruyn latinorum Britannica. Bearbeitet
von HEINRICH SCHENKL. Dritten Bandes vierte Abteilung. (Schluss
der ganzen Publikation.) Index.
GOLLOB

CLVIII, 1908. - WESSELY Ein Sprachdenkmal des Hit1ehgyptischen (baschmurischen) Dialekts.
BEER : Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll. II.
KRAELITZ-GREIFENHORST : Bericht fiber den Zug des Gross-Botschafters Ibrahim Pascha noch Wien im Jahre 1719. Ini Originaltexte herausgegeben, iibersetst and erldutert.
SEEMiiLLER ; XI. Mitteilung der Phonogramm•Archivs-Kommis-sion. Deutsche Mundarten. I.
GOLLOB : Mediziniscize griechische Handschriften des Jesuitenkollegiums in Wien. (XIII. Lainz.)
GUIENBERGER (V.) : Das Hildebrandslied.
:

CL1X, 1908. -- W ILMART La tradition des opuscules dogmatiques de Foebadius, Gregorius Illiberitanus, Faust/nits.
REDLICH and SCHON BACH ; Des Gutolf von Heiligenkreuz Translatio s. Delicianae.
CORNU : Beztrdge zur lateinischen 1lJIetrz'k. I. Accentos anima
versus. — II. Armaque and arrnentaque im Hexameters. — III. Zu
den vierzehnsilbigen Hexameter der sechszeiligen Rdtsel.
SCH6NBACH : Studien zur Erzdhlungsliteratur des Mittelalters,
Siebenter Teil : Ueber Caesarius von Heisterbach. II.
;

KVACALA : Thomas Campanella and Ferdinand II.
WEINBERGER ; Beitr/4 e zur Handschrftenkunde. I. (Die Biblio-

theca Corvina.)
BILK : Wiener Palzmpseste. I. Teil : Cod. Palat. Vindobonensis 16,
olim Bobbiensis : Lucanus, Pelagonius, Acta Apostolorum, Epistulae
Jacobi et Petri, Epzstula apocrypha Apostoloruum, Dioscurides, frag
mentum medicum.

CLX, 1908. - KIRSTE • XIII. Mitteilung der PhonogramnaArchios-Kommission. Die altindischen Platten.
Studien 2tber die
LOSERTH : Die dltesten Streitschrz Eten
Anfcinge der kirchenpolitischen Tdti keit Wiclifs and die Ueberlzeferung seiner Schriften.
BATTISTI : Die Nonsberger Jlundart. (Lautlehre.)
MELT.; Bericht ober die Vorarbeiten zur Herausgabe des Erg-dnzungsbandes der Salzburgischen Taidinge.
SCIHORR : Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der I.
babylonischen Dynastie. (Umschrift, Uebeisetzung and Kommentar.)
II. Heft.

-

-
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Handschriften.
Handschriften. ZehnZehntes Stück
Stiick : Die
tes
Die Regensburgdr
Regensburgér Klarissenregel.
Klarissenregel.
APTOWITZER : Das
APTOWITZER
Das Schriftwort
Schriftwort ininder
derrabbinischen
rabbinischenLz'teratur.
Literatur.
GEIGER : Mahabhas)'a
lliahábhásya zu
GEIGER
4, 22
22 und
132 nebst
zie P.
P. VI, 4,
und 132
nebst Kaiyata's
Kaiyata's
Kommentar. Uebersetzt,
Anhang.
Uebersetzt, erJäutert
erlóutert und
und mit einem Anhang.
Binden ISI
Register zu den
den Biinden
160. X
XVI.
151 bis 160.
V I.
SCHóNBACH : Mz'ttez'lungen
SCHöNEACH:
aus altdeutschen
altdeutschen
Mitteilungen aus

Door hetInstitut
Universalgeschichte, te Leipzig:
het Institut [ür
fiir Kultur-und
Kultur-und Universalgeschichte,
Leipzig :
Beiträge
ZIW Kultur-und
Kultur-lmdUniversalgeschichte,
Ulliversalgeschichte, Herausgegeben
Herausgegebm von
Beitrage zur
KARL LAMPRECHT.
LAMPRECHT.

r.I. MENKE·GLUCKERT
Goethe
MENKE-GLUCKERT (E.).
(E.). Goethe als Geschichtsphz'losoph
Geschichtsphilosoph und
und
die
einer EinEindie geschû:htsphilosophz'sche
geschichtsphilosophischeBewegung
Bewegungseiner
seinerZed.
Zeit. J11zf
Mit einer
fohrung von
führung
von KARL LAMPRECHT.
LAMPRECHT. Leipzig,
19°7.
Leipzig, 1907.
II. LEo
LEO (JUSTUS). -- Die
H.
Entwl~klul1g des
des liltesten
japanischen
Die Entwicklung
Viltesten japanischen
Seelenlebens nach seinen lzterarischen
Seelenlebens
Ausdrucksformen
(js)'cholo.
literarischen Ausdrucksfoi
men (psychologisch-historische Ulltasuclzung
der Qieellen).
QueUen). Id.
gisch.histor/:,che
Untersuchung der
III. POETZSCH
lIl.
Poli.
POETZSCH (ALEERT).
(ALBERT). -- Studzen
Studien zur
zur fif1oühromalltischen
hromantischen Poliund Gesehichtsauffassicng.
tik Zlnd
Geschlchtsauffassun,'i' Id.
IV.
(W.
- - Die
der altchinealtchineIV. HOERSCHELMANN
HOERSCHELMANN
(W.vaN).
VON).
Die Ent7vzCklullg
Entwicklung der
Ornamen/lk. Id.
sischen
sischen Ornamentzk.
V.
Vorwahl in
in den
den
V. MEYER (Dr. ERNST C.).
C.).- - FVahlamt
Wahlamt und
und Vorwahl
Nord·Amerzka.
Bedrag zur VerfasVerez'nigten
Vereinig ten Staatqn
Staaten 710n
von NordAmerika. Ein Beitrag
Verfas
sungsgescluclzte der Unio1Z, insbesondere zier
zur Geschichte
Geschichte der jongsten
jüngsten-sungechitdrUno,isbendr
Verfassungsrefor1llen.
1908.
Verfassungsreformen. Id., 1908.
VI. MEYERHOLZ
MEYERHOLZ (CHARLE6)
D. FcderaZ·[{onvention
VI.
(CHARLE6)PH.
PH. D.
Die Federal-T(onvention
Loin Jahre
Jahre 1787.
1787. Zwei
Zwei Beitri:ge
Beitrilge zur
zur Verfassungsgeschichte
Verfassungsgeschzchte der
der VerVerVom
einigten Staaten. Id.
einigten
VII. KRaGELIN
KRäGELIN (PAUL).
Heinrich Leo.
Leo. Teil 1.
Leben und
und
VII.
(PAUL).- - Heinrich
I. Sein Leben
die Entwickelung
Entwlckelung seiner
semer religiosen,
religiosen, poli'tischen
politzschen lmd
histor schen
,ehen
die
und histor
Anschauungen bis zur
ZUr H6Iie
Hó'he seines
seines Mannesalters
J1fannesalte1's(1799-1844).
(1799.1844). Id.
Id.
Anschauungen
VIII. RICHTER
RICHTER (:\IARTIN).
Kulturund
undReich
Reich der
der Marotse.
31a1'otse. Eine
VIII.
(MARTIN).- - Kultur
hz'storzsehe Studie. Id.
là.
historische
IX. PETERSEN (PETER).
(PETER). - - Der Entwichlungsgedanke
Entwz'chlungsgedanke in der PhiPhi·
IX.
losophz"e TVunds.
Zug1ezCh eZn
Bedrag zur
zur Methode
.Vethode der
der Kultur
KuZtur-losophie
Mends. Zugleich
ein Beitrag
ggeschichte.
eschichte.
X. D1TTMANN
DITTMANN (FRIEDRICH)
(FRIEDRICH) - Der
Der Beg-riff
Begnffdes
des Volksgeistes
Volksgeistes bei
bei
X.
Hegel. Zugleich
Zuglezi:h ei'n
ez'n Beitrag
Bdtrag zier
zltr Geschichte
Geschzchte des
Ent·
Hegel.
des Begrz'ffs
Begri fs der
der Entwicklung
wzckllmg zin
lm 19.
19.Jahrhu1ldert.
Id. 1909.
1909.
Jahrhundert. Id.
—

—

de Kdnigliche
Königliche Gesellschaft
Gesellschaft der
der Wissenschaften,
\Vissenschaften, te GotGötDoor de
tingen :
tingen
von der
der Kvniglichen
I\.iiniglichmGesellschaft
Gesellschaftder
derWissenschaften
Wissenschaftm
Nachrichten von
zu Gottingen.
Güttillge1t. PhilologischPhilologisclz·historische
Klasse. 1910.
IglO. Beiheft
Beiheft :: WIEDER
WIEDERzu
historische Klasse.
HOLD (W.).
(vV.). -Papstu·rkultden iet
in Frankreich.
Frankreieh. V.
V. Berry,
Berry, Bourbonnais,
Bourbomtais,-HOLD
-- Paasttzz'kunden
und Auxerrois.
Auxerrois.
Niver1tais zend
Nivernais
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Door het Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, te Kopenhagen :

Oversigt over det Kongelige Danske Videnshabernes Selskabs Forhandlinger. 1909, nr 6 en 1910, nr 1.
Door de Reale Accademia dei Lincei, te Rome :

Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di Scienze
morali, storiche e filologiche. Serie Quinta, vol. XVIII. fase. 70_i2 0.
Rome, 1909.
Door de Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg :
Bulletin, Vie série, i Mars, nos 4-6, 191o.
Door den heer JAN

BROECKAERT,

werkend lid te Dendermonde :

De oudste stadsrekening van Dendermonde
(1377-1378), gevolgd van die over 1392- 1393, uitgegeven door JAN
BROECKAERT

JAN . -

Dendermonde, 191o.
Door den heer JAN BOUCHERIJ, werkend lid, te Antwerpen :
Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hooge-

BROECKAERT.

schooluitbreiding.
Nrs 118-119. NUYENS
Nr 120.

BROECK

(Doctor FR

-

HENRI VAN DEN , .

De « Trade Unions ».

Kruidkundige, Raadslid der

Société royale de botaniclue de Belgique. -- Eene kruidkundige

Wandelvoordracht.
DRIJVERS Eerw. heer FR.). — Bijbel -Critiek. Gedachten
Nr 121.
over de Echtheid egt het ontstaan van St. -Jans' Evangelie.

Nr 122. HOVE Eerw. heer J. VAN , Leeraar aan het Sint-Norbertusgesticht. — Multatuli, de Mensch, de Denker, de Schrijver. Eene

schets.
Nr 123.

DAELS , Doctor FRANS). -

Over de opvoeding der Vrouw

en hare rol in de samenleving.
Nr 124.
SALSMANS (J, S. J., Leeraar in de zedenleer en het
kerkelijk recht. --- Kerk en Staat in zake Huwelijk en Echtscheiding.

Door den heer HUGO VERRIEST, werkend lid, te Ingoygem :
(HUGO). - Sint Thomasgenootschap der Studenten
van de Katholieke Hoogeschool. Dry geestelijke voordrachten van den
E. H. HUGO VERRIEST. Deze drij voordrachten werden te Leuven
in de Predikheerenkerk gehouden, den 7, 8 en 9 Maart 1899.)
Gent, 1899.
VERRIEST (HUGO). - OP Wandel. Rousselare, Amsterdam, 19o3.
VERRIEST (HUGO). - Regenboog uit andere kleuren. Rousselare,
1904.
VERRIEST(HUGO). - Voordrachten. Rousselare, Amsterdam, 1904.
VERRIEST

Door den heer Dr. EUG. VAN OYE, briefwisselend lid, te
Oostende :
[Loo (THOMAS JOANNES VAN). - Dichtkundige Verrukkingen of

Gods grootheyd. Z. pl.,

1822.

- 176
HIEL (EM.).
L'Escaut. Poème historique de EMANUEL HIEL. —
Musique de PIERRE BENOIT. Traduction francaise d'Ad. van Soust
(le Borkenfeldt. Bruxelles,, 1869.
JANE (PAUL).
Au poëte Emanuel Hiel. La Rénovation flamande.
London, 1875.
HIEL (EM ). — Lucifer. Oratorio by Emanuel Hiel. Put to music by
Pieter Benoit. Z. pl. of j.
-

-

Door den heer ALEX. BAUMGARTNER, S. J., buitenlandsch eerelid
te Luxemburg :
BAUMGARTNER (ALEXANDER), S. J.
Die Stellung der deutschen
Katholiken zur neueren Literatur. Erstes his fiinftes Tausend. Frei--

burg im Breisgau. 191o.
Door den heer J. SALSMANS, S. J., te Leuven :

VONDEL (JOOST VAN DEN
Adam in Ballingschap, met aantee.keninL -en door J. SALSMANS, S. J. Leuven, Amsterdam, 1910.
VONDEL (JOOST VAN DEN).
Adam in Ballingschap. Schooluitgaaf. Leuven, Amsterdam, 191o.
Door Z. Em. den Kardinaal - Aartsbisschop van Mechelen :
La Vie diocésaine. Bulletin du Diocèse de Malines. Tome IV,
fasc. III, Mars 191o.
Door den heer C. DE BRUYNE, hoogleeraar te Gent :
BRUYNE (C. DE).
Phytogeographische beschouwingen over de evolutie van den plantengroei eener duinvallei.
BRUYNE (C. DE).
Nieuwe bodem. Proeve eener methodische rangschikking. ( Voorloopige mededeeling.)
BRUYNE (C. DE).
Biologische aanteekeningen over onze duinen
-flora.
Door den heer Dr. CH. CAEYMAEX, professor aan het Groot
Seminarie, te Mechelen .
CAEYMAEX (Kan. Dr. CH.). -- De Franciskanen op den Nederlandschen Kansel. (Uittreksel van De Bode van den H. Franciscus van
Assisi.) Mechelen, 191o.
CAEYMAEX (Dr. CH.). — De Kanselredenaars. (Overdruk uit De
Vlaamsche Kunstbode.) Antwerpen, 191o.
CAEYMAEX (CH.).
Sermonenbundels. (Uittreksel uit La Vie
Diocésaine, Bd. IV, Afl. I, 191o.) Leuven, 191o.
CAEYMAEX (Kan. Dr. CH.) — Norbertijnsche predikers en sermoonopstellers. Averbode. 191o.
CAEYMAEX (Dr. CH.). — Monseigneur Broere. Mechelen, z. j.
CAEYMAEX (Dr. CH.). — Predikheeren. Lier, z. j.
Door den heer J. GEURTS, bestuurder van het College, te Beeringen :
GEURTS (J.). -- Nog een Limburgsche Kop (Alfons Jeurissen).
Hasselt, z. j.
.

-

-

-

-

-

-
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Door den beer F.
tratie, te Brugge :

RODENBACH,

gewezen ontvanger der Regis

RODENBACH (F.). - Practisch en alphabetisch Handboek der Rechtsgeleerdheid in burgerlijke-, fiskale-, notariëele en handelszaken, door
FELIX RODENBACH, gewezen ontvanger der Registratie. Brugge, 191o.
Door de heeren A. en V. VAN DER SCHELDEN, boekhandelaarsuitgevers te Gent :
FÉNÉLON. - Telemachus, uit het Fransch van den heere FÉNÉLON,
in Nederduitsche Vaerzen overgebragt, onder de Zinsbreuk . Studio
Fovetufv Ingenium. Met Privilegie der Ed. Gr. Mog. Heeren Staten
van Holld en West-Vriesld. Amsterdam, 1 733.
BEIJER (J.-C.). — Beknopte Handleiding tot den Nederlandschen
Stijl, of Aanwijzing ter vervaardiging van allerlei soort van schriftelijke opstellen, ten dienste van Nederlanders, door J.-C. BEIJER, onderwijzer aan de artillerie en genieschool te Delft. Rotterdam, 1823.
R. V. — Vlaamsche Spraakkunst met vragen en oefeningen door
R. V. priester. 2de uitgaaf, overzien en vermeerderd. Gent, 1880.
A... — Vlaamsche taalregelen met oefeningen en taalkundige vragen,
ten gebruike van het lager onderwijs, bijzonderlijk geschikt ter voorbereiding der wedstrijden; door A..., gediplomeerd hoofdonderwijzer.
Ie deel (Laagste- en Middelste klas). II deel (Hoogste klas). Gent, 1891.
PAEPE (A. DE). -- Vlaamsche taalregelen. Met Oefeningen en Taal.kundige vragen, ten gebruike van het lager onderwijs, bijzonderlijk
geschikt ter voorbereiding der wedstrijden, door- ARTHUR DE PAEPE,
schoolbestuurder. Iste Deel, 2 de Uitgave, vermeerderd met eene
reeks Taal- en Stijioefeningen. Aangenomen door de Bisschoppelijke
Schoolcommissie. Gent, 1895.
ROBYNS (F.-A). - Nieuwe Schrijf- leesmethode, door F.-A. ROBYNS,
provincialen inspecteur der katholieke lagere scholen in Limburg.
Eerste en tweede stukje. Luik, z. j.
Door den heer F. BUITENRUST HETTEMA, te Zwolle :
Zwolsche Herdrukken. Nos 19 -20, Van den Vos Reynaerde. II.
Inleiding.
Aantekeningen. -- Glossarium, door F. BUITENRUST
HETTEMA. Zwolle, Z. j.
Door de Redactie :
Tijdschrift der Gemeentebesturen, nrs 3 en 4, 191o. -- De Tuinbode,
nrs 6-8, 191o. — Onthouding, nr I, 191o. -- Onthoudersblad, nr 3, 191o.

Ingekomen boeken.

Voor de Boekerij der Aca-

demie zijn ingekomen :
Vuepanoramique de Gand, armoiries de families et de corporations,
imf rimées et éditées par PIERRE DE KEYSERE en 1524. Publication de la
4 Commission des Monuments de Gand ». Texte historique et explicatif

-- 178 par VICTOR VAN DER HAEGHEN. Reproduction chromolithographique de
l'exemplaire conservé ait Musée de Gotha, exécutie sous la direction de
Gand, 1910.
HbSSLE (FR. voN). -- Die alten Papieriniihlen der Freien Reichs-

M. ARMAND HEINS.

stadt Augsburg, sowie alte Papiere und deren Wasserzeichen inn StadtArchiv and der Kreis- and Stadt-hibliothek zu Augsburg. Gesammelt

and gezeichnet von FRIEDRICH VON HOSSLE. Augsburg, 1907.
JOOSTING (Mr. J.-G.-C.) en MULLER (Mr. S.). — Oude Vader
Rechtsbronnen. Bronnen voor de Geschiedenis der Kerkelijke-landsche
rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de middeleeuwen, uitgegeven door
Mr. J.-G.-C. JOOSTING en Mr. S. MULLER Hzn. Tweede afdeeling.
De begrenzing der wereldlijke en kerkelijke rechtspraken tegenover elkander. Door Mr. J.-G.-C. JoosTING. Derde deel. 's-Gravenhage, 1910.
LUTZ I J.)

and

PERDRIZET (P.).

-- Speculum humanae salvationis.

Kritische Ausgabe. Uebersetzung von

JEAN MIELOT 11448). Die Quellen
des Speculums and seine Bedeutung in der Ikonographie, besonders in
der elscissischen Kunst des XI V. Jahrhunderts. Mit der Wiedergabe in
Lichtdruck (14o Tafeln) der Schlettstadter Handschrift, ferner siinatlicher alten Miilhauser Glasmalereien, sowie einiger Scheiben aus Colmar. Weissenburg etc. Von J. LUTZ und P. PERDRIZET. Band I. Miil-

hausen, 19o7. -- Band II. (Zweiter and dritter Teil.) Id., 1909. -Band II. (Erster Teil. Tafeln 1 his 96. Id. 1907. — Band II. (Zwei
Teil. ► Tafeln 97 140. Id.
-

MEYBOOM

-ter

(Dr. H.-U.). — Oud-Christelijke Geschriften in Neder-

landsche Vertaling, uitgegeven door het Haagsch Genootschap tot verdediging van den christelijken Godsdienst, onder redactie van Dr. H -U.
MEYBOOM, hoogleeraar te Groningen. VII. De Apologeten. III. Theophilus aan Aattolycus, bewerkt door Dr. H.-U. MEYBOOM. Leiden, 191o.
SCHREIBER (\V.-L.). - Die Entstehung and Entwicklung der
Biblia pauperuin, unter besonderer Beri cksichtigung der uns erhaltenen
Handschriften von W.-L. SCHREIBER. 29 Textillustrationen and

z Lichtdrucktafel. Sonderabdruck aus : P. HEITZ and W.-L.
Biblia pauperum. Nach dem einzigen Exemplar in 5o Darstellungen.) Strassburg, z. j.
STAUBER (R ). -- Die Schedelsche Bibliothek. Ein Beitrag zur
SCHREIBER

Geschichte and Ausbreitung der italienischen Renaissance, des deutschen
Humanisnaus und der medizinischen Literatur von Dr. RICHARD
STAUBER. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Dr. OTTO
Assistent an der Kgl. Hof- and Staatsbibliothek. Freiburg
im Breisgau, 1908.
WEINBERGER (Dr. WILHELM). - Beitrage zur Handschriftkunde.
I. Die Bibliotheca Corvina.) — Id. II.
DU CANGE. - Glossarium ad scriptores mediee et infinite lati^titatis,
Auctore CAROLO DUFRESNE, Domino DU CANOE, Regi à Consiliis, et
HARTIG,

-- '79 —
Franci< apud Ambianos Questore. Editio nova locupletior et auctior, opera et studio monachorum ordinis S. Benedicti è Congregatione S. Mauri. I-IV : Pari slis 1733 ; V : Id. 1734; VI : Id. 1736. Sub
Oliva Caroli Osmont, via San Jacoba. Cum approhatione et privilegio regis.
ENCYCLOPI DIE RORET.

-

Choix d' anecdotes anciennes et modernes.

Paris, 1828.
Manuel du bonnetier et dit fabricant de bas. Id., 1830.
Manuel du constructeur de cheinins de fer. (Avec Atlas.) Id., 1834.
Manuel du praticien on Traité de la Science du Droit. Id.
Manuel du coutelier. Id. 1835.
Manuel des officiers municipaux. Nouveau guide des moires, adjoints
et conseillers municipaux. Id., id.
Manuel théorique et pratique d'hygiène. Id., id.
Manuel complet des domestiques ou fart de former de bons serviteurs.

Id. 1836.
Nouveau Manuel de Géographie physique, historique et topographique
de la France. Id.
Man uel théorique et pratique du chauffournier. Id.
Nouveau Manuel complet des octrois et des autres impositions indirectes. Id. 1838.
Nouveau Manuel de mécanique appliquée à l'industrie. Première
partie. Statique et Hydrostatique. Id.
Nouveau Manuel complet de musique vocale et instrumentale. Id.

1839.

(2

dln.).

Nouveau Manuel die cordier. Id.
Nouveau Manuel simplifié de la garantie des matures et ouvrages
d' or ct d' argent. Id.
Nouveau Manuel complet de la soierie. T. I-II et un Atlas. Id.
Nouveau Manuel complet pour l' exploitation des mines. Première
partie. Houille. Id., 18 43.
Nouveau Manuel complet de l'ingénieur civil. T. I-II et un Atlas.

Id. 1845.

Nouveau Manuel complet die capitaine, die chauffeur, die construeteur de batiments et de machines cl vapeur appliqués cl la marine. Id. 1846.
Nouveau Manuel complet pour la fabrication des allumettes chimiques, die coton et papier goudre, des poudres et amorces futminantes.

Id., 1848.
Nouveau Manuel complet de dessin liniaire géométrique, avec Atlas.

Id., 1854.
Nouveau Manuel complet dit Marbrier, du constructeur et du propriétaire de maisons. Avec Atlas. Id.. 18 55•
Cours complet et pratique de filature de coton. Id. 1858.
Nouveau Manuel complet de la construction moderne. Id. 1859.
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NOllveau Manuel
Mam/el complet
complet du
au jabricant
d'Ï1tstruments de
de chirurgie.
fabricant d'instruments
Nouveau
Id. í86o.
1860.
Ma1tllel complet
comPlet de la distillation
distillatioltde
de l'eau-de-vie
l' eau-de-vie de
de omme
p017lme
Nouveau Manuel
de terre et de betterave. Id.,
Id., 1871.
1871.
detrsbav.
Ma1t1/el complet
comPlet du fabricant
jabricantd'd'objets
KI/ttaobjets en caoutchouc, guttaNouveau Manuel
Kamme factice,
jactice, toile
toile et
et taffetas cirés, suivi
suivi de
de l'innperméabilisation
l'i11lperméabilisati01t
percha, gomme
étoffes. papiers,
paPiers, cuirs, etc.
elr. 22 tomes. Id., 1880.
1880.
des étoffes,
Nouveau Manuel
Mam/el complet
comPlet du
dit fabricant
jabricMtt de
de briquets
briquets et
et d'allumettes
d' allumetfes
Nouveau
exposé succinct
succinct de
de la
la lumière
lumièreélectrique
électriqueetetdes
des
chimiques, suivi
a'ult exposé
chimiques,
suivi d'un
appareils qui
1903.
appareíls
qui la pradl/ismt.
produisent. Id. 1903.
Verüffelltlich1l1/gen
r;rsellschcljt jür
des XV.
XV.7ahrJaMiiffentlichungen ael'
der Ge.sellschaft
far Typenkunde des
Ver
hunderts. Vol.
Vol. III,
lIl, 1909:
IgOg : Fase. II,
Il, Taf. 181-220. Ine
lm Auftrage der
der
hunderts,
herausgegeueJt von
VOlt ERNST VOULLIÈME.
VOULLlÈME. Leipzig.
Gesellschaft herausgegeben
Gesellschaft
April 191o.
IglO.
De Gids, April

Sint Lucas,
Lucas, nnrr 8,
8, 191o.
IglO.
Sint
Zelttralblattfiir
Bibliotheks'lNsen,
März and
und April,
April.191o.
IglO.
Zentralblatt
far Bibliotheksu
esen, Marz

Tegen ruiling
ruiling van
van de
de Verslagen en
eJt
Ruildienst. - Tegen
Bestendige Secretaris voor
voor de
Mededeelingen heeft de Bestendige
verschenen afleverinBoekerij der Academie de laatst verschenen
gen van de
de gewone tijdschriften ontvangen
ontvangen::
—

Biekort, nrs
nrs 6-7.
IglO. -- Bijdragen
Bij(i1'a;;en tot de
deGeschiedmis,
Geschiedenis, bijzonderlijk
bijzonderlijk
Biekorf,
6-7,1910.
Valt
het aloude Hertogdom
HM·togdo11l Brabant, 1\faart
IglO.
St. -C?ssianusblad,
-C.1ssianusblad,
Maart 1910.
van het
11"
IglO; Bijvoegsel,
Bijvoegsel, nnrr 7.
7. -- De Katholiek. April
April IglO.
191o.- - Korresnr 4.
4, 1910;
ponde1tzblatt nnrr 6,
KUl1st. nnrr 44,, 1910,
IglO. - - De Vlaamsche
Vlaamsche
pondenzblatt
6, IgOg.
1909.- - Onze Kunst,
I, 191o.
IglO. - - Neerlandia. 11rs
nrs 2-3, 191o.
IglO. - - Het Katholiek
Kunstbode, nnrr 1,
0ltderwijs,
nrs g-II,
9-11,IglO
1910- - De Opvoeding,
Onderwijs, nnrr 6,
6, IglO.
191o.- - De Opvoeder, nrs
r 4,
nnr
4, 191o.
IglO. - - Christene
School, nrs 10-12,
10-12, IglO.
Schoolgids,
1910.- - De Schoolgids.
Christene School,
nrs 12-15,
IglO. -nrr 2. 191o.
12-15, IglO.
191o. -- De Student, n' 2,
1910 -- Studiën. n
2, 1910
Dietsche Warande
FVarallae en
en Belfort. nnrr 3,
3. 1910.
IglO. -- Zeitschrift des
aes Vereins
Vereills für
far
Dietsche
rheinische
1I11d7e7e'estfälische
Volkskunde. nr
111' I,
IglO. - - Zeitscltrift
des
Zeitschrift des
I, 1910.
yheinische and
,estftilische Volkskunde,
Vereins
Volkskunde, nr
nr 2, IglO.
Vereins ti:,fir Volkskunde,
1910.

Ingekomen
brieven. —
- Vervolgens stelt de BestenBestenIngekomen brieven.
dige
de Academie
Academie in
in kennis met
met de
devolgende
volgende
dige Secretaris de
ingekomen brie\=en
brie,;en ::
1°)
I0)Afsterven
Afstervenvan
van den
den

Des.Claes,
Claes,werkend
werkend
heer Des.

lid. —
- Brief van 8 April,
Mevrouw DES.
DES. CLAES
CLAES
April, waarbij Mevrouw
aan
de Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie
Academie haren dank
dank
aan de
betuigt
Yoor het bewijs
bewijs van
deelneming in
haren rouw
rouw
betuigt voor
van deelneming
in haren

— 181 —

haar door de heeren Leden dier Koninklijke Instelling
gegeven.
2°) De heer Victor de la Montagne tot werkend
lid verkozen. -- Brief van 25 Maart, waarbij de Weled.
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten, voor
het Archief der Academie een afschrift stuurt van het
Koninklijk Besluit van 15 Maart, houdende goedkeuring
der verkiezing van den heer VICTOR DE LA MONTAGNE
tot werkend lid, tot vervanging van den heer Dr. C.-J.
HANSEN, binne.nlandsch eerelid der Academie.
De heer Bestuurder wenscht den heer V. DE LA
MONTAGNE geluk met zijne benoeming. Deze belooft
zijne beste krachten steeds ten dienste der Academie te
stellen.
3°) Storting in 's Lands Schatkist.
Brief van
16 April, waarbij de Weled. heer Minister van Wetenschappen en Kunsten de ontvangst bericht van het
bewijs der storting in 's Lands Schatkist eener som van
fr. 152.25, zijnde de netto-opbrengst van de boeken,
voor rekening der Academie, gedurende het afgeloopen
dienstjaar 1909, verkocht.
—

4°) Van de Ven Heremans Fonds. Verslag over
-

-

Brief van 12 April 1910, waarbij de Weled.
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten ontvangst bericht van het hem toegezonden afschrift van
het verslag betreffende de werkzaamheid van dit Fonds
en dezes geldelijken toestand voor het jaar 1909.
1909. -

5•) Bibliographic der Westeuropeesche Folklore.
-- Bij brieve van 18 Maart, had de Bestendige Secretaris
de eer den Eerw. heer Dr. LoD. DE WOLF, leeraar aan
het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Oostende, in kennis te
stellen met het verslag in de Bestendige Commissie voor
Geschiedenis, Bio- en. Bibliographie uitgebracht over
het voorstel tot uitgave van zijne Bibliographie van Westeuropeesche Folklore en hem tevens te berichten, dat de

-
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Academie, in vergadering van 16 Februari, de besluitselen van genoemd verslag had goedgekeurd. Den
19 Maart heeft de heer Dr. DE WOLF aan de Academie
laten weten, dat hij met de genomen besluitselen volkomen vrede heeft.

1Vïededeeling
door den Bestendigen Secretaris.
Van de pers gekomen uitgave. — A) Den
I.
25 Maart is van de pers gekomen : vaarboek voor 1910.

In dit vaarboek zijn, behalve de gebruikelijke stukken en mededeelingen, verschenen :
1°) Met een inleidende studie van de heeren Prof.
Dr. WILLEM DE VREESE en EDW. GAILLIARD (blzz. 5-16),
de vijf volgende Kalenders :
a) N r g : Kalender uit een handschrift, dat berust
op het Stadsarchief te Gent, reeks 93, nr II, en daar

bekend is als het Stapelboek. Die kalender dagteekent
uit 1485 en is die van het bisdom Doornik, waartoe Gent
behoorde. (Blzz. 5-7 en 17-31.)
b) Nr I0 : Kalender van het bisdom Therouaan,
tegen het einde van de 15de eeuw en veeleer nog in
't begin der i 6de eeuw geschreven te Iper. Hij komt
voor in een handschrift, omstreeks het jaar 1460 in
Vlaanderen geschreven, dat in het Servitenklooster te
Innsbruck onder nr 10 A berust. (Blzz. 7-8 en 32-43.)
c) N r II : Kalender ontleend aan hs. 3024 van het
Museum Czartorisky te Krakow, zijnde een getijdenboek
in 1448 geschreven. De kalender is die van het Bi dom
Utrecht. (Blzz. 8-II en 44-57.)
d) N" 12 Kalender, ook van het bisdom Utrecht,
genomen uit een hs. nr 3091, geschreven in 1468 en tot
dezelfde verzameling als de voorgaande behoo .rende. Bij
het stuk gaan photoblokjes met voorstelling van de
« figuren » om het guldengetal, de zondagletter en de
:

-- 183 -« weken vanden afterwinter » te vinden voor het jaar
1468, alsook de tabel van den dierenriem. (Blzz. 12-1 4
en 5 8- 74.)
e) N r 13 : Kalender uit het hs. theol. 140 van de
Koninklijke bibliotheek te Stuttgart, dat in 1332 geschreven werd. Het is, in 't algemeen gesproken, een
kalender der Noordfransche bisdommen. (Blzz. 14-16
en 75-86.)
2°) Staat der Academie op den I n Januari 1910 : Lijst
dei` werkende en briefwisselende Leden, alsmede van
de binnen- en buitenlandsche Eereleden, volgens datum
van benoeming of verkiezing. (Blzz. 131-135.)
3°) Lijst der werkende en briefwisselende Leden en der

buitenlandsche Eereleden, sedert de oprichting der Academie
in 1886. (Zie Verslagen en Mededeelingen, Jaargang 1907,
blzz. 948-950.) (Blzz. 140-150.)
4°) Commissiën. — Eene reeks tabellen vermeldende
voor ieder der vier Bestendige Commissieij : hare huidige samenstelling; de lijst der Leden verkozen bij de
stichting der Commissie en sedert; de lijst van de besturen der Commissie sedert hare stichting. (Blz. 151-162.) -Daarbij gaat : voor de Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde, twee Koninklijke Besluiten van I n December 1845 betreffende de oprichting
in de Académie Royale de Belgique eener Commissie belast
met « la publication des anciens monuments de la littérature
Hamaide », waarvan genoemde Bestendige Commissie de
voortzetting is (blzz. 151-152), alsmede de Reglementen
van de vier Bestendige Commissiën (blzz. 163-167).
5°) Geschriften door de Heerera Leden der Academie uitgegeven. Overzicht der lijsten reeds in de Jaarboeken verschenen. (Blzz. 168-171.)
6°) Lezingen in de Academie, sedert hare stichting
door de Leden gehouden. (Vervolg.) (Blzz. 1 72-1 74.)
7°) Overzicht der lezingen, verslagen en uitgaven van
de Leden der Academie. (Vervolg.) (Blzz. 175-179.)
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18+0 ) Fondsen
88°)
Fonasen bij
bij de
de Academie
Academie :: aard
en bedrag
bedrag der
der
aard en
Schenking; Koninklijk Besluit, houdende aanvaarding Schenkig;KoljBsut,hdenavrig
de Schenking;
Schenking; reglement;
reglement; uitgeschreven
uitgeschreven prijsvraprijsvravan de
gen of reeds verschenen uitgaven
uitga ven::
gen
a) Karel Boury-Fonds.
Boury-Fonds. (Blzz. 182-192.)
182-1g2.)
b)
Ven-Heremans-FuJlds. (Blzz. 193-198.)
Ig3-1g8.)
b) Van de Ven-Herenrans-Fonds.
c)
Salmans-Fonds.
(Blzz.
Ig9-205.)
c) Salmans-Fonds. (Blzz. 199-205.)

ga) Wedstrijden
Wedstrijden sedert
sedert de
de stichting
stichting der
der Academie
Academie uituit9°)
Bedoelde Wedstrijden
Wedstrijden zijn
zijn
geschreven. (Blzz.
(Blzz. 206-260.)
206-260.) -– Bedoelde
17 volgende
volgende kapittels ingedeeld
ingedeeld:: 1. Oudgermaanin de 17
sche
Taalkunde (207-210),
(207-210), --- 2. Germaansche
Germaansche mythomythosche Taalkunde
Middel- en
TaaIlogie (2IO),
(210), --- 8.
3. Middelen ~ieuwnederlandsche
Nieuwnederlandsche TaalLetterkunde (211-219),
(2II-21g), --- 4. Algemeene
Algemeene Nederlanden Letterkunde
sche Lexicographie
Lexicographie en
en Semantiek
Semantiek(219-221),
(2Ig-22I), —
- 5.
iJ. VakVaken Kunstwoorden
Kunstwoorden(221-229),
(221-22g), - 6. Dialectstudie (229
(22g7. Metriek
Metriek (233),
(233), -- 8. Taalzuivering
Taalzuivering ((233-235),
232),
232), --- 7.
233 -2 35),
--- 9.
9. Geschiedenis
Taal (236-239)
(236-239),Geschiedenis der Nederlandsche Taal
10. Zuidnederlandsche
Folklore(239-241),
(239-24-I),—
- 11. LetterZuidnederlandsche Folklore
(24-2-24-4-), --- 12. Vlaamsche
Liederen (244),
(24-4-), kunde (242-244),
Vlaamsche Liederen
13. Vlaamsch
Vlaamsch Tooneel
T00l1eel ((24-4-24-5),
2 44-245), --- 14. Geschiedenis
(24-6-25I),
- 15. Archiefkunde (252),
(252), —
- 16. Onderwijs
(246-251), —
(252-256),
- 17. Vlaamsche
Vlaam sc he Beweging
Beweging(256-257).
(256-257).
(252-256), —
Bijzondere prijsvragen
prijsvragen:: KAREL
BOURY-FoNDS (257)
(257) en
Bijzondere
KAREL BOURY-FONDS
SALSMANS-FoNDS
SALSMANS-FONDS (258).
(258). -- Voorwaarden
Voorwaarden (258-260).
,

—

B) Den
18 April
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de pers
pers gekomen
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Idioticon, door Is. TEIRLINCK,
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de Academie.
Academie. De
De Bestendige
Bestendige Secretaris
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ook aan
aan den
den Weled.
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HeerMinister
Minister van
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en Kunsten
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welke,
door
stemd
de verschillende inrichtingen, welke, door
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tusschenkomst van zijn departement, de uitgaven der
Koninklijke Vlaamsche Academie ontvangen.
Een exemplaar van het Jaarboek werd ook aan
de volgende personen gezonden, tot mededeeling van
de kalenders in het boek opgenomen :
a) aan den Weled. heer Prof. M. SoKOLOwsKI, bestuurder van het « Museum XX. Czartoryskich » te
Krakow (Oostenrijk};
b) aan den Z. Eerw. heer Pater GEORGIUS, O. S. B.
M. V., in het Servitenklooster te Innsbruck;
c) aan den Weled. heer STEITT, Oberbibliothekar
der koniglichen Landesbibliothek, te Stuttgart.
II. -- Uitgaven der Academie : Verzending der
uitgaven in het tweede halfjaar igog (1n Juli 1909 tot
en met 31 Maart 1910) van de pers gekomen :
a] Het water in het dagelijksch leven, door Dr. A. J. J.
VANDEVELDE. — b] De ambachten der timmerlieden en der
schrijnwerkers te Brugge van de XIVe tot de XIXe eeuw,
door ARTHUR VAN DE VELDE. — e] Bibliographie van den
Vlaamschen Taalstrijd, 1874-1878, door TH. COOPMAN
en JAN BROECKAERT (7 de deel). — d] Brabantsch Sagenboek, door A. DE COCK en Is. TEIRLINCK (I e deel). —
e] Brieven aan J.-Fr. Willems, door J. BOLS.
f] Onze
zeilvischsloepen, door F. BLY (2 de uitgave, verbeterd en
vermeerderd). -- g] Jaarboek der Acadeimc voor 1910.
Den 4 April werden door de zorgen van den Bestendigen Secretaris cle bovenvermelde uitgaven aan de
Buitenlandsche Eereleden der Academie gestuurd, alsmede -- hetzij alle, hetzij enkele er van - aan 5 ministeriën in België; aan 45 genootschappen, boekerijen en
onderwijsinrichtingen hier te lande; aan 29 openbare.
boekerijen, hoogescholen en letterkundige genootschappen uit den vreemde, en aan 45 bijzondere personen,
zoowel in het binnen- als in het buitenland.
Bovendien werden 35 exemplaren van het Jaarboek
gezonden aan de Belgische en vreemde tijdschriften,
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aan dewelke de Academie hare Verslagen en 1Vlededeelingen
in ruiling zendt.

Mededeelingen namens Commissiën.
I° Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer KAREL DE FLOU,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel,
over de vergadering door de Commissie den 16 Februari
11. gehouden :
Zijn aanwezig : de heeren Dr. W.
J. BROECKAERT, J. BOLS,

Jhr.

DE VREESE,

voorzitter,

NAP. DE PAUW, EDW. GAILLIARD,

JOOS, Dr. C. LECOUTERE, leden, en K. DE FLOU, secretaris.
Een voorstel, uitgaande van het Bestuur der Academie, om
den heer K. DE FLOU met eene w etenschappelijke zending naar
Frankrijk te belasten, wordt zonder tegenspraak aangenomen.
Verzonden tot goedkeuring naar de vergadering der Academie.
De heer Prof. Dr. C. LECOUTERE houdt daarna eene lezing
over de Prozavertaling van den Afelibeus. Spreker maakt de critiek
van den tekst door Snellaert in iSO9 uitgegeven en wijst inzonderheid op het onverklaarbare feit, dat Snellaert de vergelijking
der twee hem bekende handschriften, het Oxfordsche en het
Hamburgsche, niet gemaakt heeft en ondanks de tekortkomingen
van het Oxfordsche, toch dit laatste als grondslag voor zijne uitgave behouden heeft. Spreker bewijst verder hoe ook de Melibeus
te rangschikken is onder de vele gedrukte Middelnederlandsche
teksten, die willekeurig veranderd zijn geworden.
De tekst der prozabewerking van den Melibens, enkele jaren
geleden door, Pater SCHOUTENS in druk gegeven, bevat nogal
eenige fouten en onnauwkeurigheden. Daarenboven heeft de
uitgever alle critisch onderzoek ter zijde gelaten, zoodat de
studie der Middelnederlandsche taal en litteratuur met dit werk
weinig gebaat is.
De heer LECOUTERE besluit zijne lezing met te wijzen op de
wenschelijkheid eener nieuwe, ditmaal parallele uitgave, met
voortdurende vergelijking met het Latijnsche voorbeeld.
Met die zienswijze heeft de Commissie zich dan ook dadelijk
vereenigd.

AM.
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doet verslag over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
a.] De heeren Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD en
Is. TEIRLINCK leggen hun verslag ter tafel over de verhandeling : Onderzoekingen over de werking van sterke
zoutoftlossingen op de gist en op de gisting, door de heeren
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en L. BOSMANS, ter opname
in de Verslagen en Mededeelingen aan de Academie aangeboden. (Zie boven blz. 83.) — Zij besluiten allebei tot
de opname. — (Goedgekeurd.)
In dit werk — aldus schrijft de heer Dr. MAC LEOD —
worden de uitslagen medegedeeld van zeer talrijke proefnemingen die door de beide schrijvers werden uitgevoerd. De hier
uiteengezette onderzoekingen zijn niet alleen belangrijk uit
een zuiver wetenschappelijk oogpunt, maar ook voor elke nijverheid waarbij gist wordt gebruikt. De waarde van het werk wordt
nog verhoogd door een zeer volledige bibliographische lijst, die
ellen belanghebbende ongetwijfeld welkom zal zijn.
Het behandelde onderwerp wordt door den titel voldoende
aangeduid : het is van zulken aard dat een korte samenvatting
ervan in dit verslag slechts moeilijk zuu kunnen gegeven worden.
Hier zij alleen gezegd dat dit werk zich aansluit bij de talrijke
onderzoekingen over gelijksoortige onderwerpen, die door een
der beide schrijvers reeds werden uitgegeven.
Het is geschreven in een duidelijken vorm en verstaanbaar
voor alle belanghebbenden, ook voor diegenen die geen hoogere
studien hebben gedaan. Een enkel gedeelte, betreffende de
berekening van den osmotischen druk, vergt van den lezer meer
voorafgaande kennis : dit gedeelte is echter niet onontbeerlijk
om het overige te verstaan.
b) Van wege het Bestuur heeft de Bestendige Secretaris, bij brieve van 15 April, aan de Commissie de
volgende verhandelingen om advies overgemaakt :

— Ter opname in de Verslagen en Mededeelingen
door de Schrijvers aangeboden, om deel uit te maken
van de reeds uitgegeven Reeks wetenschaftftelijke studies
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De Bestendige Secretaris geeft daarop lezing van
hieronder
volgenden brief, door het Bestuur der
den
Academie aan den heer Minister van Nijverheid te
sturen :
Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1910 te
mbtelijk Connteit voor
Brussel, werd door Uw Departement een A mbtelijk
Tijdschriften ingesteld.
In het Staatsblad van 15 dezer, is de lijst verschenen van
de verschillende personen die, bij uw Ministerieel besluit van
I2n, zijn geroepen om deel van dit Comiteit uit te maken.
De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft in hare maandelijksche vergadering van heden kennis genomen van de namen
der door U aangestelde personen.
Het komt haar zonderling voor, ja kwetsend voor de
Vlaamsche bevolking van België, dat onder die personen niet
één opsteller van een Nederlandsch Tijdschrift uit ons Land
voorkomt.
De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft ons belast,
Weledele Heer Minister, U dit, bij wijze van protest, bekend te
maken.
Met de meeste hoogachting

DAGORDE.
1°) Verkiezing van een werkend lid, tot vervanging

van den heer DES. CLAES zaliger.
Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen de heeren : Prof. Dr. J. Mac Leed en

Jan Boucherij .
Wordt verkozen de heer Mr. PAUL BELLEFROID,
briefwisselend lid.
2°) Staat der Academie. Getal openstaande plaatsen.
-- Drie plaatsen van briefwisselend lid staan open, door
het afsterven van Ridder ADRIAAN DE CORSWAREM
( 1 3 Juni 1909), en door cle benoeming van de heeren
VICTOR DE LA MONTAGNE en Mr. PAUL BELLEFROID tot
werkend lid, de eerste tot vervanging vair den heer
Dr. C.-J. HANSEN, binnenlandsch eerelid, de tweede tot

--
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vervanging van den heer DES. CLAES, overleden den
7 Maart 1910. -- De Commissie tot het voorstellen van candidaten wordt derhalve belast het noodig getal candidaten
voor te dragen.
30) Lezing door den heer A. DE CEULENEER Een
onuitgegeven gedicht van J. -B. VERVIER.
Spreker handelt breedvoerig over J.-B VERVIER, die te Gent in 175o
werd geboren en aldaar in 1817 overleed. Hij stelt ons
den man voor als geneesheer, als letterkundige en als
kunstminnaar, tevens als hardnekkige aanhanger van
het « Josephisme ». Hij spreekt vervolgens van het door
hem ontdekt gedicht en zet de redenen uiteen waarom
hij dit aan J -B. VERVIER meent te mogen toeschrij ven.
Ten slotte deelt hij bedoeld gedicht mede, dat getiteld
is : op het herstel der moedertaal in de Zuidelijke Nederlanden, in twee zangen.
:

Op voorstel van den heer Onderbestuurder, beslist
de Academie, dat de lezing van den heer DE CEULENEER
in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worde.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.

EEN ONUITGEGEVEN GEDICHT
VAN

J.-B. NERVIER,
door Prof. A.

DE CEULENEER.

In de veiling der boeken van wijlen Ridder CAMIEL VERVIER, zoon van den dichter KAREL VERVIER, die over een tiental jaren bij Vijt te Gent plaats greep, kon ik mij, onder meer
andere, een koopje vlugschriften aanschaffen. Daaronder vond
ik verschillende gedichten van KAREL VERVIER alsook het
handschrift van een gedicht. De tijd ontbrak mij om dit nader te
onderzoeken, en het werd gerangschikt nevens andere geschreven stukken mijner boekerij. Onlangs kwam het mij onder de
hand en ik voelde mij geneigd fret eens zorgvuldig na te zien.
In den omslag van het gedicht vond ik een overdruk ingelascht
van eene beknopte levensschets van J.-B. VERVIER, vader van
den bekenden dichter.
Dadelijk stelde ik mij de vraag of het een gedicht was van

ofwel van zijn vader. Het stuk bestaat uit twee
zangen in zesvoetige verzen; de dichttrant stemt niet overeen
KAREL VERVIER

met de dichtwijze van KAREL en het geschrift evenmin met het
zijne; ik vond het ook niet opgenomen in zijne gedichten door
K. Bogaerd in 1873 uitgegeven. Overigens bewijst het gedicht
dat het door een man van jaren werd opgesteld ; en, daar het
moet gemaakt zijn geweest rond de jaren 1814 of 1815, zoo kon
KAREL VERVIER het niet hebben gedicht, want, geboren in 1789,
telde hij alsdan slechts 25 jaar.
Om met meer zekerheid over dit punt te beslissen, wendde
ik mij tot een onzer collega's, den heer COOPMAN, die allerbest
op de hoogte is onzer Nederlandsche letterkunde van de XIXe
eeuw. Hij was zoo goed het gedicht te lezen, en verklaarde mij
dat het, volgens hem, onuitgegeven was; maar dat men het aan
KAREL VERVIER niet kon toeschrijven. Daar het nu uit de na-
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latenschap der familie VERVIER voortkomt en daar men er eene
levensschets van J.-B. VERVIER had ingelascht, acht ik het waarschijnlijk dat j.-B. VERVIER er de dichter van is, des te meer daar
zijne handteekening die in een boek van de bibliotheek onzer
hoogeschool voorkomt, tamelijk goed overeenstemt met het geschrift van ons stuk (I). Overigens is dit een punt van ondergeschikt belang. Het gedicht put hoofdzakelijk zijne waarde uit
het feit dat het eene juiste schets voorstelt van den geestestoestand die vele Gentenaars bezielde na den val van Napoleon :
velen onder hen juichten immers de vereeniging van België met
Holland hartstochtelijk toe (2). Om mijne meening over het toeeigenen van het gedicht beter te staven, acht ik het niet overbodig in korte woorden te herinneren wie eigenlijk J.-B. VERVIER was en wat hij geschreven heeft (3).
VERVIER werd te Gent geboren den 8 Maart 175o en stierf
aldaar den 15 December 1817. Hij was zoon van Philips, procureur bij den Raad van Vlaanderen, die zich op het bloemenschilderen toelegde en ook wel eens een gedichtje opstelde. Wij
kennen alzoo van hem een : Geluk wensch aen de derde bruyloftfeeste van D'hr Franciscus Pilsen, bonst-schilder ende plaet-snyder

vereent t met fof71. Anna Marie Van Pepersele door den laeyligen
handt des houzvelvkx binnen (pendi op den XXVI December
MD. CC. L1 (4).
De VERVIER'S stammen af van eene Fransche familie die,
in 1573, de Hugenootsche gezindheid aangekleefd zijnde, uit de
stad Pont a Mousson, in Lotharingen, naar Vlaanderen vluchtte (5). In 1761 studeerde J.-B. VERVIER te Gheel; maar onderbrak zijne studies om dienst te nemen in het voetvolkregiment
van den Markies van Deynze, dat alsdan onder het bevel

(t) Gandavensia nr 585o, fol. 5.
(2) Men vergelijke ook de twee Fransche gedichtjes tegen de Fransche
ambtenaars gericht en begroetende het uitwijken der Franschen, uitgegeven
door PR. CLAEYS in zijne Mélanges historiques, Gent ;895, blz. 75.
(31 GOETHALS, Kist. des lettres, des Sciences et des Arts en Belgique.
Brussel, 1842. III, blz. 377-385. PIRON. Algemeene levensbeschrij ving der
plannen en Vrouwen van BelgieF. Mechelen, 1860. Blz. 435.
(4) F. VAN DER H AEGHEN, Bibliographie gantoise, III, blz. 231.
(5) K. VERNIER, Letteroefening. Gent, 1840, blz. 98.
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stond van Kolonel d'Arberg. In 1770 hernam hij zijne studies, en
bekwam, den 22 April 1777, het diploma van licenciaat in de
geneeskunde van de Faculteit van Leuven. Reeds in 1779 werd
hij hoofdkrijgsgeneesheer benoemd van het Oostenrijksche leger
in België. Na het traktaat van Teschen, dat een einde stelde aan
den Beierschen opvolgingsoorlog, werd VERVIER, door de
Oostenrijksche regeering hoofdgeneesheer benoemd van eene
krijgsonderneming naar Afrika en in de Antillen ; te dezer gelegenheid ondernam hij meer dan ee ri e lange zeereis. Weldra kwam
hij zich als geneesheer in zijne geboortestad vestigen ; en, na
korten tijd, had hij zulke voorname plaats onder zijne Gentsche
confraters ingenomen dat hij toegevoegd leeraar aan de geneeskundige school van Gent werd benoemd. Hij werd bevriend
met den gekenden geschiedschrijver R -L. Diericx (1756-1823),
die naar Duitschland week als de Franschen ons land inrukten
en slechts in 1807 naar Gent terug kwam.
VERVIER was een heel liefdadig man, hij gunde graag
zijne dmbtelijke diensten zelfs aan zijne tegenstrevers. Zoo verleende' hij zijne geneeskundige zorgen aan de Patriotten die op
13 November 1789 naar Gent afgezakt waren, en waarvan een
groot getal door de Oostenrijksche troepen erg gewond werden.
In September 1793 versloeg generaal Houchard den hertog
van York te Hondschoote. Talrijke Engelsche gekwetsten
bracht men naar Gent over; en te hunner verzorging veranderde
men de ziekenkaaier van het Rasphuis in Krijgshospitaal. VERVIER was deze soldaten behulpzaam. Het getal zieken was echter
zoo groot dat in het Rasphuis eerre besmetting van kwaadaardige
koorts uitbrak, die VERVIER zelf aantastte. De hertog van York
werd over de ziekte van den menschlievenden geneesheer ingelicht en zond zijnen lijfarts Webster en Dr Macdonald om den
liefdadigen man te verzorgen. Na zijne herstelling, schreef de
Hertog aan VERVIER eersen eigenhandigen brief van dankbetuiging voor de uitstekende diensten aan de gekwetste soldaten
bewezen. en schonk hem daarenboven twee honderd guineas.
VERVIER was niet enkel een uitstekend geneesheer maar ook
een letterkundige en een liefhebber van kunsten; in het teekenen
had hij zelfs eerre zekere bekwaamheid verkregen. Het was hem
gegund eene schoone verzameling tot stand te brengen van
kunstvoorwerpen, oudheden en schilderijen. — Zij was zoo vermaard dat Josephine de Beauharnais, begeleid door generaal
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Een grooter deel nam VERVIER aan de volgende streek.
Kan. De Bast, pastoor van S. Nicolaaskerk en beroemde oudheidkundige, had zekere verwijten naar het hoofd van Diericx
geworpen. Het schijnt dat de mannen van dien tijd nog al
kittelachtig waren en gaarne krakeelden. VERVIER zwoer zijnen
vriend Diericx te wreken. In 1804 voerde De Bast opgravingen
uit te Meirelbeke op eenen grond waarvan een brouwer de
eigenaar was. VERVIER verstond zich met hem, en deed in
den grond eene kruik verbergen waarop hij eenige letters schreef.
De kruik werd door de werklieden opgedolven in het bijzijn van
den pastoor van Meirelbeke die ze dadelijk aan De Bast deed
overbrengen. De oudheidkundige bestudeerde ieverig het voorwerp, verrukt over zulke merkwaardige ontdekking, en verklaarde
dat de letters MARTI AST MYST MER IV moesten uitgelegd
worden door de woorden Marti hastato, mystae merentes : aan
Mars met de werpspies, de bedroefde priesters. IV bleef hem
onverklaarbaar; maar alles bewees, zegde De Bast, dat het de
aschkruik was van een romeinschen krijger. Met welk waar
genoegen mocht VERVIER uitbazuinen dat de letters eenvoudig
uitgelegd moesten worden door Martin de Bast mystíiié a Meirelbeke en 1804 (1).
Onnoodig andere grappen van den lustigen en spotminnenden geneesheer te vermelden.
De meeste zijner werken zijn zeer zeldzaam geworden. Na
zijnen dood, verhaastte zich Vervier's weduwe al zijne gewrochten,
gedrukte en geschrevene, te doen verdwijnen, verscheuren of
verbranden, uit vrees eenig spoor achter te laten van wat hij
geschreven had over de Brabantsche Omwenteling. De volgende
werken zijn bewaard gebleven :
I) Redevoering, ter gelegenheid van het vergunnen der Eerpri/zen, Door de ... Leenmannen van de Casselrye den Audenburg
van Gend, Aan de eerste Mededingeren der beide Kunnen, die in
hunne Vroed-School uytgeschenen hebben, staatigl aldaar toegereikt,

F. VAN DER HAEGHEN, Bibl. Bant., V. 403. Cornelissen was er de hoofdopsteller van; de primus Hellebaut werkte er ook aan. Zie CORNELISSEN,

Notice biographique et nécrologique de f B. Hellebaut, in Annales Belgigues des :tiences, arts et littérature, Gent, 1819, IV, 318 en 340.
(I) GOETHALS, Op. tit., Blz. 382.

'97
--

op 16 July 1785, Door J. B. Vervier, Geneesheer (gedrukt door

J. F. Van der Schueren) (i).
2) Den grootera en oprechten Koningbrief (Gend, L. Le Maire).

Pamflet in proza en verzen met spotprinten

(2).

3) Dits die excellente Print- Cronike van Vlaenderen, Beginnende van Marten Bast eersten Forestier van de Republique dezer
Provincie, ende behelzende alle de vrome feyten die aldaer ende in
de geuniëerde Provincien begaen zyn, tot ende met de Regeeringe
van onzen doorla, ti °sten hoochgeboren verlosser den keyzer en graef
Leopoldus II, altvd vermeerder des Ryckx, door Judocus Bottelg ier,
gepensionneerden historie schryver van wylend Hunne Hoogmogende.
t'Ilantwerpen, op de Lombaerde- Veste, in den Witten Rasewint,
by m fan van Ghelen (Gend, L. Le Maire, 1 79 1 ) ( 3).

Dit is eene hekelachtige geschiedenis der Brabantsche
Omwenteling opgesteld met de medewerking van Diericx en
Van Toers.
4) Aphorismen of kor tbundige Spreuken van Hippocrates, benevens deszelfs wet en onderrichtingen. Met een bekwaem Register en
Woorden-Bocksken voorzien. Nevens d'Aenmaeninge van den heer
Tulp. Vertaelt door S. Blankaart, M. D. tot Amsterdam. Midsgaders
de Regels van Pareus. Gend, 1i92. De boekdrukker, Adriaan

Collier beloofde, in zijn prospectus, een tweede deel dat zou
bevatten Commentaria of uitlegging van de kortbonclige spreuken van Hippocrates; maar dit verscheen niet (a).
5) De Parallpomenon of Zendbrief tot die van Gandavum,
St Nicolaas Gift (5).

Cornelissen beweerde dus wel met waarheid dat Vervier
nooit in 't Fransch schreef; maar deze werken zijn nu toch
vooral spotschrtften.

Le Journal de Gand schrijft in de bovengemelde levensschets, dat VEEVIER de letterkunde beoefende : « il a conservé
(I) F. VAN DER HAEGHEN, Bzbl. Gant, VI, Blz. 207.
(2) Ib. V, Blz. 465 n° 11978.
(3) Ib. V, Blz. 467. GOETHALS, op. cit., blz. 383.
(4) F. VAN DER HAEGHEN, Bzbl. Gant. IV, Blz. 249; Goethals,
blz. 384.
(5) Het boekje is in de Bibliog raphie Gantoise niet vermeld; wij vinden
het echter bij GOETHALS (Blz. 384) en bij BLOMMAERT. De Nederduitsche
Schrijvers van Gent. Gent, 1861, Blz. 403.
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jusqu'à sa mort... son gout pour la littérature. Ii y a peu de jours
qu'il récitait encore les vers des poètes classiques de la littérature
grecque et latine... »
De redenen die wij hooger opgaven om het hier besproken
gedicht aan VERVIER toe te kennen, en hetgene wij daareven
over zijne levensbaan en zijne werken mededeelden laten ons
toe, mijns dunkens, het gedicht aan VERVIER toe te schrijven. De
gedachten er in uitgedrukt komen met de zijne overeen, evenals met die zijner vrienden. Meer dan een vers doet ons aan
een geneesheer denken; de politieke en godsdienstige begrippen
die in het gedicht voorkomen, zijn wel degene die geheel het
leven van VERVIER kenmerken.
Diericx was zijn boezemvriend. Blommaert beweert (I) dat
Diericx in zijne Memoires de la rille de Gand het volgende
schreef : a Mijn eerste voornemen was dit werk in het Nederduitsch op te stellen ; doch uit vrees voor de keizerlijke boekkeurders liet ik dit varen; nochtans zijn de inwoners dezer landen
hunner tale zeer verknocht gebleven, en het was volgens dit
nationaal grondbeginsel dat alle contracten en proceduren in
het Vlaamsch moesten opgesteld worden (2), tot den tijde dat
de Franschen alhier verschenen en ons vereenigden met 't geen
zij de Groote Natie noemden. Naar thands dat die vereeniging
niet meer bestaat, dunkt het mij dat het bestuur tot het oude
gebruik zoude dienen weder te keeren ».
Deze woorden getuigen van den geest die in 1815 bij menige
burgers heerschte; dat nu Diericx en zijn vertrouwelijkste vriend
het daarover heel en al eens waren valt niet te betwisten. Ik
ben innig overtuigd dat hoe beter de toestanden van Vlaanderen in 't begin der XIXde Eeuw ons zullen bekend zijn, hoe meer
men het juiste der woorden van Heremans zal inzien waar hij
schrijft (3) :
(i) Id., blz. 4o t. Wij treffen deze volzinnen in ons exemplaar van de
Mémoires niet aan ; maar wij denken ze als echt te mogen aannemen, daar
Blommaert toch goed op de hoogte was, en daar wij, op het einde van ons
exemplaar, een aantal bladzijden vinden die dagteekenen van 1815 en die
wellicht niet volledig zijn.
(2) Zie Charter van Maria van Burg ondië var; 1476, gedrukt in 1790.
(3) HEREMANS, Over de Nederlandsche Letterkunde in de Zuidelijke
Provinciën van het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) in : Handelingen van het XIII' Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres. Antwerpen, 1873, Blz. 217.
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voorkomt bij Robijn, de Borchgrave, Hofman en anderen (4).
Een meesterstuk is het niet; maar het getuigt van eene vurige
liefde voor de taal, eene oprechte en overtuigde verkleefdheid
aan zijn volk. Het is echter van smaak- en kunstgevoel niet ontbloot en bevat menig prachtig en welluidend vers.
De eerste zang verheerlijkt geestdriftig de vereeniging van
België met Holland en doet inzien hoe de volkstaal veracht
werd gedurende de eeuwen dat het land onder vreemde heerschappij gebukt ging. In Holland kon het Nederlandsch zich
echter nog ontwikkelen; en reu de beide landen vereenigd zijn,
zal hier ook alweer de moedertaal in eer komen.
Het tweede deel is een prachtige lofzang van het Nederlandsch. Met echte vaderlandsliefde wordt aan de Vlamingen
gezegd dat het eene nationale plicht voor hen is hunne taal te
gebruiken, ze te ontwikkelen en te beoefenen. Deze dichterlijke
raadgevingen zullen heden nog met het meeste nut gelezen
en nageleefd worden.

1) Zie daarover : J. DE VIGNE. De Zuidnederlandsche Schrijvers van
het tijdstip der Fransche Overheersching. Antwerpen, 1873 (Vlaamsche
Kunstbode).

OP HET HERSTEL
DER

MOEDERTAAL
IN DE

ZUIDELIJKE NEDERLANDEN
IN TWEE ZANGEN,
door J. B. NERVIER.
Zingt als geen Natie zingt;
zingt als Uw vaadren zongen.

EERSTE ZANG
Weleer verbrak de twist onze eens geknoopte banden,
En de eendragt en de rust ontvlood de Nederlanden,
Terwyl de wreede haat, te midden van ons leed,
Zich voedde in 't heilloos lot dat ons verkwynen deed.
De plaag van d'afgrond zelv', uit 's afgronds nacht gestooten,
Te vreeslyk voor den poel waar ze uit was voortgesproten,
Viel op ons erfdeel neêr, en stortte op Neêrlands grond
Haar gruwzaam pestvuur uit, waar aan de dood zich bond,
Maar nu die spoken, alle ontvloden en verdwenen,
Geen spooren meer doen zien dat ze op ons erf verschenen,
Zyn de euvlen ook vergaan van 't oude volks verdriet :
Zie dan ons oog op 't leed van vroeger tyden niet.
Wat, dierbare oorden, wat, te heilloos, U voor dezen
De wezelooze buit der razerny deed wezen ;
Wat dwaling waren mogt en woeden langs Uw strand,
De Belgen Zyn hereend in eigen vaderland.
De Wereld heet ons weêr, verwonderd als te voren,
Op Veld en Oceaan de stem der magt doen hooden ;
Die magt is weêr gevest op d'oude heldengrond,
Waar CESARS grootheid reeds haar besten steun op vond.
Vergeten wy den smaad, ons eenmaal aangewreven,
En zien we alleen op de eer, dat wy als volk herleven.
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Wy zyn weêr broeders, en, nog meer dan eigen bloed,
Bleef 't noodlot ons gemeen in voor en tegenspoed :
Ons strenglen, meer dan aard, gelyke lotgevallen :
't Heelal hoorde op ons hoofd dezelfde donders brallen;
De weêrwil van den tyd ontlaadde, beurt by beurt,
Op ons de rampen neêr, waar Neêrland nog om treurt,
En had de Almagtige ons niet in zyn gunst verkoren,
Wy waren voor het oog der volken lang verloren.
Was 't mooglyk, dat de dwang den staf van zijn gebied
Tot aan de onschendbaarheid der rede reiken liet?
Kon zyn gevreesde boei zoo vreesselyk ons prangen,
Dat zy ons vatbaar vond om vreemde leer te ontvangen?
Was 't mooglyk, dat de haat tot door de zielen drong,
En de onschuld van de taal tot onderwerping dwong?
Helaas, die daad bestond : zy moest, als 't vry geweten,
Zich wringen aan éen' band, en eigen' aard vergeten.
De onzinnigheid gevoelde, in 't woeden van haar wraak,
Vernietiging alleen, haar eenig helvermaak.
Zy deed, by al haar woèn, nog niets, als ze, in 't verdelgen,
Den moord niet had gezocht van de eedle taal der Belgen.
Haar moest der dwingren haat met wrok en vloek verlaán,
En, van haar tooi beroofd, en van gezag ontdaan,
Mogt ze, enkle troost eens volks in ketens neérgeslagen,
Zelfs d'ouden naam niet meer van haren oorsprong dragen.
Weleer had Rome zelv'. gebiedster van heel de aard',
Den volken taal ontzegd, in Roetes oog onwaard ;
Doch de almagt van 't gevoel, dat woorden schept en talen,
Deed over Romes wil de rede zegepralen.
De volken vielen met hunne onmagt in den stryd ;
Hun knie boog voor 't geweld; hun arm, der eer gewyd,
Moest, overmand, van dos en wapen zich zien rooven ;
Maar eeuwig hief hun taal het moedig voorhoofd boven,
En de ouderlyke spraak stierf met geen leven uit.
Nooit wordt den mensch ontrukt wat God in 't hart hem sluit.
Het eeuwig vlietend bloed mag leven blyven kweeken;
De taal blyft, tot den dood, de taal der ziele spreken;
Zy stamelt nog haar spraak, wegstervende onder 't staal,
En de allerlaatste snik is vaderlandsche taal.
Te kort ook schoot de magt om Neérlands taal te dooden;
O Gy, die Neérlands dood meineedig hadt geboden,
,bezitter van at 't goud van 's werelds rykste strand,
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Gy, op Uw scheptren prat, en Heer van Nederland,
Mogt, derelyk misleid, Uw legerhorden jagen
Naar Neêrland, trotsch op de eer van zege en nederlagen.
Maar ge overwort den Belg, geschapen voor zyn oord,
Slechts door gevloekten dwang en ballingschap en moord.
Slechts van schavot en kruis deedt gy den bloedstroom plassen,
En 't reinste bloed stroomde af op 't slib van zyn moerassen.
De dweepzucht was de dolk van Uw' ontaarden haat,
En gy, gy waart de beul van d' U bevolen Staat :
Gy voerdet moorden in, waar volken nooit van hoorden,
En Neêrland bloedde alom van gruwbre broedermoorden.
De vader doemde hem wiep hy het leven gaf;
De zoon zag, zonder druk, den vader in het graf
Zich stromplen van verdriet. Een teelt ellendelingen
Stond in die vloekeeuw op. Van 't snoodgeweten-dwingen
En goddeloos beheer was dit de onzaalge vrucht :
Maar God gaf, met de hoop. den bangen Belgen lucht,
En 't afgefolterd land, door beulen trots gescheiden,
Zag zyn hereeniging, al wachtende ; bereiden.
Gy waart het, dierbre taal, (: wat ook Uw oorsprong zy :)
Die ons der boei ontklonkt van zoo veel slaverny;
Gy hieldt het vuur in vlam, genegen uit te branden;
En spraakt het eerst den vloek op Neérlands dwicigelandy.
Gy, eedle, veel te schoon en te onbedorven rein,
Om op de tong te slaan van Spanjaard en Romein,
Die in Uw' aard niet woest, niet wild zyt, noch onzinnig,

Noch redeloos; maar stout; maar op Uw beulen vinnig,
Geen andre banden kent, dan die Natuur zich kiest,
En in de oneindigheid der vryheid U verliest;

Gy bleeft, al werd, door 't lot, U Neêrland zelf onveilig,
In NM-lands ramp en nood, de Belgen dier en heilig,
En waart de band, de ziel en 't leven van 't gemeen,
Dat, schoon 't elkaar ontvlood, nog vry zich achtte, en één,
En grimmen mogt de haat, en zwaayen d'oproerstander,
En rukken deel by deel genáloos van elkander,
Uw magtbre tooverstem sprak luider dan de haat,
En ieder Belg bleef Belg, en Neêrland bleef een Staat.
De r.yd deed namaals 't vuur der helsche tweedragt koelen,
En d'onzin van 't verraad bemerken en gevoelen,
Maar 't wrokkend nood lot had zyn slagen niet volend,
En Braband, vry als 't was, was nog niet vry erkend.
Gelukkig was 't; maar niet gelukkig als 't kon wezen :
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Zyn vryheid had den wil van vreemd gezag te vreezen,
En 't heiligst wat het had, zyn taal, door vreemd geluid,
Verdrongen, ging niet meer op 't redespoor vooruit ;
Zy scheen niet meer de taal voor Nederland geschapen,
Noch de eedle, die nooit boog voor banvloek noch voor wapen,
Zy derfde de eigenheid, de krachten en den wil
Van haar bestaan; zy zwymde, en zweeg, vernederd, stil,
Terwyl in Brussels wal, op duizend vreemde tongen,
Der vreemden lofspraak klonk, haar tergend toegezongen.
Zoo schuldeloos, 0 taal, verging hier eens Uw schoon,
Uitheemsche wanklank sprak op meesterlyken toon
Aan Braband wetten voor en nooit gekende zeden;
Het Belgisch deugd bestaan werd jammerlyk vertreden;
De aloude grootheid zonk, zieltogende, op den grond,
Waar zy, gebelgd, gesmaad en eenzaam zich bevond,
En eenzaam blyven wilde, om 't vreemd geluid te schuwen,
Dat haar van druk vervulde en van gevoel deed gruwen.
Wat deedt gy, ander deel van 't oude Vaderland,
0 Holland, dat, ontrukt aan Spanfes slavenband ;
U zelf waart, heellyk vry, vermogend, groot en edel,
Vol schatten in Uw schoot, vol lauwren om Uw schedel,
En 's aardryks magten zaam, kloekmoedig 't hoofd dorst biên?
Moest ge op Uw' vryen grond Uw taal ook zwyger. zien ?
Vergat Uw lust de spraak door MAERLANTS kunst en kennis
Verheven tot een spraak verheven boven schennis
Van waan en ydelheid ? verloort ge, ontdaan van 't juk,
Der Belgen besten schat, den grond van hun geluk?
Neen, eerbiedwaardig oord, gevloekt van Uw moerassen,
Vermogt er vreemd geluid te klappen noch te krassen
Waar 't Nederlandsche zweet, op 't zwoegend lyf gelaán,
Aan wien 't mogt zyn, de spraak der rede deed verstaan.
By U sprak, wild en woest, doch nimmer onbesloten,
De ontketende Bataaf tot vrye landgenooten,
Op oude wyze en aard, en, wars van vreemde praal,
Was hem alleen het dierst de vryheid en zyn taal.
In 't bannen van den nood, en onder Spanjes zwaarden,
Toen, elders, vrees en dwang misbaar en weeklagt baarcien,
Zocht Holland zyn geluk niet in zyn magt alleen;
't Was heel zijn glorie niet, te pralen met trofeên,
Of prat te zyn op de eer en 't heil van Neêrlands helden,
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De vryheid bloeide er min in steden en in velden,
Dan de ongeboeide taal er 't hoofd verhief met moed,
En haar verheffing zocht als 't edelst heldenbloed.
Zy voegde (: als was ze al één :) haar onderscheiden deelen
Elkandren toe, en zong, in eigene gespelen
En eigen' aardigheid, by storm en nooden groei,
's Lands welvaart hoe zy stond in frisch ontloken bloei :
De zucht der vryheid woelde in 't harte der Bataven
Te sterk, om in 't gareel van vreemde spraak te draven,
Hun geest versmaadde een taal, slechts Neerlandsch in naar schyn,
Die de uitspraak hunner ziel, niet heel hun ziel kon zyn.
Zy moest, door hooger vlugt van Hollands grond gestegen,
Der Belgen glorie zyn en onmiskenbre zegen,
En schittrend in 't gelaat van 't ons ontvallen deel,
De taal der Belgen zyn, en Belgisch in haar heel,
Om, meer dan zegepraal en eereloof te winnen,
De door het lot ver.teelde en afgescheiden zinnen
Te vieren in haar weelde en ryken overvloed,
En 't koord te zyn der liefie aan 't ons herheven bloed.
God lof, myn vaderland, dat heil is ons genaderd.
Wy zyn als broeders wéer in ons gezin vergaderd :
Hereenigd, reiken wy, en heusch en weltemoe,
De lang mistrouwde hand weêr aan elkander toe.
Wat zyn twee eeuwen toch van reeds vergeten smarten,
Nu Neerland zich verheft op eensgezinde harten?
Hereend, herrigten wy de grootheid zamen op.
Van 't oude vaderland, dat eens den hoogsten top
Der glorie stout beklom. Hereend, ontdoen we ons weder
Van vreemde spraak en praal, en leggen beide neder,

Niet voegende aan den geest van Neerlands deugdbren aard,
En heellyk d'ouden roem, en heellyk ons onwaard,
Om, op onze eigen wys, der wereld weêr te toonen,
Dat steeds ons Vaderland zich zelf is in zyn Zonen.
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Weldadig is zy dan, die eeuwig heilzaam is; —
En sprak zy immer klaar, 't is Neêrlands taal gewis.
Zy brengt onze opkomst ons, ons vroegste lot te binnen,
Toen wy van oord vereend, vereenigd als van zinnen,
Des TIBERS heerschappy (: de heerschappy van de Aard :)
Weêrstonden met een' moed, der Belgen nietheid waard,
Zy zegt ons, wat weleer de brave Belgen waren :
Onoverwonnen ; de eer van ROMES adelaren :
Zy meldt, hoe wy daarna, door dwang op dwang gesard,
De grootheid deden zien van 't Belgisch heldenhart,
De dwingelanden moê, van 't angstig erf hen joegen;
Maar, zwoegende onder 't leed, gelaten, 't moedig droegen.
Nog leert ze ons, (Belgen hoort :) wat stof onze ondeugd was,
En hoort het, gy, geruste en hoogst geheiligde asch
Van Neêrlands vaadren; Hoore Uw reinheid in den hemel
Hoe ze ons tot misdaad maakt ons eeuwig volksgewemel,
Dat Neêrlands afgrond werd en ondergang, helaas !
De kerktwist bliksemde, en, met donderend geraas,
Sloeg hy, als schok op schok, woestyn en bergen scheiden,
Twee deelen stout van een, behoorende elk aan beiden.
Maar hoort die schoone taal, aan niet één taal verwant,
Tot godenval verhoogd. Hoe doet ze ons vaderland
In HOOFTS gewyde stem de fierste oraaklen spreken !
Hoe schetst haar waarheid d'aard dien Neêrlands zeden kweeken;
Dien onmiskenbren trots, dien ingeschapen trek
Naar 't eedle; en 't edelst volk op hun miskende plek
Niet aangezienen gronds door wufte vreemdelingen!
Maar hoort haar poëzy in VONDELS liedren zingen !
Hoe bindt zy 't oude dan aan 't nieuwe, en 't nieuwe aan 't oud'.
Met MARO styt,t ze hoog; met FLACCUS vry en stout,
En met TIBULLUS los; in zwier van toon verheven,
Doet ze in de luchten ons des ware DICHTKUNST leven,
Waar, op den HELICON, haar rei den lofgalm wekt,
Die 't luistrend godendom ten aardschee hemel trekt.
Had, Vondel, slechts Uw taal, als op hare eigen gronden,
Erkenners van haar deugd op vreemden grond gevonden;
Had de altyd dienstbre Belg zyn waarde min veracht,
En overal zyn taal, gelyk zyn goud, gebragt;
Had hy den nagebuur, en 's werelds verste streken,
Gedwongen, om de taal, die Neêrland spreekt, te spreken;
Dan lag haar reinheid thans veel heerelyker bloot,
En was de wellust meer van ieder landgenoot,
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Wat treft haar ryke praal de steeds ges oten oogen ?
Der vreemden waan, en traagte, en ongezind vermogen?
Als de echte Belg haar niet gevoelt, en hoort, en ziet,
En met gestolen vlyt zyne offers haar niet biedt ?
Ik ben haar dienaar niet : ik ben haar slaaf geboren.
'k Moet aan hare eer gewyd, myn stem (hoe 't zy) doen hooren
En doem' bedaarder kunst myn zinneloos bestaan,
'k Blyf met haar dweepen, en wil sterven in myn waan;
En is er nog een Belg, wiens geest haar niet bewonder',
Dat hem myn stem vervaar', als hoorde hy den donder,
En zoo ik, wrokkend, hem hier niet genoeg begrim'
Dat Neerlands taal hem dan vervolge met myn schim .
Durf, edelst volk van de aard, met hoogmoed haa, r te noemen,
Op wie der braven ziel zich zalig acht, te roemen,
Houd, wat Uw lust ontgaan, of U ontvallen moog',
Houd in 't gevoelig hart, haar waarde en reinheid hoog,
Laat brallen wat ook bral' en uitvaar' op Uw gaven ;
Verhef de taal van 't land, waar 't harte ligt begraven,
En zoek, waar 't vaderland zyn telgen niet meer ziet,
Een oord als Neerland as, op andren bodem niet.
't Hervinden, zult ge' er nooit; maar tranen zult gy plengen ;
Maar voor Uw' geest een' drom van mymeringen brengen,
En onder vreemde lucht verterende, en, verpynd,
Een bloem zyn, die, helaas, op vreemde gronden kwy nt.
Vergeten wy den smaad, met regt, ons aangewreven.
Laat, weer Europaas nyd, ons weêr als Belgen leven,
Eenvoudig zyn en goed; maar moedig toch; maar fier ;
Maar, hoe de woeste vlaag door 't boschgebladert gier',
Niet bang zyn by den storm, maar eeuwig stormen vreezen,
Om, viel op ons 't heelal, ons zelve nog te wezen.

O Jongren boven my, o Jongren, groot van geest,
Verhoort me, schoon ik nooit orakel ben geweest ! —
Laat myne opregtheid U, hoe wreevlig op my zelven,
Het pad der eer doen zien, dat, door de ster gewelven
Zich borende, in het ryk der eeuwigheid alleen
Den voet kan wanklen doen op ongenaakbre schreên.
Och, hoort de taal van 't hart van een' geboeiden zanger,
Der glorie onbekend; maar van gedachten zwanger,
Maar die zyn land bemint; doch, zonder kunst, en vriend,
En gids. alom verdwaald, te weinig 't heeft gediend.
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Leert vreemd geklap, gezwets, en onzin U ontwennen.
Zyt Belgen,' zwoegt U grys, om slechts U zelv' te kennen
Ons in der vaadren deugd de schoonste glorie praal,
Min schittrende in hun zwaard, dan in hun mannentaal.
Slooft U in d'arbeid af, en woekert stond op stonden,
Om haar te kennen in de vastheid van haar gronden,
Om haar geheel te zien, hoe zy, gewyd gebouw,
't Geheim in zich verborg van waarheid, liefde en trouw,
En hoe, zoo hemelhoog, by 's werelds nyd, gestegen,
Ze ons magt op de aarde gaf, en 's Hemels diersten zegen.
Versmaadt versmaadt vooral d' ons niet gewyien toon
Den toon die 't hart niet roert, en volgt het reine schoon
Der reine galmen na van onzer vaadren tongen ;
Zingt als geen natie zingt; zingt als Uw vaadren zongen,
Weest ryk in d'overvloed van wat de kunst bevat :
't Heelal is Neêrlands geest een aangeërfde schat.
Verzamelt, neemt, gebiedt; maar ruile nooit Uw oordeel
Der vreemden eigenheid, voor eigen naam en voordeel.
Vreemd goud, al is het echt, is valsch op Neêrlands grond.
Doorwrocht in 't vreemde, schuwt het vreemde, en klinke rond,
En vaderlandsch Uw lied, en laat de laagheid kweelen
Die Neérlands eigenheid aan Neérland tracht te ontstelen.
En maak', trots vreemder kunst, Uw geest zich hooger baan
Dan tripplende, ooit een volk, met moeite, is opgegaan.
Door eigen kunst alleen zyn we eerbiedwaardig, Belgen,
Wat eigen deugd behoudt kan nooit de tyd verdelgen.
Vliên we eeuwig 't eeuwig wankle en d' onzin van den dag,
En zie in ons, de tyd wat hy te zeldzaam zag :
Zie hy in ons een teelt, aan 't einde zelfs der jaren,
Zoo Neêrlandsch, als weleer de Nederlanders waren ;
Nog 't ongeschonden beeld van 't waardigst volk van de aard;
Hun taal, hun kunst, hun deugd nog heiliglyk bewaard,
En, heerschers over 't lot dat Neêrland deed verandren,
Een volk, dat de eeuwigheid moet scheiden van elkandren.
Laat my, die uit gebrek aan geest en kennis kwyn,
Niet vruchtloos U de tolk van Neêrlands wenschen zyn.
De taal der Belgen schiep, in 't overschaámd verleden,
Den vaderlandschen roem, de vaderlandsche zeden....
Die zyn, wat ge immer poogt, en waar Uw lust op doel',
De beelden, die U 't hart doe teeknen met gevoel.
Weest Neérlandsch in Uw taal, gelyk gy 't zyt in d'aadren.
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Herschept ons
de glorie
glorieonzer
onzervaadren.
vaadren.
Herschept
ons d'ouden
d'ouden tyd; de
Hecht Belgen aan
aan Uw stem,
stem. en
en dondert,
dondert, op
op myn
myn spoor,
spoor,
Gedrogten, die
zyn, en
en merg
merg en
en beendren
beendren door,
door,
Gedrogten,
die 't't niet
niet zyn,
En houdt, waar
waar 't't al
al ons
ons smaadt,
smaadt, de
defiere
fiereborst
borstverheven,
verheven,
En
taal en Neêrlands naam
naam te
te geven.
geven.
Om waarde
waarde aan
aan Neêrlands taal
Om
My drukt
drukt geen
geen jarenlast
jarenlast :: my drukt
drukt de
de tegenspoed,
tegenspoed,
My
wil in
in d'onwil
ct'onwil waar
waar 't't meê
meê woedt,
woedt,
Maar
Maar Wot
wdt het
het lot
lot my
my wil
Ik my, zoo
zoo lang
lang ik
ik kan,
kan, ter
terwrake
wrake op
opvreemder
vreemder pogen,
pogen,
Ik
uiterst ziels
ziels vermogen,
vermogen,
Der glorie
glorie van
van myn
myn taal
taal myn
myn uiterst
En
stet f ik met
met een'
een' lach,
lach, of
ofsterf
sterfikikmet
meteen'
een'traan,
traan,
En sterf
me, en
en hoort
hoort ge
ge :: IK
IK STERF
STERF VOLDAAN.
VOLDAAN.
Hoe stervend,
stervend, Dichters,
Dichters, hoort
Hoe
hoort me,
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
XXV.
CRACHT BEDRIVEN en GHAEN INDEN ARBEYT.
GRACHT BEDRIVEN hetcekent Geweld doen tegen anderer
persoon of goed. Men zie ons Glossaire Inventaire des Archi7'es
de Bruges, v° Gracht 3°, en VERDAM, Middelndl. Wdb., v° Gracht 7°.
Van deze uitdrukking komt echter bij VERDAM geen voorbeeld
voor. Het onderstaande mag bijzonder belangwekkend heeten,
om de daarbij gaande uitdrukking GHAEN INDEN ARBEYT, welke
niet te verwarren is met « In arbeid gaen » = In barensnoot zijn
(zie VERDAM, op. cit., v° Arbeit 4° en v° Gaen 30, Met in), maar
eigenlijk wijst op het Op weg zijn naar eene vrouw die « in arbeide van kinde » is, die « in arbeit » gaat, die in barensnood
verkeert. Er is inderdaad spraak van een man, die uit het land
verbannen werd, omdat hij « cracht bedreven » had op eene
vroedvrouw en twee andere vrouwen, welke op weg waren om
« te ghane inden arbeijt », d. i. om zich naar eene kraamvrouw

te begeven :
Staatsarchief te Gent, Fonds der Abdij van Sint-Pieters, Reg.
fol. vj : « Memorie van eenen persoon, de welcke ghebannen
was mits dat hij cracht bedreven hadde up een vroe vrauwe, de welcke
up weghe was om te ghane inden arbeijt.
« Anno xvcxxvj, den xxixeri in april, was ghevanghen Jan dont
(in margine : de Hondt), om dat hij hadde fortse ghedaen bij nachte
ende ontijt up een vroetvrauwe ende twee ander vrauwe up de veste,
aldaer men Sinte Lievins poorte waert gaet, de welcke waren up
weghe om te ghaene in den aerbeyt, ende sprac haerlieden zeer
qualic toe, ende was daeromme ghebannen .drij. jaeren up een ledt,
ende up ghegheezelt te zyne. »
EDW. GAILLIARD.
nr 22,

ONDERZOEKINGEN
OVER DE

VERKIN VAN STERKE ZOUTOPLOSSINGEN
OP

DE GIST EN OP DE GISTING

door Dr. A. J. J.

VANDEVELDE

en L.

BOSMANS.

Zooals blijkt uit de aan het einde dezer mededeeling geplaatste Bibliographie, is de werking van scheikundige verbindingen op de gistsoorten meermaals bestudeerd geworden. De
meeste onderzoekingen werden echter met verdunde oplossingen
van giftige stoffen gedaan, ten einde de toxische of de bederfwerende kracht dezer stoffen te bepalen, — ofwel met verdunde
oplossingen van niet giftige stoffen zooals zekere zouten, ten
einde haren invloed op de levensverrichtingen van gisten en bacteriën na te gaan.
Uit vroegere onderzoekingen (I) over Neming en gisting is

kunnen opgemaakt worden, dat de werking van sterke oplossingen van niet of weinig schadelijke zouten belang oplevert, en
tot nieuwe, theoretische en praktische proeven aanleiding kan
geven.
De onderzoekingen die in deze mededeeling worden beschreven, kunnen in drie groepen gerangschikt worden :
1° Werking van sterke zoutoplossingen op de ontwikkeling
voor Benige gistsoorten;
(t) A. J.-J. VANDEVELDE. Ueber den Einfluss der chemischen Reagentien auf dle Keimung der Samen. Bot. Centralbl., 1897, 69, ns II; —
De Kieming der Zaadpianten (Spermatophyten). Uitgave van het Kruidkundig Genootschap Dodonaea; Sae stuk, 1903; — Onderzoekingen over
den invloed van zouten op de gistingskracht en de gistingsenergie. Handelingen van VI en VII Vlaaznsch Natuur- en Geneeskundig Congres.
Kortrak 1902, en Gent 1903.
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2° Werking van sterke zoutoplossingen op de gisting van de
rietsuiker door de gewone gist;
3° Werking van sterke zoutoplossingen op de deeggisting
van het tarwedeeg door de gewone gist.
Werden onderzocht de chlorieden, de nitraten en de sulfaten der volgende metalen : kalium, natrium, ammonium, calcium,
strontium, baryum en magnesium, voor zooveel deze zouten in
het water oplosbaar zijn, dus met uitzondering dér onoplosbare.

*

**

De concentratie van een oplosbare stof in eene vloeistof
kan worden uitgedrukt op verschillende wijzen, waarvan drie in
de wetenschap gewoonlijk gebruikt, namelijk :
i° Door het gewichtspercent van de stof in loo volumendeelen van de totale oplossing, b. v. :
10 GV 0/0 = zo gewichtsvolumenpercent = 10 gr. stof
in zoo kcm. oplossing.
2° Door het getal mots (ook deci- en centimols) stof i n
zoo volumendeelen van de oplossing, b. v. :

1,71 decimols stof in zoo kcm. oplossing = 1,71 X z/io
van het moleculair gewicht, uitgedrukt in gr. stof in zoo kcm.
oplossing.
Voor chloornatrium is het moleculair gewicht 58,5, het 1 /10
daarvan is 5,85, een decimol is dus 5,85 gr.; 1,71 decimols komen
overeen met 5,85 X 1.71 = ro gr. Het getal decimols kan uit het
percentgetal berekend worden, door dit gewicht te verdeelen
door het z / zo van het moleculair geve icht :
10

5,85=1,71.

3° Door het aantal atmosferen osmotische druk van de oplossing ; de overeenstemming van dit getal met de concentratie
hangt van de zouten af, zooals uit het volgende blijkt.
**
Alhoewel deze mededeeling ten doel heeft bij te dragen tot
de verspreiding der wetenschap onder niet-scheikundigen, en
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wel onder personen die in hun vak wenschen op de hoogte te zijn,
geven wij hier voor degenen die in de scheikunde ervaren zijn,
een kort overzicht over de berekening van den osmotischen
druk, ten einde de kolommen « Atinosf ren » in de tabellen toe te
lichten. Dit overzicht is evenwel niet onontbeerlijk om de uiteenzetting van onze uitslagen (daargelaten hetgeen den osmotischen
druk betreft) te verstaan.
Wij nemen als voorbeeld de oplossing chloorkalium (KC1) à
1,49 GV 0/0 overeenstemmende met 2 centimols in zoo ke rn , oplossing.
Daar het moleculair gewicht van KC174,5 is, bevatten zoo kcm.
van cle oplossing à i,q9 o/o —
1 '49 mol. gr , en 22,34 1. bevatten

74,5
X 22340 = 4,4 mol. gr. of mols. Indien men voorloopig de ioni6
i 00 x 74,5
satie achterwege laat, is de osmotische druk van deze oplossing op
00 C 4,46 atmosferen, en op 210 C (de temperatuur waarop verscheiI ' 49

dene onzer proeven werden genomen) 4,46 X 1 + 21 ) = 4,$1 atm.
2 73
Daar deze oplossing geïoniseerd is, moet men deze waarde vermenigvuldigen met den factor i, die de verhouding aangeeft tusschen
het getal der moleculen en der ionen te samen, en het getal der
moleculen indien geen ionisatie bestond. De ware osmotische druk
is 4,81 x i. De factor i verandert al naar gelang van de concentratie,
doch hij sterke oplossingen zijn die veranderingen niet zeer groot,
en men kan praktisch aannemen dat•de factor i voor de onderzochte
concentratiën voor elk zout binnen zekere grenzen constant is.
De factor i kan op drie wijzen bepaald worden :
io Door middel van de electrische geleidbaarheid (i), met behulp
van de formules :

i=
V

daaruit
2

_

—
lA

I

(K — i)a

+

(2

zo7, 6
=_-

6 5,3 -^- 5^9

==

0,821,

-- I) o,82I = I,82I.

(t) Zie voor KC1: H. J. HAMBURGER, Osnzotz'scher Druck und lonen-

lekre, 1902, I deel, blz. 129.

- 216 20 Door het bepalen van de daling van het vriespunt (1) met
behulp van de formule :

A met ionisatie

i

A zonder ionisatie

De daling van het vriespunt, zonder ionisatie berekend, is voor
de oplossing à 1,49 0/o voor een liter :
149 X 1 , 85 =
0 ,37.
74) 5
De door proefneming bepaalde daling voor 14,9 gr. KC1 per
liter is :

A = 0,6749.
Daaruit is :
i =--- 0 749 = 1,82.
' 6

0

30

H.

DE

,37

Door gebruik van de isotonische coefficienten

(2)

volgens

VRIES, met behulp van de formule (3) :

i

—

isotonisch coefficient
1,88

Daar de waarde van het dissociatie-coefficient i van de concentratie afhangt, worden slechts benaderende waarden in de berekeningen gebezigd; bij de hier medegedeelde phy- siologische proeven
levert dit echter geen ernstig bezwaar op.
In de tabel der waarden voor den osmotischen druk geven

voor de onderzochte zouten de waarden van de dissociatie-coefficienten i voor de sterke oplossingen, alsmede de berekende waarden voor den osmotischen druk in atmosferen à 210 C en voor eene
concentratie van 2 GV o /o.
(i) Zie voor KC1 : H. J. HAMBURGER, Op. cit., blz. 84.
(2) HUGO DE VRIES, Zettschriftphyszk. Chemie, i888, II, blz. 415.
(3) Zie voor KC1 : H. J. HAMBURGER, Op. cit., blz. 58.
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Tabel der waarden
waarden voor
voor den
den osmotischen
osmotisch en druk.
druk.
Tabel
l\IOLECUMOLECU-

GEBRUIKTE ZOUTEN.
ZOUTEN.

LAIR

DISSOCIATIE
DISSOCIATIKI

COEFFICOEFFIJ

GEWICHT

z·,
CIENT Z.

1

ATMOSFEREN
OSMOL'ISCHEN DRUK
OSl\1QUSCHEN
DRUK
VOOR
VOOR OPLOSOPLOSSINGEN
SINGENAA 2GV
2GV (V..

u/,,_

Ch!oorkalium
Chloorkalium

KC!
KC1

74,6
74, 6

I.S2
1,82

6 ,47 i =
=Ii,8
6,47
lI,S

Chloornatnum
Chloornatrium

NaC!
NaC1

55 S
,5
8,5

I,S2
1,82

8,25 i == 15,0
S,25

NH,CI
4 C1
NH

53,5

1,84
I,S4

= 16,9
9,22
16,9
9,
22 i =

Chlool baryum
Chlooi

BaCl,$
BaC1

20S,0
208,o

2,52
2,52

2,32

Chloorcalcium

CaCI.Ca1,

lIl,O
III,0

2,30
2,3°

4,34
= 10,0
10,0
4,34 i =

Chloorstrontium

SrCI,
SrCI.

158,6
15S,6

2,10
2,10

3,05 ii =
- 6,4
3,05

Chloormagnesium

MgCI.
MgCI,

95,3

2,SO
2,80

5,07
5,07 ii =
= 14,2

Kaliumnitraat

KNO,

101,0
x0l,o

1,72
1.72

4,77 i =
8,2
= S,2

Natriumnitraat
Natriumnitraat

NaN0 3
NaNO,

85,0
85,o

I,SI
I,81

5,67
5,67 i == 10,3
10.3

Ammoniumnitraat

NH,N0
H4NO33
N

80,1

1I,79
,79

6,03 ii =i 10,86,03

Baryumnitraat

Ba',N0 3 ).Ba;NO3)

261,5

2,50
2,5°

1,84ii =
= 4,6
1,84
4, 6

Calciumnitraat
Calciumnitraat

Ca(NO,) l
Ca(NO.J.

163,6

2,33
/33
2

6,9
2,95
2 ,95 ii == 6,9

Strontiumnitraat
Strontiumnitraat

Sr(N0 3 J.Sr(NO3)2

2II,5

2,10
2,
10

2,2S
2,28 i = 4,8

Magnesiumnitraat
Magnesiumnitraat

Mg NO312
NO.\

147,5
1 475

2,10
2, I 0

3,2S
3,28

Kaliumsulfaat

K.SO,4K_SO

174,4
1 744

2,19
2,19

2,76 i =
= 6,0
6,o

Natriumsulfaat
Natriumsulfaat

Na,SO,4Na.SO

1 42 ,4
lP.4

2,30
2,3°

7,8
3,39
3:39 ii =
= 7,8

Ammoniumsulfaat

(NH,l.SO,
(NH4)2SO4

132,2

2,10
2,10

3,65
7,7 3,
= 7,7
65 i =

Magnesiumsulfaa
Magnesiumsulfaatt

MgSO,
MgSO4

120,6

1,04
1,°4

= 4,2
4,01 i --=
4,Z

Chloorammonium

5,8
i=
= 5,S

i == 6,9
6,9

I.
EERSTE REEKS PROEFNEMINGEN.
Werking op de ontwikkeling van eenige gistsoorten.

De proeven werden genomen met vijf zuivere gietrassen,
namelijk Pombe, Frohber , Saaz, Carlsbergen Logos (i). Als voedingsbodem diende een gistuittr eksel bereid uit I kilogr. geperste
gist, dat na 2 uren kokers met 4 liter water aan de afkoeling werd
overgelaten, daarna afgegoten en gefiltreerd; aan de vloeistof
werden 25 gr. peptone WITTE en 5o gr. rietsuiker toegevoegd en
eindelijk het totaal volumen gebracht op 5 liters.
Deze voedende vloeistof werd in proefbuisjes met hoeveelheden van 5 kcm. bedeeld, waaraan nu veranderlijke hoeveelheden zoutoplossingen en gedistilleerd water tot een totaal volumen van Io kcm. werden toegevoegd.
Voor elk zout werden dus verscheidene concentratiën onderzocht, terwijl ook buisjes zonder toevoeging van zouten als
controle dienden. De aldus bereide bodems werden eindelijk
met watten gesloten, in den zelfsluiter gesteriliseerd (2), en met
versche bierwortculturen der vijf Bistrassen ingeënt.
Ten einde de enting te verzekeren, werd de bewerking
gedaan, niet met het platinaoogje, maar wel met het Pasteur(i) Het Pomberas is een splijtgist (Schizosaccharomyceet) getrokken uit
een gierstbiersoort van Duitsch Afrika. — De Frohberggist, waarbij de Belgische brouwersgist behoort, heeft als oorsprong de brouwerij Frohberg te
Grimna.— De Saazgist die in de gist van Luik wordt gevonden, is een tamelijk zwak ras uit de brouwerijen van Saaz. -- Het Carlsbergras heeft als
oorsprong de brouwerijen van Carlsberg in Denemarken. -- De Logosgist
werd door Van Laer uit de gist van Braziliaansche brouwerijen afgezonderd ;
zij werkt zeer sterk en is in staat de dextriensnorten om te zetten, die door
andere rassen niet worden aangetast.
(2) Zie daarover ; A. J. J. VANDEVELDE, Het Water in het dag elijksch
leven. Uitgave van het Van de Ven-Heremans-Fonds; Koninklijke Vlaamsche Academie, 1909, blz. 118.
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pijpje waarmede een
een druppel
druppel der
derculturen
culturenininde
debuisjes
buisjesaseptisch
aseptisch
gebracht (I).
(i).
werd gebracht
volledige voorwaarden
voorwaarden der proeven,
proeven, alsmede
alsmede de
deuitslauitslaDe volledige
gen, worden
worden in
de volgende
volgende tabellen
tabellen medegedeeld:
medegedeeld: de
deontwikontwikgen,
in de
keling van
keling
van de
de gi~t
gist wordt
wordt aangeduid
aangeduid door
door het
het teeken +.

+.

I.
z. -—

Chloorkalium (KC1).
(KCi).
Chloorkalium

Oplosbaarheid in
100 kern.
water:: 32
32 gr.
gr.
Oplosbaarheid
in zoo
kern. water
Oplossing:: 7.46
7.46 KCl
KCI GV
GV0/0.
%,
Oplossing
Moleculair
gewicht : KCI
KC1== 74.6;
Moleculair gewicht:
74.6; -- zI decimol
decirnoi = 7.46
gr.
7.4 6 gr.

Toestand
weken.
Toestand na
na 3 weken.
No0
N

0
0

I

2

3

4

5

Kern.
gistextract.
Kern. gistextract

5

55

55

55

55

5

..

55

4

3

2

Kern. water
water.
Kern.

Kern. zoutoplossing
Gr.
zout in to
10 kcm
kern
Gr. zout

••

0

°

Gr. zout
zout in
in II liter

°0

Dceirnols in
liter.
Decirnols
in II liter

°0

POIilbe
Poinbe

+
+
+
+
+

.

^

Frohberg.
Frohberg
Saaz.
Saaz
.

Logos.
Logos

^

^

Carlsberg.
Carlsberg

2

°0

^

^

0,0746
0,°74600,1492
,149 2

3

°O

4

55

0,2238 0,2984 0,
0,2238
0,3730
3730

2 22.38 29.84 37.30
7.4 6 I 14.9
1 4.92
7.46
37·3°

+

+
.+.
+
+
+
^

�

2

33

4

5

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

^

^

+
�

+
^

+
+

+

+
+

In de
de huisjes
buisjes met
rn.et Frohberg- en Logosgist was
was ook
vliesje aan
aan
ook een vliesje
oppervl"k van
van de
de vloeistof
vloeistof ontstaan.
ontstaan.
lhet
i et oppervlak
daarover A. J. J.
J. VANDEVELDE,
VANDEVELDE, Op.
Op. cit., blz.
blz. I24.
124,
((I)
r ) Zie daarover
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Chloornatrium
(NaCl).
Chloornatrium (NaC1).

Oplosbaarheid
waler:: 35
Oplosbaarheidinin wo
zoo kern.
kcm, water
35 gr.
gr.
5.85 NaC1
NaCI GV
GVo/a.
Oplossing 5.85
0/0.
Moleculair gewicht:
58,5;; -— II decimol
decirnol =
= 5,85
Moleculair
gewicht : NaCI
NaC1== 58,5
5,85 gr.
gr.

Toestand
weken.
Toestand na
na 3 weken.
Noo
N
gistextract.
Kern. gastextract
Kcm.

°0

II

2

3

4

55

5

55

5K

5

55

5

3

2

2

3

Kern.
water.
Kcm. water

55

Kern. zoutoplossing.
Kcm.
zoutoplossing

°0

Gr
zout in io
10 kcm.
kern.
Gr zout

°0

o,
o585
85
0,°5

zout in
liter
Gr
Gr zout
in II liter

°0

55 8855

Decirnols in
Decimols
in Ir liter
liter .

Pombe.
Pombe
Frohberg.
Frohberg

Saaz ..
Carlsberg.
Carlsberg
Logos.
Logos

4

0
0

+
+
-}+
+
+

-^+
+
-}+
+
+

°0
4

5

0 , 2925,
0,1170
0,
II70 0,1755 0,2340
0,234° 0,2925II.70
II·7°

23.40 29.25
17·55
1 7.55 23·4°

2

3

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

4

55

0

°

°

+
+
+
+

+
+

+
+

Een vliesje
vliesje was
was ontstaan
ontstaan in
in de
de buisjes
buisjes met
met Frohberggist,
Frohberggist, gekweekt
Een
zonder
zouten, —
- met
met de
de Carlsberggist
in
de
buisjes
0, I, 2 en 3,
3, —
zonder zouten,
in
de
buisjes
o,
Carlsberggist
in de
de 66buisjes
buisjesmet
metdedeLogosgist.
Logosgist.
en in
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4C1).
3. —
- Chloorammonium
Chloorammonium (NH
(NH~CI).
Oplosbaarheid
100 kcm.
kern. water
water:: 33
33 gr.
gr.
Oplosbaarheid in zoo
4C1 GV
0/0.
Oplossing:
5.35 NH
NH,Cl
GV"/o.
Oplossing : 5.35
5.35 gr.
decimol == 5·35
4C1=
Moleculair
.MH
Moleculair gewicht
gewicht ::MH,Cl
= 53.5;
53'5; —
- II decirnol

Toestand
weken.
Toestand na
na 3 weken.
Noo
N

I

0O

I

2

3

Kern. gastextract
gistextract.
Kcm.

5

5

55

55

Kern. water
water.
Kcm.

55

4

33

Kern.
zoutoplossing
Kcm, zoutoplossing.

00

2

I• 4

5

,

I

55

55

2

I

0
°

3

4

5

I

IO kcm
kern.
Gr. zout in 10

°0

Gr. zout in II liter.
liter ..

O

°

5·55
5.55

Decirnols in Ii liter.
liter
Decimols

°O

I

2

3

4

5

Pombe.
Pombe

+
+
+
+
+

+
+
.+
+
.+
+
+

+
+
.+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
-4+
+

+
+
+
+
+

Frohberg.
Frohberg

..

Saaz. . .
Saaz.
Carlsberg
Carlsberg
Logos.
Logos

�

0,1070
0,1605.0,2140
0,2675.
0,2140 0,2675.
1°7° 0,1605
0,0 53 5 0,
0,0535

^

10.70 16.05
16.05 i 21.40
21·40 26.75
26·7:>
10·7°

^

�

�

�

^

Vliesje
het oppervlak
oppervlak van
van de
de vloeistof
vloeistof bij
bij de
de rassen
rassen Frohberg,.
Frohberg,.
Vliesje aan
aan het
Carlsberg
bij Pombe en Saaz.
geen bij
Carlsberg en Logos, geen

- 222 -

4. — Chloorbaryum (BaCI, 2H 2O).
Oplosbaarheid in zoo kcm. water : 33.4 gr. BaC1 -}- 2H 2O.
Oplossing : 2o.8o BaCl GV o%o (= 2 4.43 BaCl -}- 2H.0).
Moleculair gewicht : BaCl = 208; — i decimol = 20,8 gr.

Toestand na 3 weken.
No

0

I

2

3

4

5

Kcm. gietextract

5

5

5

5

5

5

Kcm. water . . .

5

4

3

2

I

0

Kcm. zoutoplossing.

O

I

2

3

q

5

Gr. zout in 10 kcm

O

Gr. zout in I liter

O

20.80

41.6o

O

I

2

3

4

5

-}-

0

0

0

0

0

Decimols in I liter . •

Pombe

•

0, 2080 0,4160 0,6240 0,8320 1,0400
62.40 83.20 104.0o

Frohberg

+

0

0

0

0

0

Saaz

+

0

0

0

0

0

Carlsberg

+

0

0

0

0

0

Logos

+

0

0

0

0

0

23 - - 2223

- Chloorcalcium
Chloorcalcium(CaC1
(CaCl.2).).
5. —
$.
Oplosbaarheid in zoo
100 kcm.
kern. water
water:
63.3 gr.
gr.CaCl
CaCl,.
Oplosbaarheid
: 63.3
0.
Oplossing:: 11.09
!I.og gr.
gr. CaC1,
CaCl. GV
GV0/0/0.
Oplossing

Moleculair gewicht
gewicht:: CaCl,
CaCl, == I1o.9;
IIO.g; -Moleculair

II

decimol
decirnol == 11.09
!I.og gr.
gr.

Toestand na 33 weken.
weken.
Toestand
Noo
N

O0

I

2

33

44

55

Kern. gastextract
gistextract.
Kcm.

55

55

55

55

55

55

Kcrn. water
water . . .
Kcm.

55

4

3

2

I

2

33

Kcrn. zoutoplossing
zoutoplossing.
Kcm.

0
0

in 10
kcrn. • • • •
zo kcm.
Gr. zout in

0
0

Gr. zout in II liter
liter.

0
0

Decirnols
Decimols in
in II liter

0
0

I

I

0
0

44

55

I

27 0,443 6 00,5545
0,1109 0,22I8
10,IIOg
0,2:n8 00,33
,5545
,33 27

I

22.18 33. 27
27 44.36
I 11.09
II.Og 22.I8
44.3 6 55.45
55·45
I

l2

33

4

55

0O

0

0

0

0

i 0o
I 0O

0

0

0

0

0

0

00

0

0O

0

0

0

00

22

00

00

00

00

I

I
I

+

Pombe •.
Frohberg.
Frohberg

.••

+

I

Carlsberg.
Carlsberg

+ I
+ I

Logos . .

+

Saaz . . .

-— 224
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6. —
- Chloorstrontium
Chloorstrontium(SrC13
(SrCl. +
6H.O).
6H2O).

+
+

Oplosbaarheid in zoo
rn . water
Oplosbaarheid
100 ke
kern.
water:: 44
44 gr.
gr. SrCl
SrCI.s + 6H2
6H.O.
O.
26.65SrCI.
SrCl, + 6H
20).
Oplossing : 15.86
GV 0/0
°10 (=(= 26.65
6H.O).
Oplossing:
15.86 SrCI
SrCI.$ GV
Moleculair
SrCl. =
=158.6;
158.6; —
- II decimol
decirnol==15.86.
15.86.
Moleculair gewicht:
gewicht : SrCl,

Toestand na 3 weken.
weken.

No

0
0

I.

2

3

4

Kern.
gastextract
Kcm. gistextract.

5
5

55

55

55

55

55

Kcm.
water.
Kern. water

5

4

3

2

II

0

Kem. zoutoplossing
zoutoplossing.
Kcm.

0
0

2

3

4

5

Ür.
G r.

10 kern.
kem.
zout in 10

••

0
0

zout in II liter
liter.
Gr. zout

5

Deeimols in II liter
Decimols

0
0

Pombe.
Pombe

+
+
-}+
+
+

Frohberg.
Frohberg
Saaz ..

Carlsberg.
-Carlsberg
LOE{os .
Logos

55

0,1586 0,3
1 7 2 0,4758
0,3172
0475 8 0,6344 00.793
.79300
15.86
86
15

31.72
31.7 2

47.5 8 47.5 63·44
63.44 79.3 0 79.3

2

3 3

4

5 5

0O

0
0

00

00

0
0

0o

00

00

00

00

+
-.+}+

0
0

0
0

0
0

0
0

+

r- + +
+ +
+ +
+
+ +
+ ++

Een
vliesje was
was ontstaan
ontstaan in
cultuur met
met Carlsberggist zonder
Een vliesje
in de cultuur
zouten, en
in de
de culturen
culturen met
met Logosgist, doch
do eh niet
in de
de twee
twee sterkste
sterkste
zouten,
en in
niet in
zou t-eoneentra tlën.
zout-concentratiën.
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7. —
+6H.0).
7.
- Chloormagnesium (MgC1
(MgCI! +6H
1 0).

+
+

Oplosbaarheid in
in IOO
100kern.
kcm. water:
water : 130
13ogr.
gr. MgCI.
MgCl -}-6H,O.
6H».
Oplosbaarheid
2
Oplossing : 9.53
9.53MgC1
MgCI, GV
GV OJo
010 (=
20.34 gr. MgCl
MgCI.2 -}- 6H
O).
Oplossing:
(= 20.34
6H i$0).
Moleculair gewicht
gewicht:: MgC1
MgCI,2 = 95.3;
95.3; --- I Idecimol
deeirnol ==9.53
9.53 gr.

Toestand
weken.
Toestand na
na 3 weken.
No

°0

2

3

4

5

5

5

gietextract .
Kern. gistextract

5

55

5

5

Kcm. water . . .
Kern.

5

4

3

2

•••

°o

I

2

3

Gr. zout
zout in
in IO
10kern.
kern. • • • •

°O

Kern. zoutoplossing

Gr. zout in
in II liter
Decirnols in II liter
Decimols

Pombe . .
Frohberg.
Frohberg

Saaz • .. .
Saaz.
Carlsberg.
Carlsberg
,

Logos.
Logos

°0

44

5

0,0 953 0,1806 0,2859 0,3812
0 ,4765
0,3812 0,4765
1°'°953
9. 53 18.06 28.59 38
.12 47. 6
38.12
9·53
655
°O

°O

I

I

2

I

I -{+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+ +
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

3

4

5

^..
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

^..+
+
+
+.
+

Vliesje aan
de oppervlakte,
oppervlakte, in de
de culturen
culturen met
met Frohbetggist
Frohberggist in
in de
de
Vliesje
aan de
2, met Carlsberg-

concentratiën o,
0, 3 en 4, met Saazgist in de
de concentratie
concentratie
concentratiën
en Logosgist
Logusgist in de
de concentratiën
concentratiën 0oen
en I.1.

-

-
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8. —
- Kaliumnitraat
Kaliumnitraat (KNO3).
(KNO.).
8.
Oplosbaarheid in zoo
100 kcm.
water:: 25
25 gr.
gr. KNO,.
KNO •.
Oplosbaarheid
kcm. water
Oplossing:: 10.12
10.12 KNO,
KNO. GV
GV0/o.
0/0,
Oplossing
Moleculair gewicht
gewicht:: KNO,
KNO.==
= 101.2;
101.2; - Moleculair

II

decimol =
decimol
=

10.12
10.12 gr.
gr.

Toestand na 33 weken.
weken.
Toestand
t--

0o

I

22

33

I

Kern gistextract
gistextract.
Kcm

55

55

55

55

5
155 5

Kcm water
water • . .
Kcm

55

44

33

22

I

II

0

zoutoplossing.
Kcm. zoutoplossing

O

II

2

33

I 44

55

10 kcm
kern..
Gr. zout in Io

°

oo

0,1012
0,1012

zout in
in II liter.
Gr. zout
liter. .

o
O

I0. I2
1O.U

No0
N

Decimols in
Decimois
in II liter
liter .

••

o
O

Carlsberg.
Carlsberg

+
+
+
+

Logos .•

+

fombe .•
Pombe
Frohberg.
Frohberg
Saaz
Saaz.• . .

I

44

1

55

°

0,2024 0,3036
0,3036 0,4048
0,'1048 0,506o
0.5°60
30.36 40,48
20.24 130'36140,48

I

2
2

+
+
+
+
+

+
-}+
--^+
+
+

50.60
50.60

3
4
5
4 5
3

+
+
+
+
-}+

+
+
+
+
+

+
+

+
+.
+
+

Vliesje
van F1'ohberg-,
Frohberg-,Saaz.,
Saaz-, CarlsCarlsVliesje aan
aan het
het oppervlak
oppervlak in al culturen van
berg- en Logosgist, uitgenomen
concentratie 5 met
met Frohberggist.
FroltberKgist.
uitgenomen in
in de
de concentratie

-- 227
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9. -9.
- Natriumnitraat
Natriumnitraat (NaNO
(NaNO s3).
)'
Oplosbaarheid in
in zoo
Oplosbaarheid
100 kern.
kern. water
water:: 8o
80 gr.
gr. NaNO,.
NaNO"
Oplossing : 8.51
Oplossing:
8.51 NaNO,
NaNO.GV
GVO/o.
0/0.
Moleculair gewicht:
gewicht : NaNO
Moleculair
NaNO s3 =
85.1; —
- x1 decimol
decirnol =
8,51 gr.
= 85.1;
= 8.51

Toestand
weken,
Toestand na
na 3 weken.
No

Kern. gistextract,
gistextract
Kern.

0O

I

5

5

Kern. water,
water
Kern.
. ,

5

4

Kcm. zoutoplossing.
zoutoplossing
Kern.

°
°o
°O
°

II

Gr. zout in
in 10
iokern.
kcm. • . • •
Gr. zout in 1 liter
Decirnols in 1
1 liter,
Decimols
liter

Pombe
Pombe. ,
Frohberg
Frohberg..
Saaz
Sa az . . ,
Carlsberg
Logos
Logos .•

o

o

+
+
+
+
+
+
+
+
+

I
I

II

22

3

4

5

5

5

5

5

3

22

I

00

22

3

4

5

0,0851 0,1702
0,1702 0,2553
0,2 553 0,3404
0,4255
0 ,3404 0,4255
1

8.5
17.02 225·53
8.511 17.02
04/4
2,55
34. 04
5.53 34.
42.55
I

22

3

4

5

+ ° ° 0 °
-{+ + + ++ +
+ ++
+
+ + +
+ +
+ ++
+
+ +
+ +
+ +
+ ++
+
+ + -F+ +
+ ++

Vliesje aan
aan het
het oppervlak
oppervlak in
in de
de Frohberg- en
en Carlsberggistculturen
Carlsberggistculturen
Vliesje
2,
en
in
de
Logosgistcultuur
in al
al de
de conconin de Logosgistcultuur in
2,

cle concentratiën
concentratiën o,
0, 11 en
en
in de
centratiën.
centratiën.

-- 2
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to. —
10.
-

Ammoniumnitraat
Ammoniumnitraat (NH,NO.l.
(NH4NO3) .

Oplosbaarheid in
in zoo
Oplosbaarheid
IDO kcm.
kern. water
water:: 200
NH,NO •..
gr. NH4NO3
200 gr.
o.
Oplossing : 8.01
8.oz NH
GV o'
0/0.
Oplossing:
NH,NO;
4NO3 GV
Moleculair gewicht:
gewicht : NH
4 N0,,
Moleculair
NH,NO
- zI decimol
decirnol = 8.oz
8.01 gr.
gr.
8o I;
z; -o == 80

Toestand
Toestand na
na 3 weken.
No
No

°0

I

22

3

4

5

Kern. gistextract.
gistextract
Kcrn.

5

5

55

5

5

5

Kern. water
Kcrn.
water.

55

4

3

22

Kcrn.
Kern. zoutoplossing.
zoutoplossing

°0

22

3

Gr. zout in 10
kcrn ....
zo kern

°0

Gr. zout in z1 liter

°O

8.01

Deeimols in
Decit-nols
in II liter.
liter .

°0

I

2

33

44

55

+
+
_+..
+
+
+

+
+
+
++
+

+
+-+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

.

Pombe
Pombe.
Frohberg.
Frolaberg
S,laz.
Sazaz

Carlsberg
Carlsberg
Logos
Logos.

°O
4

5

0,0801 0,1602
0,1602 0,24°3
0,2403 0,3
2°4 0,4°°5
0,3204
0,4005
16.02
16.02 24·°3
24.03 32·°4
32.04 40.05
4°·°5

Vliesje aan
het oppervlak
oppervlak inindedeFrolaberggistculturen
Frohberggistculturen in
in de
de conconVliesje
aan het
centratiën o,
0, z,
1,2
der Saaz-,
Saaz-, CarlsbergCarlsbel'g- en Logos
Logos~
centratiën
2 en 3, en in de culturen der
-.
al de
de concentratiën.
concentratiën.
gisten in al
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xi. —
Il.
-

Baryumnitraat
Baryumnitraat (Ba(NO
(Ba(N0 33),).
)j)'

Oplosbaarheid in
in zoo
kcrn water:
water : 5,2
Opiosbaarheid
100 kern
5,2 gr.
gr. Ba(NO
Ba(N033 )i'
),.
Oplossing : 5.23
Oplossing:
5.23 Ba(NO
Ba(N0331g
). GV
GV o/o.
°10.
Moleculair gewicht
gewicht:: Ba(NO
Ba(N0331,
261.5; —
- 1/5
1/5 decirnol
5.23 gr.
gr.
\ =
= 261.5;
decimol =
= 5.23
Toestand
weken.
Toestand na
na 3 weken.
No
No

0

Kcm. gistextract
Kern.
gistextract.

4

I

2

3

4

55 ( 55

5

5

5

5

I

00

<14

55

5

Kcm.
water ....
Kern.
water.

5

4

3

22

Kern. zoutoplossing. .,

°o

I

2

33

kcal
Gr.
zout in xo
10 kern.
Gr. zout

°o

23 0,1046
0,05
0, 1046 ío,1569
0,0523
0,2092 0,2615
0,1569 0,2°92
0, 26I5

Gr. zout in zI liter
liter .

0

5.23
10.46 15.69
20.92 26.15
::0:6.15
5·::0:3 x0.46
15. 69 20.92

o°

1 15
1/5

3/5

4/5

+
+
+
+
+

+ +
+
+ +
+
-}+ +
+ +
+ + +
+ + +
+
+ -+I-- -+I--

00
.-+I -

Decimols
in Iz liter.
liter .
Decirnols in

Poirabe
Pombe.

.

.

Frohberg.
Frohberg
Saaz . ••
Saaz.
..
Carlsberg.
Carlsberg

Logos
Logos.

••

-}-

-}-

-}-

2/5

-{-

-}-

-}-

-}-

+
+
+
+
+

0

-1--.
+
+
4.
+
+
^..

Vliesjes alleen
ontstaan aan
aan het
het oppervlak
oppervlak van
van de
de FrohberggistVliesjes
alleen ontstaan
cultuur
zonder
zout,
en
in
de
concentratiën
0,
cultuur zonder zout, en in de concentratiën o, 11en
en 22 aan het
het opperoppervan de
deLogosgistculturen.
Logosgistculturen.
vlak van

-

23°-
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12. - 12.

4HA.
Calciumnitraat
Calciumnitraat(Ca(NO
(Ca(NO,l.
+ 4H.~.
x 1 2 -1-

Oplosbaarheid in zoo
100 kern.
kern. water
water:: onbepaald.
onbepaald.
Oplosbaarheid
Oplossing:: 16.36
16.36 Ca(N0,)
Ca(NO.l.2 GV
GV °Jo
010 (=
(=23.62
23.62Ca(N0,),
Ca(NO.).-}- 4H2
4H.O'.
Oplossing
0 '.
gewicht:: Ca(NO
Ca(NO.l.
163.6; -- i I decimol
decirnol ==16.36
16.36 gr.
gr.
Moleculair gewicht
3)2 ==163.6;

+

Toestand na 33 weken.
weken.
Toestand
No
No

00

I

2

33

44

55

Kern. gistextract.
gistextract

55

55

55

55

55

55

Kern. water
water . . .
Kcm.

55

44

33

22

2
2

33

Kern. zoutoplossing.
Kcm.
Gr. zout
zout in 10
i o kcm.
kcm
Gr. zout in II liter.
liter
Decirnols
Decimols in Ii liter

Pombe . .
Poinbe
Frohberg.
Frohberg
Saaz . ..
Carlsberg.
Carlsberg
Logos
Logos .•

••

°
°
°
°
0

O

°

44

5

0

0,8180'
0,1636 00,3272
0,r636
,49 08 0,6544 0,818oj
,32 72 00,4908

0

81.80
16.36 332.72
08 65·44
2 .7 2 49 08
6 5.44 81.8o-

0

^
+

-}+
+
+
+
+
-}+

+
+
+
+
+

2

3

4

5

+
+

°0
+

00

00

+
_.+^. .

+
+

+
-}+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

-I-

+
+

van de
Vliesjes
ontstaan aan
aan het oppervlak van
de Frohberggistcultuur
Frohberggistcultuur
Vliesjes ontstaan
in
concentratiën o,
0, Ii en 2,
in de
de culturen der gisten Saaz,
en in
2, en
in de concentratiën
Carlsberg
de concentratiën
concentratiën 0.
0. I,I, 2, 33 en 4.
in de
Carlsberg en Logos in

--- 231
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13.
- Strontiumnitraat
Strontiumnitraat (Sr(NO,)).
(Sr(NO,).).
13. —
Oplosbaarheid
IOO kcm,
kern. water
water:: 40
40 gr.
gr.Sr(NO
Sr(NO,)..
Oplosbaarheid in
in zoo
3)2 .
Oplossing:
21.16 Sr(NO,)
Sr(NO,).2 GV
GV o/o.
0/0.
Oplossing : 21.16
Moleculair gewicht
gewicht:: Sr(NO,),
Sr(NO,). == 211.6;
2Il.6;—
- II decimol
decirnol == 21.16
21.16 gr.
gr.
Moleculair
Toestand
weken.
Toestand na
na 3 weken.
No

°0

I

22

3

4

55

Kcm.
gIstextract.
Kern. gastextract

55

55

55

55

55

55

Kcm.
Kern.water
water . . .

55

4

3

2

Kern. zoutoplossing.

00

2

3

Gr. zout in to
10 kcm
kern ..

0

Gr. zout in
in II liter

0

Decirnols in II liter
Decimols

0
0

.

00
4

55

!0,2116
0,2u6 0,4232 0,6348 0,8464 1,°5
1,0580
80
I

Pomue.
Pombe
Frohberg.
Frohberg
Saaz.
Saaz
Carlsbe1"g
Carlsberg
Logos.
Logos

••

•

+
+
+
+
I

T

2I.16
2I.16 42.32
105.80
5. 80
42 .3 2 63-48 63.48 8+64 84.6 10

+
+
+
+
+

2

3

4

55

+
+
+
+
+

0

0

0

0

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

Vliesjes ontstaan
ontstaan aan
aanhet
hetoppervlak
oppervlakvan
vanalaldedeLogosgistculturen,
Logosgistculturen,op
op
Vliesjes
en 2,
2,
onregelmatige wijze
wijze in de Frohberggistculturen in de concentratiën
concentratiënI Ien
onregelmatige
en in de Saazgistculturen in
in de
de concentratiën
concentratiën I,I, 22 en 5.
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+

14.
I4. —
- Magnesiumnitraat (Mg(NO,l.
6H.O).
(Mg(NO,) 2 +- 6H20).

+
Oplossing : 14.75
3)g GV
»O).
Oplossing:
14.75 Mg(NO
Mg(NO.).
GV 0/0 (=
(=25.66
25.66 Mg(NO
Mg(NO.\
+ 6H
6H,O).
312 -}Oplosbaarheid in zoo
IOO kcm.
kern. water
water:: 2oo
200 gr. Mg(NO.\
6H,O.
Mg(NO3), + 6H
2 O.
%

Moleculair gewicht
gewicht:: Mg(NO3)
Mg(NO.).2 =
I47.5; —
- 1I decirnol
=14.75
14.75 gr.
decimol =
= 147.5;

Toestand na
weken.
Toestand
na 3 weken.
Noo
N

gistextract.
Kern.
Kcm. gietextract

5

Kern. water . . .
Kcm.

5

Kern. zoutoplossing
zoutoplossing.
Kcm.

0o

zout in io
IQ kcm
kern ..
Gr. zout

0
O

.

Gr. zout in
in I , liter
liter . . • •

o0

I liter
Deeirnols
Decimols in 1

o0

Pombe .. . . . . . . . . . .
Pombe
Frohberg.
Frohberg

Carlsberg
Carlsberg . . . . . •

+
+
+
+
+
+
+
+
-^

Saaz
Sa az . . .

Logos . .

n
2^

3

4

55

5

5

5

4

3

22

I

0

I

22

3

4

5

0

.

.

5

\
I

5

0,2950 0,4425
0,44 2 5 0,590o
0,59 00 00,7375
:0,1475
0,1475 0,2950
,7375

I

1

29.5 0

44. 2 5 59 00
73·75
00 73.75

2

4

I'44.75
;75 29.50 44.325
I

+
+
+
+
+
+
-E-

+
+
--f+
+
+
+

0

--f+
+
+
+

00

5

00

i
^

+
+ +
-1- '. -{+
+
+ +

..L
I

^

Vliesjes ontstaan
aan het oppervlak in
in de
cle concentratiën
coneentratiën I, 2, 3 en
en 4:
4
Vliesjes
ontstaan aan
in de
de Frohberggistculturen,
Frohberggistculturen, en
en in
in de
deconcentratiën
concentratiëno,0, I, 2, 3 en 44 in
in de
de

LogosgistcuIturen.
Logosgistculturen.

- 223333 2SO4).
- Kaliumsulfaat
Kaliumsulfaat (K
(K.SO,).
15. --2SO4 .
Oplosbaarheid in
wo kern.
water:: 12.5
12.5 gr.
gr. KK,SO,.
Oplosbaarheid
in zoo
kcm. water
Oplossing:: 10.46
10.46 K
K.SO,
GV0/0.
0/0,
$ SO4 GV
Oplossing
74.4; -gewicht:: K
K.SO,
- 3/5
3/5 decimol
deeirnol == 10.46
10.46 gr.
gr.
Moleculair gewicht
2SO4 == 1174-4;

Toestand na 33 weken.
weken.
Toestand

Noo
N

00

I

Kern. gistextract
gistextract
Kcm.

55

55

Kern. water
water . . .
Kern.

0

zoutoplossing.
Kern. zoutoplossing

0
0

zout in 10
10 kern
kern ..
Gr. zout

°
0
°
°0

0
, 1 744
0,1744

I

2
2

3

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

0

.

Gr. zout
zout in Ii liter
liter.

Decirnols
liter.
Decimols in II liter

Pombe.
Pombe
Frohberg.
Frohberg
Saaz • •.
Carlsberg
Carlsberg
Logos . .

en

I
I

2
2

33

5

55

3.3
1·7
3·3 I 1.7
1 .7 I 3.3
3·3
1·7

0
5

88 0,52g3
0,3488
0,5243
0,34

52.32
17-44
34. 88 52
.32
1 7.44 34.

+

+
+
+

Vliesjes
Frohbergeulturen in
de concentratiën
coneentratiën o,
0, 1
in de Frohbergculturen
in de
Vliesjes ontstaan in
in
de Saazculturen
Saazeulturen in
de concentratiën
concentratiën o en
en 1,
I, in
in de
de CarlsbergCarlsbergin de
in de

°

2,
2,

culturen
de concentratiën
coneentratiën o,
0, 11 en
en
culturen in
in de
de Logoseulturen.
Logoscul turen .

2,
2,

en
de concentratiën
eoneentratiën in
in
en in
in al de

- 2234—
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+

16. —
- Natriumsulfaat
Natriumsulfaat (Na
(Na,SO,
loR,O).
i6.
2SO4 +1011,0).

+

2SO4 IoH2O.
in no
100 kern.
kcm. water
water:: 13
13 gr.
gr. Na
Na.SO,
IOHp.
Oplosbaarheid in

Oplossing:: 2.85
2.85 Na
Na.SO,
GVo/a
(=6.45
6.45 Na2SO4
Na,SO,
Oplossing
2SO4 GV
0/o (=

+ IOHP).

2 SO4 =
Moleculair gewicht
gewicht:: Na
Na.SO,
- 115
1/5 decimol
decimol =
= 2.85
2.85 gr.
gr.
Moleculair
= 1142.4;
42 .4; —

Toestand na 33 weken.
weken.
Toestand
No
No

0

Kcm. gastextract
gistextract..
Kern.

•••

·1 55

I

2

33

4

55

55

55

55

3

2

2

33

55
55

water . . .
Kcm. water

55

Kcm. zoutoplossing
zoutoplossing . • • •
Kern,

°

JO kcm ..
zout in 10
Gr. zout

°0

zout in II liter
Gr. zout

o
0

2.85

5.70

8 .55

11.40

14.25

D
ecimols in II liter .
Decimols

°

1/5
1 /5

2/5

3/5
315

4/5

1I

+ +
-}-{+
+
-}- +
+
+ +
+
+ +

+
-f-+
-}+
+
+

+
-{+
-}-+
+
+

+

.

Frohberg.
Frohberg
Saaz . •.

Carlsberg
Carlsberg
Logos . .

0

0

Pombe.
Pombe

.1

4

+
+
+
+

+

O
o

4

55

0,0855 0,1140 0,
0,0
285 0,0570
1425
0,0285
0,0570 0,°855
0,1425

+

-{-

-I~

+

^

+

Vliesjes
de Frohbergde conin de
en in
in de Saazculturen in
Frohberg- en
Vliesjes ontstaan in de
centratiën 0,
I,
2,
3
en
4,
en
al
de
concentratiën
in
de
culturen
in
de
3
en
4,
en
in
al
de
o, 1 ,
Carlsberg
Carlsberg en Logos.
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17. — Ammoniumsulfaat ((NIH 4),SO 4 '.
Oplosbaarheid in
100 kern.
kern. water
water:: 76.1
76.1 gr.
gr. (NH
(NH,),SO,.
4),SO4 .
Oplosbaarheid
in ioo
GV ojo.
0/0,
Oplossing:: 13.22
13.22 (NH
(NH,),SO,
4),SO4 GV
Oplossing
gewicht:: (NH
(NH,),SO,
= 132.2;—
- I decimol
decimol =
=13.22
ly~2 gr.
gr.
4),SO 4 =132.2;
Moleculair gewicht

Toestand na
na 33 weken.
weken.
Toestand
Noo
N

22

33

0
°

I

gistextract.
Kem. gastextract
Kern.

55

55

55

55

..

55

4

33

22

Kern. water
water.
Kern.

44

55

55

55

1
I

0

°

I

Kcm. zoutoplossing
Kern.

0
°

Gr. zout in io
10 kern
kern ..

°0

0,5288 0,6610
0,1322 0,2644 0,3966
0,39661°'5288

Gr. zout in 1I liter

0°

13.22

Decirnols
liter.
Decimols in Ii liter

°0

.

Pombe.
PO?nbe
Frohberg.
FYohberg
Saaz.
Saaz
.

Ca1'lsberg
Carlsberg
Logos . .

2

33

4

55

I

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-}+
+
+
+
+
+

26 44

66.10
10
66 52.88
39.
39.661
52.88 66.

2
2

3 3

4

55

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
++

I

T

+

Vliesjes
de concentratiën 0,
o, 1I
Frotabergculturen in
in de
in de Frohbel'gculturen
Vliesjes ontstaan in
en 2,
al de concentra.tiën
concentratiën
o, en
en in al
in de concentratie 0,
Saazculturen in
2, in de Saazculturcn
van de Logosculturen.

—
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+ 7H.0).
IS.
- Magnesiumsulfaat
Magnesiumsulfaat (MgSO
(MgSO.4 +
7H.O).
i8. —

+
7H 20).
Oplossing:
12.06 MgSO
MgSO,4 GV
GV 0Jo (=
24.66 MgrSO4
1IgrSO, -}+ 7H.O).
Oplossing : 12.06
(= 24.66

2O.
Oplosbaarheid
7H20.
Oplosbaarheidinin100
zookern.
kcm.water:
water :25.8
25.8gr.
gr.MgSO,
MgSO, 7H
%

Moleculair
gewicht:: MgS0,
MgSO, ==120.6;
120.6;—
- zI decimol
deeirnol ==12.06
12.06gr.
gr.
Moleculair gewicht

Toestand
weken.
Toestand na
na 3 weken.

No
Kern. gistextract.
Kern.
gietextract . .
water.
Kern. water

0
0

I

55

55

55

Kern. zoutoplossing
zOlltoplossing • •

0
O

10 kern
kern ..
Gr. zout in 10

00

Gr. in I liter
liter.

00

Decirnols
Decimols in
in II liter

0
0

.

I"

4

\

I

55

55

55

55

3

2n

I

0o

44

55

^

I

2

I

.

3
I

I

I

5

0

I2.06 [24-21
24.21
12.06

Saaz.
Saaz

+

+

Carlsberg
Carlsberg

+
+

+

Logos.
Logos

4

0,4824
0, 6030
8'4 0,6030
1°'0,12"066 0,2421
0,'4" I0,3618
0,36,8,0,4

+
+

Frohberg.
Frohberg

3

I

i

+
+

Pombe.
Pombe

2
2

^

^

+

60.30
36.1 8 48.24
36.18!
48.24 60.30

2
2

3

4

+
+
+
+
+

+

+

-^-

5
5

+

^

-+- ' -i+
+

-}-_
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

Vliesjes ontstaan
ontstaan in de
de Frohberg- en
de Logosculturen in
in al de
de
Vliesjes
en in de
en iin
11 de
de Carlsbergculturen in de
de coneentraconcentratiën, in de
de Saaz- en
concentratiën
0, I, 2 en
3.
tiëno,I
en3.
,
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De ontwikkeling van de gist uit de kleine hoeveelheid welke
tot de uitzaaiing heeft gediend, is in de volgende zouten, zelfs
bij de hoogste concentratie, mogelijk : chloorkalium, chloornatrium, chloorammonium, chloormagnesium, kaliumnitraat, natriumnitraat, ammoniumnitraat, baryumnitraat, calciumnitraat, strontiumnitraat, magnesiumnitraat, kaliumsulfaat, natriumsulfaat,
ammoniumsulfaat en magnesiumsulfaat.
Bijzonder gevoelig vertoont zich echter het Pomberas, dat in
de hoogste concentratiën van de gebruikte chloornatrium, natriumnitraat, baryumnitraat, calciumnitraat, strontiumnitraat, magnesiumnitraat zich niet ontwikkelen kan.
Met chloorbaryum en chloorcalcium had geen vermenigvuldiging van de gist plaats, -- en met chloorstrontium alleen
van de Carlsberg en Logosrassen die buitengewoon krachtig schijnen te zijn.
De kaliumzouten vertoonen zich het minst schadelijk. In
hooge concentratie vertoonen de sulfaten de geringste schadelijkheid, terwijl de chlorieden, en meer nog de nitraten, schadelijker werken.
Aangaande het ontstaan van de vliesjes aan het oppervlak,
die den vegetatieven vorm uitmaken, en met den eigenlijken
plantaardigen aard van de gist overeenkomen, is er naar gelang de
rassen een groote veranderlijkheid waar te nemen : het Logosras
is ten opzichte van het ontstaan der vliesjes buitengewoon krachtig, hetgeen met de waargenomen vermenigvuldiging der cellen
overeenstemt; bij de Frohberg en de Carlsbergrassen was de
vliezenontwikkeling een middelmatige, terwijl het Saazras het
zwakste schijnt te zijn. Het Pomberas is zoodanig gevoelig, dat de
vliesjes in geen enkel geval ontstaan zijn. Eindelijk in de cultuurbodems met chloorbaryum en chloorcalcium bleven de vliesjes
achterwege evenals de vermenigvuldiging der gistcellen.
-

II.
TWEEDE REEKS PROEFNEMINGEN.
Werking van sterke zoutoplossingen op de gisting
van rietsuiker door de gewone gist.

Het is bekend dat door de alcoholische gisting, de suiker
wordt omgezet in aethylalcohol en koolzuurgas, op zulke wijze
dat 5 gr. rietsuiker of saccharose zich in 2,56 gr. koolzuurgas en
2,44 gr. aethylalcolhol splitsen.
De scheikundige formule is :
C1, H,,Ott + H2O=4 C, H5 OH-}-4CO 2 .
rietsuiker -}- water = alcohol + koolzuurgas.
De gang van de gisting kan dus waargenomen worden, of wel
door het bepalen van de vermindering van liet suikergehalte,
ofwel door cle doseering van den ontstanen alcohol, ofwel door
het bepalen van het gevormd koolzuurgas. Daar dit laatste een
in het water weinig oplosbaar gas is, en bijgevolg de vloeistof
verlaat, kan een eenvoudige weging van de gistingkolf, in bijzondere voorwaarden gehouden, de maat geven van den gang
van de gisting.
In onze proeven geschiedde de gisting in kolven van ERLENMEYER van 250 kcm., die met een kurken stop gesloten waren.
Door iedere stop was een glazen buisje van 6 cm. geschoven,
waarin zich een watten propje bevond, ten einde de ontwijkende
gassen te drogen, en bijgevolg het koolzuurgas, door de gisting
voortgebracht, alleen te laten ontsnappen. Om de vertrouwbaarheid der methode te bepalen, werden de volgende voorafgaande
proeven genomen.
In 3 kolven werden 5o kcm. van een rietsuikeroplossing á
zo GV 0/0 overgebracht met 5 gr. biergist. De toestellen werden
dan onmiddellijk gewogen en aan zich zelf overgelaten.

- 239 Door achtereenvolgende wegingen, waardoor tekens het
gewichtsverlies werd aangegeven, kon de hoeveelheid in vrijheid
gebracht koolzuurgas bepaald, en dus ook de gang van de gisting
waargenomen worden :

Ontwikkeld koolzuurgas in gr.
Na 5 uren

0 ,57

0,62

0,64
2,09

26

»

2, 07

2,08

» 71

»

2,31

2,2I

»

2,9

Met 12 andere kolven werd nog een nieuwe proef genomen,
met verscheidene suikerconcentratiën, en wel met 4 kolven voor
ieder onderzochte suikerconcentratie, en telkens 5o kcm. oplossing en 5 gr. gist.

Ontwikkeld koolzuurgas in gr.
Oplossing à 6 GV o/o.
Na dag
»

2

dagen

2.80

2 ,77

2,81

2,80

2 , 97

2,98

2,99

2 ,95

3, 02

3,04

3,06

3,00

3,09

.2,06

3, 03

• 3

»

»6

»

• 8

»

3,10

3,06

3,06

3,05

» 10

»

3,10

3,06

3,07

3,06

3,02

Oplossing à 5 GV o/o.
Na dag
»

2

dagen

» 3

2,28

2,31

2,30

2,30

2 ,42

2,51

2,50

2,48

2,50

2 .54

2,56

2, 53

2, 54

2 56

2 ,55

2, 57

',55

2 ,55

2, 57

2 ,54

2,55

» 6

»

2 , 55

» 8

»

2 ,55

» 10

»

2

56

1

,
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Oplossing à 4 GV

Na i dag
»

2

dagen

1,76

i,86

1.75

1 ,74

1,94

1,96

1,91

1,92

» 3

»

2, 0I

2,01

1,96

1,98

» 6

»

2,04

2,05

2.02

199

» 8

»

2.02

2,05

2,02

1 ,97

» 10

»

2,02

2,03

2,01

1 ,97

Uit deze cijfers blijkt, door de zeer voldoende overeenstemming der resultaten, dat de gebruikte methode werkelijk de practische maat kan geven van den kwantitatieven gang van de
gisting ; op die wijze hebben wij de gistingsverschijnselen onderzocht, waarbij grootere of kleinere hoeveelheden van verscheidene zouten in de vloeistof gebracht werden.
Hier dient een onderscheid gemaakt tusschen gistingskracht
en gistingsener ie : de ,istingskracht wordt bepaald door de
hoeveelheid suiker die door de gist kan omgezet worden ; de
g istingsenergie beteekent de snelheid waarmede de gisting geschiedt; zij wordt bepaald door de hoeveelheid koolzuurgas die
na een bepaalden tijd in vrijheid wordt gesteld. Daartoe gebruikt
men de methode van MEISSL (I), waarbij de gisting na 6 uren
door het wegen der kolven wordt nagegaan, of de methode van
HAYDUCK (2), waarbij de hoeveelheid in eene meetbuis opgevangen koolzuurgas gedurende het derde halfuur van de gisting
de maat geeft van het verschijnsel.
In de methode van MEISSL maakt men gebruik van een
mengsel van 400 gr. rietsuiker, 25 gr. ammoniumphosphaat, en
25 gr. kaliumphosphaat; van dit voedend mengsel worden 4,5 gr.
in eene kolf van ERLENMEYER van 75 kcm. inhoud gebracht met
50 kcm. gipshoudend water. Op de bekomene oplossing laat men
r gr. van de te beproeven gist inwerken : de gist wordt door
(1) Zie daarover : J. K6NIG, Die Untersuchung landwirtschaftlich
und gewerblich wichtiger Stoffe. Berlin (Parey), 1891, blz. 537.
(2) Zie daarover : J. Kó uG, Op. cit., biz. 539.
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middel van een glazen staafje volledig met de vloeistof tot eene
dunne brei verdeeld. De kolf draagt een stopsel met twee openingen, waardoor twee glazen buisjes geschoven zijn : de eene
bereikt de onderste lagen van Fe vloeistof en dient om lucht
door het toestel te blazen, het ander dient tot het wegleiden der
ontwikkelde gassen en draagt een klein droogfleschje, om wateren alcoholdampen te vangen, terwijl zuiver koolzuurgas alleen
het toestel verlaat. Zoodra de gist in de kolf is gebracht, wordt
het volledig toestel gewogen; de vermindering van het gewicht
gedurende en na de gisting geeft de hoeveelheid ontwikkeld
koolzuurgas aan.
In de methode van HAYDUCK werkt men met een grootere
hoeveelheid gist; de gistingskolf, van ongeveer I liter, houdt
400 kcm. water, 40 gr. rietsuiker en io gr. van de gist die moet
onderzocht worden, in. Men behoudt de kolf op eene temperatuur 300 C. en vangt, in eene meetbuis van 500 kcm. inhoud. in
volumina van 10 kcm. verdeeld, het koolzuurgas dat zich ontwikkelt. Daar I kcm. koolzuurgas I,c _977 mgr. weegt, kan men
gemakkelijk het gewicht van het ontwikkeld gas berekenen.
Bij het aflezen van het volumen op het gasmeetbuis, moet
men steeds de voorzorg nemen dat het gas niet onder druk staat;
daarom maakt men gewoonlijk gebruik van bijzondere toestellen, bestaande uit twee buizen, die — de eene de eigenlijke
meetbuis, de andere een eenvoudige dunne buis, — langs onder
in verbinding zijn. In het begin van de proef is het toestel met
water gevuld, en telkens men het gasvolumen in de meetbuis

lezen wil, wordt eerst het water in de meetbuis zelf en in de
nevenstaande buis op de zelfde hoogté gebracht : dit geschiedt
met wat water, langs de van onder geplaatste glazen kraan, te
laten uitvloeien.
Tot het bepalen van de gistingsenergie hebben wij het
noodig geacht deze methoden niet te volgen. NEUMANN WENDER (I) geeft van de gistingsenergie de volgende bepaling : de
tijd na welken een zekere hoeveelheid suiker door de gisteenheid onder bepaalde voorwaarden ontbonden wordt. Het
valt echter niet te betwijfelen, dat in de laatste perioden eener
(i) V. Intern. Konbres fur angewandte Chemie, Berlin,
Chem. Zei lung, 1903, 27, 571.

1903, en

^..
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gisting, die soms zeer lang zijn, de gistcellen zich onder geheel
andere voorwaarden bevinden dan terwijl het verschijnsel in
vollen gang is, en zoo komt het dat het begrip der gistingsenergie,
zooals het door NEUMANN bepaald wordt, alhoewel het in de
practijk, namelijk in de nijverheid, zeer goed kan toegepast
worden, bij theoretische proeven veel minder bruikbaar is. De
laatste perioden van de gisting, waarvan de beteekenis vrij
gering is, kunnen immers de waarden in hooge mate wijzigen ;
daarom ook gaven wij de voorkeur aan eene energiebepaling
die meer met de periode der volle gisting overeenstemt, en in
onze proeven beteekent de gistingsernergie, niet de hoeveelheid
aan van eene na een bepaalden in vrijheid tijd gestelde stof,
doch de tijd die noodig is om de 3,'4 van de totale hoeveelheid
suiker in alcohol en koolzuurgas om te zetten.
Daar in iedere proef de hoeveelheid gebruikte suiker 5 gr.
(rietsuiker) en het gewicht koolzuurgas dat daaruit kan ontstaan,
2.5b gr. bedragen, zoo is de gistingsenergie het getal uren waarna
2.56 X 3
= 1,92 gr. kolzuurgas uit de kolven afgescheiden zijn.
4
Daarom is het natuurlijk noodig de wegingen der kolven na
bepaalde tijdperken uit te voeren. Door een eenvoudige berekening kan men, uit de bekomene cijfers of uit de op die cijfers

geconstrueerde curve het aantal uren afleiden, die noodig zijn
voor de vrijstelling van 1,92 gr. koolzuurgas.
De reeksen proeven waarvan de resultaten volgen, werden,
te zamen, met dezelfde gist, op de constante temperatuur van
van 21° C genomen.
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Chloorkalium KC1.

GV 0lo

Decimols in I liter
Atm. osmotischen druk .

••

IO

8

6

4

2

1 34

10.7

8o

54

2.7

59. 0

47 2

35.4

23.6

I1.8

0.22

0

34

0.50

0.80

0 .95

gr. CO 2 in vrijheid gesteld :
na 5 uren
16

»

0 .73

I 2I

1.72

1 .77

1.9 2

40

»

1.84

2.20

2.22

2.25

2.24

64

»

2.22

2 .35

2.34

2 .34

2 .32

96

»

33. 2

25.6

2 3.5

16.0

6

4

2

..

2.32

Energie

43. 8
2. --

Chloornatrium Na Cl.

GV oJo

Decimols in i liter

IO

17. I

1 3.7

10.3

6.8

3.4

75. 1

6o.o

45.3

30.0

15.0

0.06

0. 15

0 .23

0 .34

0.71

16 »

0.2I

0.62

I IO

I .6o

1.90

40

»

0

.77

1.72

2 16

2 26

2.25

64

»

1.32

2.17

2 .35

2.38

2 .34

96

»

1 .75

2 .34

16o

»

2 .34

50.7 33. 0

28.0

17.4

Atm. osmotischen druk . .
gr. Co, in vrijheid gesteld :
na

5 uren

Energie

11 44

24

4 -

3. -- Chloorammonium NH 4 Cl.
GV o/o
Decimols in I liter . .
Atm. osmotischen druk .

IO

8

6

18 .5

14.8

II I

4

2

7.4

3.7

84.5

67.6

50 .7

33.8

16.9

0 05

0.07

0 23

0 .35

0 .54

gr. CO, in vrijheid gesteld :
na 5 uren • . .
16

»

0.19

0.24

0.83

1.58

I 95

40

»

0.32

0.71

2.07

2 .35

2 .34

64

»

0.58

1.05

2 .37

96

»

0.90

1.28

160

»

1.41

I.81

2 32 »

1 .75

2.21

280

2.08

2.36

37. 1

26,6

1 5.7

»

304

2 .34

Energie

2 57.5

4.

---

179. 8

Chloorbaryum Ba C l $,
Io

8

6

4

2

Decimols in x liter

4.80

3.84

2.88

1.02

0.96

Atm. osmotischen druk . . • •

29.0

23 2

17.4

11.6

5.8

0. 55

0.60

o.68

0.64

0.72

GV o /o

gr. CO 2 in vrijheid gesteld :
na 5 uren
16

»

1.89

1.90

1. 91

I 88

1 .93

40

»

2.20

2.2I

2.17

2 20

2.I8

2 .3 1

2 .3 2

2 .38

2 .33

2 .34

18.4

18.4

17.0

19 0

15.9

64
Energie

. •

--

2

45 -

5. - Chloorcalcium Ca CL.
GV 0/0

Decimols in z liter
Atm. osmotischen druk . . •

10

8

6

4

2

9.0

7.2

5.4

3.6

1.8

50.0 40 0 30.0

20.0

10 0

gr. CO, in vrijheid gesteld :
na 5 uren

0.04

0.o6

0.14

0.36

o 68

16 »

o. 16

0.40

0. 93

1.9 5

2.07

40

»

0.72

1.52

2.12

2.28

2.32

64

»

1 .34

2 . 19

2 . 27

2 .35

2 .39

88

»

z 81

2.36

2.32

112

»

2.41

54.3

36 0

15.7

14.8

Energie .

9 2 .4

6.

-

Chloorstrontium Sr Cl..

GV 0/o

Decimols in z liter

Atm. osmotischen druk . .

IO

8

6

4

2

6. 3

5.0

3.8

2.6

1.3

32 0

25.6

19.2

12.8

6.4

0.29

0. 39

0 50

0.71

1

1.34

1.83

1.89

1.92

2.08

2.31

2.3o

2.34

2.362.36

20.5

17.2

16.0

14 4

gr. CO, in vrijheid gesteld :
na 5 uren
16 »
40
Energie

>2

29 2

0I
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7. - Chloormagesium Mg Cl$.
GV ©/o

IO

8

6

4

2

Decimols in 1 liter

10.5

8.4

6.3

4.2

2.1

Atm. osmotischen druk . .

71.0

56.8

42.6

28.4

14.2

gr. CO, in vrijheid gesteld :
na 5 uren

0.07 0.20 0 32

0.50 0.67

16

»

0.32

1 .01

I.66

1.88

1.97

40

»

0.99

2.13

2.22

2.24

2.21

64

»

1.60

2.33

2.31

2.32

2.29 ,

96

»

2.04

142

»

2 .35

35.5

27.2

18.7

15,0

Energie

8 7.3

8. - Kaliumnitraat KNO,.
GV 0/o

IO

8

6

4

2

Decimols in I liter

9.90

7.9 2

5.94

3.96

1.98

Atm. osmotischen druk . • • •

41.0

32.8

24.6

16.4

8.2

0.41

0.83

1.12

I.16

I.I1

gr. CO, in vrijheid gesteld :

na 5 uren

i

16

»

1.7 9

2 03

2.07

2.06 2.05

40

»

2.23

2.28

2.30

2.26 2.29

64

»

2.30

2. 34

2.38

2 .3 2

2.34

23.1

15.0

14.3

14.3

1 1 .5

Energie

..

-

2

47

-

9. - Natriumnitraat Na NO,.
Io

8

6

4

2

II 75

9 40

7.05

4.70

2 .35

51.5

41 2

30.9

20 . 6

10.3

(LI()

0.16

0.27

0 31

0.36

0 52

0.91

1.38

1.70

1.85

40

I.84

195

2.2I

2.22

2.30

64

2.09

2.28

2.34

2.32

2 .37

2 .35

31.6

26.2

19 .7

GV o/o

Decimols in x liter

Atm. osmotischen druk . .
gr. CO2 in vrijheid gesteld :
na 5 uren
16

»

96

»

2 27

136

»

2.40

Energie

48.0

39.3

1o. - Ammoniumnitraat NH 4NO3.
8

6

4

2

12 .45

9.96

7.47

4.98

2 .49

54. 0

43. 2

32 .4

21.6

10:8

0.25

0.43

0.63

0.96

1.07

»

1.24

I.89

1.92

I.88

2.02

40 »

2.25

2.24

2.24

2.29

2.32

64 »

2 .35

2 .3 1

2 .33

2 .37

2 .38

31.1

18.0

16.0

18.3

15.0

GV o !o
Decimols in 1 liter

Atm. osmotischen druk . .

10

gr. CO2 in vrijheid gesteld :
na 5 uren
16

Energie

- 24 8
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-

_.

Calciumnitraat Ca(NO3)Q.
IO

8

6

4

2

Decimols in ; liter . .

6.Io

4.88

3.66

2 .44

I.22

Atm. osmotischen druk . • .. •

34.5

27.6

20.7

13.8

6.9

016

0 24

0 42 0.42

0.43

16 »

0 99

1.58

1

79

1,8o

1.78

40

2.17

2.26

2 25

2.27

2 . 23

2 .34

2.38

2 .3 6

2 .37

2.33

35.0

28.0

22.8

22.0

2 3.5

GV 0; 0

gr. CO, in vrijheid gesteld :
na 5 uren

64

•••••

»

Energie

12. --

.

Strontiumnitraat Sr(NO 3 \s.

GV 0/0

Decimols in I liter
Atm. osmotischen druk

.••

Io

8

6

4

2

4.75

3.8o

2.85

1. 90

0 .95

24 .0

19.2

14.4

9.6

4.8

0 49

0.64

0.76

o.88

0.90'

gr. CO, in vrijheid gesteld :
na 5 uren

16

»

1.83

190

1. 93

1.98

1.96

40

»

2.20

2.16

2 13

2.23

2.I 8-

88

»

2 .33

2.29

2.28

2. 35

2 •35

2 .3 2

2

17.9

1 5 .9

15.4

15.6

•

112 »

Energie

23 7

33
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13. -- Magnesiumnitraat Mg(NO 3).
IO

8

6

4

2

Decimols in I liter

6 .75

5.40

4 .05

2.70

1 .35

Atm. osmotischen druk . .

34.5

27.6

20.7

13.8

6.9

0.14

0.17

0.28

0 .43

0.71

0. 46

0.72

1 .49

1.82

2.31

1.24

I.70

2.28

2 .34

2 .33

2.0I

2.28

2.38

2 .34

2 .32

61.2

49. 1

20. 6

1 3.3

GV 0/0

gr. CO 2 in vrijheid gesteld :
na 5 uren
16

»

40

»

64

»

88

»

•

•

..

Energie

29.0

14. - Ammoniumsulfaat (NH 4 ) 2SO 4.
10

8

6

4

2

Decimols in I liter

7.55

6.04

4.53

3.02

1.51

Atm. osmotischen druk • •

38.5

30.8 ' 23.1

1 5,4

7.7

0.72

0.7 4

1.02

1.01

I .OI

2.10

2.16

2.18

2 16

2.14

2 .38

2 .37

2. 33

2 .33

2 .30

14 .6

14.0

13.4

13.7

13.8

GV 0/p

gr. CO 2 in vrijheid
na 5 uren
16

40
Energie .

»
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z5. - Magnesiumsulfaat Mg SO,.
I0

8

6

4

2

8.30

6.64

4.98

3.32

1 .66

20.85

16.68

12.51

8 .34

0 38

0 .59

0 .53

0.61

0.58

GV

Decimols in z liter
Atm. osmotischen druk . .

4. 17

gr. CO , in vrijheid gesteld :
na 5 uren
16

»

I.BI

1.86

1.82

1.88

1.87

40

»

2

33

2.28

2.30

2 .30

2

64

»

2 .44

2.38

2.38

2 .39

2 .37

21.I

1 9.4

2I.0

18.3

18.6

Energie

33

De invloed van den aard en van de concentratie der beproefde zouten daargelaten, verkeeren de gistcellen in de bovenstaande proeven overal onder dezelfde voorwaarden, wat de suikerconcentratie betreft; de initiale concentratie is 10 G V °lo
.

Deze concentratie stemt overeen met een osmotischen druk
van 7,03 atm.: de oplossing houdt 10 gr. rietsuiker in Zoo kcm.;
22340 X Io
in 22,34 L. bevinden zich dus Ioo X 342 _ 6,53 mols à 00 C, en

mols à 21° C. De osmotische druk is dus
73
7,03 atm. op de temperatuur der proefnemingen.
6 ,53 X I

2z = 7,03

Men weet dat, wanneer eene oplossing een electrolyt (zout) en
een niet electrolyt (saccharose) te zamen inhoudt, de niet electrolyt de electrolytische dissociatie verzwakt, en dat bij gevolg de

ware osmotische druk lager is dan de som van de osmotische drukken van iedere stof afzonderlijk. Daar dit verschil echtei gering is,
is het mogelijk dit buiten rekening te laten.
Als men de bekomen resultaten onderzoekt, bevindt men
dat bij enkele zouten, zooals chloorbaryum, ammoniumsulfaat,
magnesiumsulfaat, de gistingsenergie in verband staat noch met
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de gewichtsconcentratie (GV 0/(,), noch met de moleculaire
concentratie (decimols), noch met den osmotischen druk (atmosferen) : de energie is nagenoeg dezelfde, voor al de concentratiën :
18,4-15,9 voor chloorbaryum,
14.6-13.8 voor ammoniumsulfaat,
21,1-18,6 voor magnesiumsulfaat.
In deze gevallen zijn dus gistingskracht alsook gistingsenergie van de concentratie en van de osmotische druk geheel
onafhankelijk.
Verder treft men zouten aan : chloorkalium, chloorstrontium,
kaliumnitraat, natriumnitraat, ammoniumnitraat, strontiumnitraat, bij welke de energie niet in verband staat met den osmotischen druk, maar bij hooge concentratie vermindert, doch niet
evenredig met deze concentratie; zoo zijn de waarden van de
energie ongeveer 2 maal kleiner voor Bene concentratie die
5 maal honger is.
Bij enkele zouten, namelijk chloornatrium, chloorammonium, chloorcalcium, chloormagnesium en magnesiumnitraat,
schijnt de energie min of meer in betrekking te staan met den
osmotischen druk, doch op zeer onregelmatige wijze.
Slechts in twee reeksen zouten treft men een zekere regelmaat aan, namelijk, bij chloorkalium, -natrium, en -ammonium,
alsook bij chloorbaryum, -strontium en -calcium, doch alleen in
de concentratiën van 8 en 10 G V 0/0 :
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ZOUTEN

CONCENTRATIE
GV 0/0

Chloorkalium . • •

I0

59,0

Chloornatrium .

I0

Chloorammonium .

I0

OSM. DRUK
ENERGIE
in atm.

Moleculair
Gewicht

43, 8

74,5

1 75,

11 4,4

58,5

8 4,5

257,5

53.5

8

47, 2

33, 2

74,5

Chloornatrium .

8

6o,o

0,7 5

5 8,5

Chloorammonium .

8

67,6

179,8

53,5

Chloorbaryum

I0

29,6

18,4

208,0

Chloorstrontium

I0

32,0

29,2

158,6

50,0

92 .4

III,0

Chloorkalium .

•

•

Chloorcalcium

Chloorbaryum • •

8

23,2

18,4

208.0

Chloorstrontium .

8

25,6

20,5

158,6

Chloorcalcium .

8

40,0

54,3

111,0

Voor ieder dezer reeksen vermindert dus het gistingsenergiegetal naarmate de osmotische druk aangroeit, en naarmate het
moleculair gewicht daalt.
Aldus wordt men tot liet algemeen besluit gebracht, dat
behalve de enkele aangegeven uitzonderingen, noch de gistingskracht die in al de onderzochte gevallen volledig is, noch de
gistingsenergie in verband staan met de gewichtsconcentratie, de
moleculaire concentratie en den osmotischen druk; dat beide factoren dus schijnbaar niet in verband staan met het leven der
gistcellen, waarop concentratie en druk nochtans stellig een sterken invloed moeten uitoefenen.

III •
DERDE REEKS PROEFNEMINGEN.
Werking van sterke zoutoplossingen op de deeggisting
van het tarwedeeg door de gewone gist.

Deze reeks proeven werd op dezelfde wijze uitgevoerd als
in onze onderzoekingen over de werking der koolhydraten (I).
Om dit overzicht volledig te maken, wordt hier de benuttigde
methode nog eens kort beschreven.
Het deeg wordt in vertikaal staande glazen cylinders (alle
met een binnendiameter van 0,027 m., en eene lengte van
ongeveer 0,25 m.), door het onderste uiteinde zorgvuldig ingebracht; daarna wordt dit onderste uiteinde met een stopsel
gesloten, en de deeg, langs het bovenste uiteinde dat open
blijft, met een houten staafje ingestampt.
Bij het begin van de proef werd de hoogte in mm. van het
klompje deeg waargenomen; vervolgens werd die hoogte na
4 uren, en eindelijk na 24 uren of meer, opnieuw vastgesteld.
Het verschil tusschen de waarden bij het begin en na 4 uren, en
tusschen de waarden bij het begin en na 24 uren of meer, geeft
in mm. de lengteaangroeiing van het deeg na 4 en na 24 of meer
uren, en daar de gebruikte cylinders alle denzelfden diameter
hebben, kunnen de resultaten, in verschillende gevallen, doch
bij gelijke temperatuur, en met dezelfde gist, vergeleken worden.
Ieder der bestudeerde zouten werd bij verschillende concentratiën gebruikt, namelijk met gewichten welke met 0, I, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 en lo decimols per kilogr. meel overeenkomen; de

gewichten voor ieder zout worden in de tabellen der resultaten
aangegeven. De hoeveelheden vaste zouten werden in het gist
houdend deeg ingewerkt vóór het inbrengen in de glazen
cylinders. Het deeg zelf was bereid telkens met 400 gr. tarwemeel O O, 200 gr. gedistilleerd water en 6 gr. gist; voor iedere buiswerd daarvan een klompje van 37,5 gr. deeg afgezonderd, waarin
25 gr. meel aanwezig waren.
Al deze proeven werden op 15-17° C genomen.
(I) A. J. J. VANDEVELDE en L. BOSMANS. Over de werking van
koolhydraten op de gisting van het brooddeeg. — Versl. en 1Yleded. Kon.
Vl. Academie, 1907, 1045-1071.
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1.
CHLOORKALIUM.

IQ

KC Q
Concentratiën van o tot Io.
Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in volle
lijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in gestreepte, ria 24 uren in gestippelde lijnen.
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I. — Chloorkalium KC1.
Moleculair gewicht = 74.6.
Een decimol _ 7.46 gr.
DECIMOLS

GR. ZOUT

HOOGTE IN M M VAN HET

AANGROEIING

CE

IN M/M

DEEG IN
PER KILOGR,

PER 25 GR.

MEEL

MEEL

na
ou.

BUIZEN

na I na
na
4u. 24u. 48u.

na
na
4 uren 24 uren

0

0

55

120

14 1

65

86

0

0

55

I15

142

6o

87

I

0.186

55

120

148

65

93

2

0.372

54

121

146

67

92

3

0 .55 8

55

I08

1 43

53

88

4

0 744

54

I15

146

61

92

5

0.930

56

Io6

1 47

5o

91

6

1.116

53

78

148

25

91

7

1.302

55

75

1 45

1 55

20

90

8

1 .488

51

57

127

1 39

6

76

9

1 . 674

5

55

126

1 35

O

71

10

1.860

54

54

96

I27

0

42

Na 3 dagen was de hoogte in de buizen 9 en 10 resp. 144 en 138 mm.
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2.

CHLOORNATRIUM.

1

1

I

I

1
1

1

1

1

I

1

I

I

1
I

I

Q

!

1

1

I

1

a

/o

NaCF
Concentratiën van o tot io.
Hoogte van het deeg bij liet begin van de proef in volle
lijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uien in gestreepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.
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2.

—

Chloornatrium NaCl.

Moleculair gewicht = 58.5.
Een decimol = 5.85 gr.
DECIMOLS

GR. ZOUT

PER KILOGR.

PER 25 GR.

MEEL

MEEL

HOOGTE IN MN VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN

IN M'M

na 1 na
o u. 4 u.

na

na

24 u. 48 u.

na
na
4 uren 24 uren

0

0

55

117

1 44

62

89

0

0

55

11 5

1 45

6o

90

I

0.146

55

I20

1 47

65

92

2

0.292

55

11 5

1 47

6o

92

3

0 . 43 8

55

115

1 49

6o

94

4

0 .584

55

102

152

47

97

5

0.7 3 0

55

IOI

146

46

91

6

0.876

54

90

150

63

96

7

I.022

56

70

1 40

150

14

84

8

I, 168

55

72

140

148

17

85

9

1.314

56

61

122

138

5

66

I0

1.460

54

54

81

io6

0

27

Na 3 dagen was de hoogte in de buis 1o, 115 mm.
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3.

CHLOORAMMONIUM.

I
1

1

1
1
I

1

i I
55 ' 1

0

1

1

1

1

^

^

1

1

1

1
^

I

I

I

1

1

^

I

1

N HCe

I

I

10

Concentratiën van o tot to.
Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in volle
lijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in gestreepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.
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3. — Chloorammonium NH 4C1.
Moleculair gewicht = 53.5.
Een decimol = 5.35 gr.
Door de toevoeging van het zout wordt het deeg een weidi;;
vloeibaar.
DECIMOLS

GR. ZOUT

HOOGTE IN M/M VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE SUIZEN
PER KILOGR.

MEEL

IN M/M

PER 25 GR.

MEEL

na
o u.

na

I na
na
4 u. 24 u. 48 u.

na
na
4 uren 24 uren

0

0

55

I16

142

61

92

0

0

55

I15

14 2

6o

92

I

0.1 3 4

55

I1 9

1 39

64

84

2

0.268

6o

125

150

65

90

3

0.402

56

I17

1 42

61

86

4

0 .536

55

114

1 43

59

88,

5

0 670

55

107

14 2

52

97

6

0.804

55

I o0

145

45

90

55

82

1 37

27

82

123

127

8

68

7

0.938

8

1 072

55

63

9

1206

55

55

I 07

I13

0

52

zo

1. 340

55

57

I17

122

2

62

,
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4.

CHLOORBARYUM.

0

10

BaCP

.

Concentratiën van o ti .t Jo.
Hoogte van het deeg bij het begin van d e proef in volle
lijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in gestreepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.
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4. -- Chloorbaryum BaC12.
Moleculair gewicht, BaC1 2 -- 2H 2O == 244.3.
Een decimol BaC1 2 2H2O = 24,43 gr.
Door de toevoeging van het zout wordt het deeg een weinig
vloeibaar.

DECIMOLS

GR. ZOUT

HOOGTE IN M/M VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN
PER KILOGR.
MEEL

IN MNM

PER 25 GR.
MEEL

na

na

na 1 na

o u.

4 u.

24 u . 48 u.
1 44

na
na
4 uren 24 uren
411•111111111

0

0

55

I27

72

89

O

0

55

123

138

68

83

69

85

70

85

I

0.611

55

I24

140

2

I.222

55

125

140

3

I. 8 33

55

116

140

61

85

4

2 .444

55

115

140

6o

85

5

3. 055

55

107

14 1

52

86

6

3.666

55

98

13 6

43

81

7

4. 277

55

84

132

29

77

8

4,888

70

I22

128

15

67

121

2

52

10 3

O

83

55

9

5.499

55

57

107

IO

6.IIo

55

55

93

Na 3 dagen bereikt het deeg in de huis 10 eene hoogte van 106 mm.
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5.
CHLOORCALCIUM.

Ca Cgi

10

Concentratiën van o tot io.
Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in vollelijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in gestreepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.
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5. — Chloorcalcium CaC1g.
Moleculair gewicht, CaC1 =
Een decimol = 11.09 gr.
Door de toevoeving van het zout, wordt het deeg zeer vloeibaar
en moeilijk te bewerken.
DECIMOLS

GR. ZOUT

HOOGTE IN M/M VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN

PER KILOGR.
MEEL

IN M/M

PER 25 GR.
MEEL

na

na

na

o u. 4 u. 24u.

na

48 u.

na
na
4 uren 24 uren

o

0

55

117

135

62

8o

0

0

55

115

137

6o

82

I

0 . 2 77

55

11 4

1 37

59

82 .

2

o,554

55

116

136

61

81

3

0.831

55

116

1 37

61

82

4

1.108

55

105

137

50

82

5

1 .385

55

88

1 35

33

8o

6

1.662

55

66

129

131

II

74

7

1 .939

55

59

113

121

4

58

8

2.216

55

55

93

10 5

0

38

9

2 .493

55

55

58

73

0

10

2 .770

55

55

55

55

0

3
0

Na 3 dagen is de hoogte 79 mm. in de buis 9, en 58 mm. in de
buis 1o, en na 4 dagen 61 mm. in de buis 10.
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6.

CHLOORSTRONTIUM.

140!
110 :

i

on

SvC Qa
Concentratiën van o tot to.
Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in vollelijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in gestreepte, na :4 uren in gestippelde lijnen.

-- 265 6. — Chloorstrontium SrCl 2.
Moleculair gewicht, SrCl 2 -}- 61 40 -= 266.5.
Een decimol SrCl 2 -}- 6H» — 26.45 gr.
Door de toevoeging van het zout wordt het deeg vloeibaar.
DECIMOLS

GR. ZOUT

PER KILOGR

PER 25 GR.

MEEL

MEEL

HOOGTE IN M/M VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN

IN M/M

na
o u.

na I na
na
4 u. 24 u 48 u.

na
na
4 uren 24 uren

0

0

55

118

144

63

89

0

0

55

x18

143

63

88

I

o.666

55

117

142

62

87

2

1 .332

55

117

146

62

91

3

1 .998

55

105

146

5o

91

4

2.664

55

82

143

27

88

5

3.330

55

68

1 37

13

82

6

3.996

55

61

127

1 33

6

72

7

4. 662

55

55

104

120

0

49.

8

5.228

55

55

79

IIO

0

24

9

5 994

55

55

6o

77

0

5

10

6 66o

55

55

55

55

0

0

Na 3 dagen bereikt het deeg 97 mm. in buis 9, — 62 mm. in de
buis io, -- loo mm. in de buis 9, — 68 mm. in de buis Ia.

—
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7.

CHLOORMAGNESIUM.

140

. . :

IC

Conce ► .tratiën van o tot jo
Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in volle
lijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in gestreepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.
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7. -- Chloormagnesium MgC1 4.
Moleculair gewicht, MgCl 2 -{- 6H 20 = 203.4.
Een decimol MgC1, -t- 6H 2 0 — 20.34 gr.
Door de toevoeging van het zout wordt het deeg zeer vloeibaar.

DECIMOLS

GR. ZOUT

PER KILOGR.

PER 25 GR.

MEEL

MEEL

HOOGTE IN M/M VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN

IN M/M

na

na

na

na

ou.

q u.

24 U.

48 u

na
na
4 uren 24 uren

66

97

1 45

70

90

125

1 44

07

89

55

120

1 45

65

90

1 .5 24

55

110

148

55

93

4

2 . 032

55

102

146

47

91

5

2 .540

55

73

1 44

18

89

6

3.048

55

72

141

17

86

7

3.556

55

63

129

1 35

8

75

0

59

o

0

55

121

142

o

o

55

125

I

0.508

55

2

1.016

3

8

4.064

55

55

I14

125

9

4 572

55

55

65

93

0

10

10

5.080

55

55

55

55

0

0

Na 3 dagen is de hoogte 105 mm. in de buis 9; in de buis 1o, is er
geen verhooging, zelfs na 6 dagen.
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KALIUMNITRAAT
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:
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•

:
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.

K N 03
Concentratiën van 0 tot 10.
Hoogte van het deeg bij liet begin van de proef in volle
lijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in gestreepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.
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8. — Kaliumnitraat KNO,.
Moleculair gewicht = 101.2.
Een decimol = 10.12 gr.

DECIMOLS

GR. ZOUT

HOOGTE IN M/M VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN

PER KILOGR.
MEEL

IN M/M

PER 25 GR.
MEEL

na

na

ouur 4uren

na
24 ur en

na
na
4 uren 24 uren

.,

o

0

55

1 32

1 43

77

88

o

0

55

1 35

1 45

8o

go

I

0 . 253

55

13 0

1 42

75

87

2

0.566

55

1 30

1 42

75

87

3

0 .759

55

1 30

1 45

75

90

4

1.012

55

131

146

76

91

5

1.265

55

1 25

1 43

70

88

6

1.518

55

1 25

1 45

70

90

7

1 .77 1

55

12 4

1 45

69

90

8

2.024

55

120

142

65

87

9

2 2 77

55

118

Iq 2

63

87

10

2 .53 0

55

112

1 43

57

E 8'
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9.

NATRIUMNITRAAT.

io

0

NaNO3
Concentratiën van o tot 1o.
Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in volle
lijnen: aan,roeiing van de deegklompjes na 4 uren in gestreepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.
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9. — Natriumnitraat NaNQ_.
Moleculair gewicht = 85.1.
8.51 gr.
Een decimol
Door het vermengen met het zout, wordt het deeg iets rnecr
vloeihaar.

DECIMOLS

GR . ZOUT

PER KILOGR.

PER 25 GR.

MEEL

MEEL

HOOGTE IN MN VAN HET

A ANGROEIING
IN M;M

DEEG IN DE BUIZEN

na
o u.

na
na I na
4 U. 24 U. 48 U.

na
na
4 uren 24 uren

0

0

55

122

138

67

83

0

0

55

118

138

63

83

0.213

55

"9

137

64

82

2

0.426

55

117

137

62

82

3

0 . 6 39

55

119

140

64

85

4

0.852

55

113

139

6o

86

5

1.065

55

105

136

50

81

6

1.278

55

zoo

136

45

Si

7

1.491

55

88

132

138

33

77

8

1.704

55

73

122

132

18

67

9

1 .9 1 7

55

65

118

1 35

Io

63

10

2.130

55

58

95

120

3

40

.

._... 2 72
10.
AMMONIUMNITRAAT.

55

10

0

NHNO3
Conr-ntratiën van 0 tot

IO.

Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in volle
lijnen; aangroeiing van de deegklompjes na uren inge4
streepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.

-- 2 73 io. — Ammoniumnitraat NH,NO5

.

Moleculair gewicht =
Een decimol = 8.oi gr.
Door het vermengen met het zout wordt het deeg meer vloeibaar.

DECIMOLS

GR. ZOUT

HOOGTE IN M/M VAN HET

I I

AANGROEIING
IN M/M

DEEG IN DE BUIZEN
PER KILOGR.

PER 25 GR.

MEEL

MEEL

na

na

o u.

4 u.

na

na

24 u. 4 8 u .

na
4 uren

na
24 ure n

0

0

55

IIg

141

64

86

0

0

55

I16

140

61

85

i

0.200

55

116

141

61

86

2

0.400

55

I17

1 39

62

84

3

0.600

55

I18

139

63

84

4

0.800

55

I II

1 39

56

84

5

1.000

55

112

142

57

87

6

1.200

55

103

142

48

87

7

1.400

55

87

142

23

87

8

I .óoo

55

79

1 34

24

79

9

1.800

Ig

79

zo

2.000

IO

65

55

74

1 34

55

65

120

123

- 2 74 11.

BARYUMNITRAAT.

Ik0

120'

^

I

35

'!
e

'

^

^

r

e

e
1

^
1

^

r

r
^

Io
Ba (NO3)2
Concentratiën van o tot lo.
Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in volle
lijnen : aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in gestreepte, na 24 men in gestippelde lijnen.

—

II.

2

75 —

— Baryumnitraat Ba(NO 3

),.

Moleculair gewicht = 261.5.
Een decimol = 26.15 gr.
DEC IMOLS

GR. ZOUT

PER KILOGR.

PER 25 GR.

MEEL

MEEL

HOOGTE IN M/M VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN

IN M/M

na
na
na
o uur 4 uren 24 uren

na I na
4 uren 24 uren

0

0

55

i 06

138

51

83

0

0

55

107

140

52

85

I

0 . 6 53

55

103

138

48

83

2

1.306

55

104

1 37

49

82

3

1 .959

55

102

136

47

81

4

2 612

55

IOI

1 37

46

82

5

3.265

55

98

1 33

43

7 8.

6

3.918

55

103

141

48

86

7

4.57 1

55

98

1 35

43

80.

8

5. 224

55

105

1 35

50

8o

9

5. 877
6.530

55

103

138

48

83

55

103

1 34

48

79

I0
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12.
CALCIUMNITRAAT.

0

101

C^

■

•• .... 10
■

(NO3)z

Concentratiën van o tot To.
Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in volle
lijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in gestreepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.
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12. —

Calciumnitraat Ca(NO312 .

Moleculair gewicht = 236.2.
Een decimol = 23.62 gr.
Door het vermengen met het zout wordt het deeg meer kleverig,
doch minder rekbaar.
111•1111■11111■1•111,

DECIMOLS

I GR. ZOUT

PER KILOGR.

PER 25 GR.

MEEL

MEEL

HOOGTE IN MN VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN

IN M/M

na

na

0 U. q U.

na
na
24 u. 48 u.

0

0

55

88

0

0

55

91

1 34

I

0.590

55

8o

I20

124

2

x.x8o

55

71

I 18

x24

3

1 .770

55

62

104

4

2.36o

55

55

78

5

2.95o

55

55

6

3, 54 0

55

55

1 34

na
na
4 uren- 24 uren
33

79

31

79

25

65

x6

63

III

7

49

93

0

23

84

0

7

55

62

0

0

62

7

4.130

55

55

55

55

0

0

8

4.720

55

55

55

55

0

0

9

5.3ío

55

55

55

55

0

0

I0

5.900

55

a

0

55

55

55

Na 3 dagen is de hoogte ioo mm., 93 mm. en 69 mm. respectievelijk
in de buizen 4, 5 en 6. Er wordt geen gisting waargenomen in de buizen
7, 8, 9 en 10.
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13.
STRONTIUMNITRAAT.

10

Concentratiën van o tot io.
Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in volle
lijnen; aangroeiing van de deeghompjes na 4 uren in gestreepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.
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13. — Strontiumnitraat Sr(NO 3
Moleculair gewicht =

21 i

)l .

.6.

Een decimol = 21.16 gr.
Door het vermengen met het zout, wordt het deeg een weinig
vloeihaar, doch zeer kleverig.

DECIMOLS

GR. ZOUT

PER KILOGR.

PER 25 GR.

MEEL

MEEL

HOOGTE IN M/M VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN

IN M/M

na I na
4u.

o u.

na
24 u.

na
48 u.

na
24 urea

na
4 uren
•

0

0

55

I22

1 43

67

88

0

0

55

122

142

67

87

I

0.529

55

122

140

67

85

2

1.058

55

I15

1 37

6o

82

3

1587

55

II2

1 34

57

79

4

2.I16

55

IO2

128

47

73

5

2 6 45

55

95

124

40

69

6

3. 174

55

78

123

23

68

7

3.703

55

17

"7

16

62

8

4.232

55

61

"5

121

6

6o

9

4.761

55

55

73

91

0

18

I0

5.290

55

55

61

71

0

6

Na 4 dagen bereikt het deeg eene hoogte van 96 en 86 mm. respectievelijk in de huizen 9 en 10.
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14.
MAGNESIUMNITRAAT.

r

io

Mg (NO3)2
Concentratiën van o tot io.
Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in volle
lijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in gestreepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.
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14. -- Magnesiumnitraat Mg(NO 5I,.
Moleculair gewicht = 256.6.
Een decimol _ 25.66.
Door het inbrengen van het zout wordt het deeg zeer vloeibaar,
zoodat het moeilijk in de buizen te brengen is.

DECIMOLS

GR. ZOUT

PER KILOGR.

PER 25 GR.

MEEL

MEEL

HOOGTE IN M/M VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN

IN Mj M

na I na 1 na
ou. 4u. 24u.

na
48u.

4

na
uren

na
24 uren

0

0

55

105

1 35

50

8o

0

0

55

IOI

138

46

83

I

0.641

55

IOI

1 33

46

78

2

1.282

55

95

130

40

75

3

I

923

55

85

130

30

75

4

2.564

55

72

I27

I2

72-

5

3.205

55

65

122

128

I0

67

6

3.846

55

55

105.

I15

0

50

7

4.487

55

55

76

I07

0

2I

8

5.128

55

55

64

97

0

9

9

5.769

55

55

55

62

0

0^

IO

6.410

55

55

55

55

0

0

Na 3 dagen is de hoogte van het deeg
resp. in de buizen 7, 8, 9 en 10.

1 33

112, 109,

.

-

79 en 55, mjm.

- 282 -

15.
KALIUMSULFAAT.

0

K2S O4
Concentratiën van o tot io.
Hoogte van het deeg bij liet begin van cie proef in volle
lijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in ge:streepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.

- 283 15. — Kaliumsulfaat LSO .
Moleculair gewicht = 174.4..
Een decimol = 1 7.44 gr.
Door het vermengen met het zout wordt het deeg vaster, doch
een weinig brokkelig. Bij de gisting ontstaan groote holten in het deeg,
zoodat het meten niet nauwkeurig gebeuren kon.

DECIMOLS

GR. ZOUT

PER KILOGR.

PER 25 GR.

MEEL

MEEL

HOOGTE IN M/M VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN

IN M/M

na

na
O u.

na
4 u.

24 U .

na
48 u .

na
na
4 uren 24 uren

0

0

55

120

141

65

86

o

0

55

120

141

65

86

I

0,436

55

117

1 45

62

(90)

2

0.872

55

115

15 4

169

6o

(99)

3

1.308

55

112

168

178

57

(113)

4

1 -744

55

120

187

187

65

( 1 32)

5

2

18o

55

no

1 75

175

55

(12 0 )

6

2.616

55

135

189

(80)

(134)

7

3.052

55

113

163

175

58

(108)

8

3.488

55

112

184

190

57

(129)

162

169

6o

(107)

16o

165

56

405?

9

3.924

55

115

10

4.360

55

110
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16.
NATRIUMSULFAAT.

®^.
i2, ^I^

•

0

10

Na2,504
Concentratiën van o tot 10.
Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in voilelijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in gestreepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.
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16. -- Natriumsulfaat Na zSO 4.
Moleculair gewicht, Na,SO 4 -1- 10 H 2 0 = 322.4.
Een decimol Na,SO 4 -}-

H 2 O = 32.24 gr.

JO

Door het vermengen met het zout, wordt het deeg zeer vast en
brokkelig. In de buizen 1,

2,

3 en 4 ontstaan in het gistende deeg

groote holten, waardoor het nauwkeurig meten moeilijk wordt.

DECIMOES

GR. ZOUT

HOOGTE IN MNM VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN
PER KILOGR.
MEEL

IN HIM

PER 25 GR.
MEEL

na
0

u.

na

na

na

4 u.

24 u.

48 u.

na
4 uren

na
24 uren

0

0

55

I18

141

63

86

0

0

55

I17

140

h2

85

I

o 8o6

55

109

165

54

(II0)

2

1.612

55

95

1 33

4°

78

3

2.418

55

94

123

4

3.224

55

8o

go

2

5

4.030

55

68

6

4.836

55

7

5.642

8

6 448

9
IQ

1 43

39

68

5

35

72

13

17

6q

64

9

55

65

65

I0

I0

55

59

59

4

4

7.254

55

55

55

0

0

8.o6o

55

55

55

0

—
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17.
AMMONIUMSULFAAT.

o

(NH 2so 4

io

)

Lunceiitratiën van 0 tot 1o.
Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in volle
lijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in ge
na 24 uren in gestippelde lijnen.
-stre pte,

- 2

87 -

17. — Ammoniumsulfaat (NH 4 SO 4
)2

Moleculair gewicht = 13.22
Een decimol = 13.22 gr.

.

.

Door het vermengen met het zout, wordt het deeg vast en brokkelig. Soms treft men holten in het gistende deeg aan.

DECIMOLS

GR. ZOUT

PER KILOGR.

PER 25 GR.

MEEL

MEEL

HOOGTE IN M/M VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN

iN M/M

na

na

na 1 na

o u.

4 u.

24 u. 48 u.

na
na
4 uren 24 uren

o

0

55

IIO

140

55

85

o

0

55

III

13 8

56

83

I

0

55

107

142

52

87

2

0

66o

55

115

1 44

6o

89

3

0.990

55

99

171

186

44

(I16)

4

1.320

55

92

148

163

37

(93)

148

28

75
54

5

1.650

1 45

55

83

109

124

21

130

6

1 98o

55

76

7

2.310

55

75

IIO

I27

20

55

8

2.640

55

66

83

92

II

28

9

2.970

55

64

83

83

9

28

10

3.3co

55

55

66

75

0

II
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18.
MAGNESIUMSULFAAT.

1401
120

•

I
I
I
I

t

^t^t
^

I
I

t

1III
rif'w

,

t
t
I

^
t

•

i

t
I

i
I
I

t'
I

1

'
I

t

^
^

i

1
$

t

II

It

t

1
t

^

t

j

t

^

i

j

i

1

t

t

,

t

,

1

MSO

^;
t

io
^

Concentratiën van 0 tot I0.
Hoogte van het deeg bij het begin van de proef in volle
lijnen; aangroeiing van de deegklompjes na 4 uren in gestreepte, na 24 uren in gestippelde lijnen.
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i8. — Magnesiumsulfaat MgSO 4.
Moleculair gewicht, MgSO 4 -F- 7H 2 0 = 246.6.
Een decimol = 24.66 gr.
Het deeg met het zout wordt vast `en verliest water; hier ook ontstaan holten in het gistende deeg.
DECIMOLS

GR. ZOUT

PER KILOGR.

PER 25 GR.

MEEL

MEEL

HOOGTE IN MIM VAN HET

AANGROEIING

DEEG IN DE BUIZEN

IN M/M:

na

na

na

na

na

na

o u. 4 u. I 24 u. 48 u. 4 uren 24 uren

o

0

55

110

1 34

55

79

o

0

55

IIO

1 32

55

77

1

0.616

55

119

164 `

64

(109)

2

I.232

55

121

182

187

66

(127)

3

1.848

55

I17

169

179

62

(114)

4

2 .464

55

1 10

154

167

55

(99)

5

3.0 80

55

109

155

z 63

54

ioo)

6

3.696

55

Ioo

1 43

1 53

45

(88)

7

4.3 12

55

91

132

132

36

(77)

128

35

73

8

4.928

55

90

128

9

5 544

55

81

121

121

26

66

io

6.160

I 55

78

120

120 11

23

65

i
S

Na 3 dagen, is de hoogte 166, 158, 139, 135,
tievelijk in de buizen 5, 6, 7, 8, 9 en io.

I21

en

120 mm.

respec-
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Ten einde de talrijke bekomene uitslagen duidelijker te maken, hebben wij ze in curven gebracht : voor ieder der onder-.
zochte zouten geven de volle lijnen de hoogte aan van het dee g.
bij het begin van de proef voor de concentratiën 0 tot Jo; boven
de volle lijnen en in de verticale verlenging daarvan, komt
achtereenvolgens de aangroeiing van het deegklompje na 4 uren
en na 24 uren, respectievelijk door gestreepte en gestippelde
lijnen voorgesteld. De toppunten van de hoogte der deegklompen, in het begin van de proef, alsook na 4 en 24 uren, zijn door
curven verbonden ; aldus valt het verschil der uitslagen in
het oog.
Daar bij zekere concentratiën van kaliumsulfaat, natriumsulfaat, ammoniumsulfaat, magnesiumsulfaat in het meeldeeg
door de gisting na 4 uren en vóór 24 uren holten ontstaan
waren, is het beter deze gevallen buiten rekening te laten, ten
einde valsche gevolgtrekkingen te vermijden.
Over het algemeen dient hier opgemerkt te worden dat de
zoutconcentratie de gisting vertraagt en schadelijk werkt. Zijn
de zouten in het water niet zeer oplosbaar, dan laat zich de
invloed van de concentratie minder gevoelen, zooals namelijk
biij kt uit de resultaten bekomen met kaliumnitraat, kaliumsulfaat
en baryumnitraat : de curven van 0, 4 en 24 urea zijn evenwijdig.
In de andere gevallen is het algemeen verschijnsel van denzelfden aard : vertraging van de gisting bij de laagste concentratiën, ophouden van de gisting bij de hoogste.
Tot een algemeene gevolgtrekking te besluiten is niet mogelijk, daar de schadelijkheid zich nu eens met de zouten van een
of ander zuur, dan weer met de zouten van een of ander metaal
vertoont ; weinig schadelijk zijn chloornatrium, natriumnitraat,
chloorammonium,ammoniumnitraat,magnesiumsulfaat en chlo®rbaryum ; schadelijker zijn natriumsulfaat, magnesiumnitraat en
calciumnitraat te noemen.
Werken nu die zouten physiologisch op de gist, of mechanisch op het deeg ? Uit de proeven der twee reeksen moet
stellig worden afgeleid, dat de gist zelf den invloed ondergaat
van de reagentiën, alhoewel gebleken is dat de gistingskracht en
de gistingsenergie schijnbaar niet rechtstreeks in verband staan
met het leven der gistcellen. Het bewerken van het deeg met de
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zouten heeft daaromtrent verscheidene feiten aan het licht
gebracht : terwijl over de bewerking van het deeg met chloornatrium, chloorkalium, ka 1 iumnitraat, baryumnitraat weinig op te
merken valt, wordt het deeg brokkelig met kaliumsulfaat,natriumsulfaat, ammoniumsulfaat en magnesiumsulfaat; met dit laatste
zout verliest het deeg zelfs gedurende het bewerken een zekere
hoeveelheid water. Met de andere zouten wordt het deeg meer
vloeibaar, dit zelfs op buitengewone wijze met chloorcalcium en
chloormagn esium
Deze mechanische werkingen zijn wel in staat op gistingsverschijnselen een diepen invloed uit te oefenen, door de eigenschappen van de kleefstof te wijzigen, en aldus wordt ook van
de waargenomen feiten eene verklaring gegeven.
Aldus wordt de belangrijkheid van de mechanische eigenschappen van dit hoofdbestanddeel van het meel, namelijk de
kleefstof, eenmaal te meer duidelijk : er bestaat immers een sterk
uitgesproken verschil al naar gelang de zouten in een midden,
zonder of met kleefstof (1), op de gist inwerken.

(t) De lezer vergelijke de resultaten der 3e reeks proefnemingen met
die der 2 0 reeks.
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SiiLZER. Ueber
Veber den
parate.
ontsmettingswaarde van
van eenige
eenigekresolpraeparaten.)
kresolpraeparaten.)—
- Go'ttingen,
{Over
Over de ontsmettingswaarde
Gottingen,
897.
11897.
A. CLUSS en A. FEBER. Beiträge
zur Anwendung
Anwendung der
der Antiseptika
Antiseptika in
in
Beitrge zur
Brennerei. (Bijdrage tot het
het gebrnik
bederfwerende stoffen
stoffen in de stoder Brennerei.
gebruik der bederfwerende
kerij.) --- Zeitschr. Spiritusindustrie, 1898, 2.
Saccharin in der
derBierbrauerei
Bierbrauerei als KonservirungsKonservirungs.
MACHELEIDT. Kann Saccharin
Iwmmen?? (Kan saccharine in
in de
de bierbrouwerij als
al. conserin Betracht kommen
mittel in
komen.) -- Woclzenschr.
veermiddel in aanmerking komen.)
Wochenschr. Brauerei, 1898, 365.

L.
L'acide sulfureux
sulfureux et
et la
vinique. (Het
(Het zwavelig
L. Roos. L'acide
Ia fermentation
fermentation vinique.
- Revue viticultnre,
vitû;ultnre, 1898, 10,
10,157.
zuur en de wijngisting.) —
1 57.
W. SEIFERT. Veber
Ueber die
die Einwirkung
Einwirkung einiger
einiger antiseptisch
antiseptisch wirkender
auf verschiedene
verschiedene Mikroorganismen
Mikroorganismen des
des Weines.
\Veines. (Over de werking van
Stoffe auf
Stoffe
eenige antiseptisch werkende
werkendestoffen
stoffen op verscheidene
verscheidene microorganismen
microorganismen van
Oesterrezch. Chemiker
Chemz'ker Zeit.,
Zeil., 1898,381.
- Oesterreich.
den wijn.) —
1898, 381.

R. ABEL
ABEL en
en P.
P. BUTTENBERG. Ueber die
die Einwirkung
Einwirkung von
von SchimmelSchimmelR.
anf Arsen
Arsen and
und seine
seineVerbindungen.
Verbindungen. Die
Die Nachweis
Nachweis von
von Arsen
Arsen auf
auf
pil zen auf
pilzen
biologischem Wege.
(Over de
de werking van schimmels op arseniek en zijne
biologischem
Wege. (Over
verbindingen. Het aantoonen
aantoonen van
van arseniek
arseniek langs
langs biologischen weg.) —
- 1898,
1898,
verbindingen.
2 , 449.
449·
33 2,
Ueber die
die Wirkung
Wirkungder
deratherischen
ätherischen Oele
Oele auf
aufPilze.
Pilze.(Over
(Over
TH. BOKORNY. Ueber
de
oliën op zwammen.)
zwammen.) —
- Archiv.
Archiv. ges. Physiologie,
le werking van etherische oliën
1898, 73,
73, 555.
555·
1898,
1\1.
VON
BRUNN. Formaldehyddesinfektion
Formaldehyddesinfektion durch
VerdampfUbg ver
verM. VON BRUNN.
durch Verdampfubg
~ünnten ~ormalins. (De ontsmetting
omsmetting met formaldehyd
formaldehyd door
door uitdampen van-dinte>zormalins.(De
verdunde formaline.)
formaline'1Hygiene, 11899,30,201.
verdunde
-- Zeitschr. Hygiene,
8 99, 3 0 , 201.
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baktericide Fahigkeit
Fähigkeit and
und Giftigkeit
Giftigkeitder
derdrei.
drei.
H. HAMMERL. Ueber die
die baktericide
isomeren Kresole and
und des
des Phenols.
Phenols. (Over
(Over het
het kiemdoodend
klemdoodend vermogen en de
iso me re kresolen
Rundschau,
giftigheid der drie isomere
kresolen en
en van
van phenol.)
phenol.) --- Hygien. Rundschau,
1899, 1017.
IOlj.

L. MAILLARD. Role de
de l'ionisation
i'lonisation dans la
toxicité des
des seis métalli-métallila toxicité
ques; sulfate
sulfate de
de cuivre
CUlvre et Penicillium
Penicillium glaucum.
glaucum. (Over
(Over de
de rol der iOlllsatie
ionisatie in de
zouten;; kopersulfaat en Penicillium
Penicillium glaucum.)
glaucum.) giftigheid der metallische zouten
Soc. chlm.
Parls, 1899, 20.
2t.>.
Bull. Soc.
chin. Paris,
O. TOWNSEND.
TOWNSEND. The effect
effect of ether upon the
the germination
germination ofofseeds
seedsand
and
O.
spores. (De werking van aether op
op de
de kieming van zaden en sporen.) -- Bot.Bot.
18 99, 2 7, 45
Gazette, 1899,27,
458.
8.
BRIANT. The influence
influencp, of nitrates
nitrates in
in brewing.
brewing. (De
(De invlotd
invloed van
van nitranitraL. BRIANT.
ten in de
Journ. fed. Inst.
Inst. brewing,
brewlng, 1899,5,372.
de brouwerij.) -— Journ.jed.
18 99, 5, 37 2 .
den Einfluss
Emflussverschiedenartiger
verschiedenartigerStickstoffernahrung
Stickstoffernährung
H. LANGE. Ueber den
auf
(Over den
den invloed van
stikstofvoedmgen van
van verschillenden
verschillendenwardaard
auf die Hefe. (Over
van stikstofvoedingen
op de gist.) —
- Wochenschr.
Wochenschr. Brauerei, 1899,49.
18 99, 49.
R.
MEISSNER. Einfluss
Milchsäure
Hefen
R. MEISSNER.
Einflussvon
von Essigsäure
Essigsáure und
and Milchsd
ure auf die Hefen.
Saaz, Frohberg
Frohberg and
undLogos
LogosinIIISaccharoseleisung.
Saccharoselösung. (Over
(Over den
deu invloed van azijngistworten Saaz,
Saaz, Frohberg
Frohbergen
enLogos
Logosininsaccharosesaccharosezuur en melkzuur op de gistsoorten
Bayer. Brauer.
100.
- Bayer.
oplossingen.) —
Brauer. Journal,
Journal, 1899,
1899, 160.
H. :MüLLER-THURGAU.
Emfluss der
schwefligen Säure
auf die
die
MiiLLER- THURGAU. Zum
Zum Einfluss
der schwefligen
Sure out
de gisting.) -— Weinbau
JVelnbau
Gährung. (Over
(Over den
den invloed Van
van zwavelig zuur op
Gahrung.
op de
Weinhandel, 1899, 244
244;; Schweizerzsche
SchwezZerzJche Zez"tschr.
Obst. and
undWeinWeinund Weinhandel,
Zeitschr. Obst.
1899, 8, 276.
270.
bau, 1899,
W.
SEIFERT. Ueber
Uef)er die EIDwlrkung
einiger antiseptisch wirkender
W. SEIFERT.
Einwirkung einiger
~1Jkroorganlsmen der
der Weines.
Weiues. (Over de werking van
Stoffe auf verschledene
van.
verschiedene iVlikroorganismen
eeuige antiseptisch
antiseptJsch weikenue
wel kenae stoffen
SlOffen op verscheidene microorganismen
mlCIOOI gaDlsmen van
eenige
Chemlker
Zeit., 1898, 381.
zker Zeit.,
den wijn.) -— Oesterr. Chem
WEHMER. Ueber
aie Wirkung einiger
einiger Gifte
Gifte auf
C. WEHMER.
Ueber die
auf Hefe
Hefe und
and Gährung.
Ghrung.
C.
(Over de werking van eenige
eenrge giften
gIften op de gist
gist en
en op
op de
de gisting.)
gistIng.) -— Chemz~
ChemzZezi., 1899,
1899, 163.
103.
ker Zed.,
S.
BRAND. Wie soli
soll doppeltschwefligsaurer
doppeltschweBigsaurer Kalk bei
bei seiner Verwendung
S. BRAND.
AntiseptIkum im
im Gahrungsgewerke
Gähruugsgewerke beschaffen
beschaffen sein?
sein? (Hoe
(Hoe gedraagt
zich
gedraagt zich.
als Antiseptikum
bij zijn
zijn gebruik
georuik als
als bederfwerende
bederfwerende stof
stof lD
de gistingstechniek.)
gistingstechniek.) kalksulfiet bij
in de
kalksulfiet
Zezlschr.ges.
1900, 23, 216.
ges. Brauw., 19°0,23,210.
—Zeitschr.

E.
soli doppeltschwefligsaurer
doppeltschweBigsaurer Kalk bei
bei seiner
seiner /Verwenerwen
DONATE. Wie soil
E. DONATH.
AntiseptIkum im
im Gahrungsgewerke
Gährungsgewerkebeschaffen
beschafien sein? (Hoe gedraagt
dung als Antiseptikum
bij zijn
zijn gebruik
gebruik als
als bederfwerende
bederfwerende stof
stof in de
de gistingstechgistingstechzich
kalksulfiet bij
zich kalksulfiet
niek?) —
- Wochenschr.
125.
Wochenschr. Brauerei,
Brauerei, 1900,
1900, 125.
niek?.)

J.
EFFRONT. Les antiseptiques en dIstillerie.
fait au
au Congrès
Congrès de
de
distillerie. Rapport
Rapport fait
J. EFFRONT.
apphquée de 1900.
1900. (De
(De bederfwerende stoffen
Sloffen in de stokerij. Verslag
chimie appliquée

—
—
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aan het Congres
Congres van toegepaste scheikunde
scheikunde van 1900.)
Igoo.) --- journal
fournaldzstallerte
dzstzllerze
française, 1900,
IgUO, 509.
509.
francaise,

P. LINDNER
LINDNER en
enB.B.SCHELLHORN.
SCHELLHORN. Versuche
Versuche liber
über die Wirkung
W irkung von.
von,
P.
aufGahrungsorganismen.
Gährungsorganismen. (Onderzoekingen
(Onderzoekingen over de
de werking van
Mikrosol auf
gistingsorganismen.) —
- Wochenschr.
Wochenschr. Brauerei, 1900,
Ig00, 505.
mikrosol op gistingsorganismen.)
Einfluss der
Kohlensänre auf
auf die
die Gahrung.
Gährung. (De
(De
der Kohlensaure
HUGO ORTLAFF. Der Einfluss
Centra/bi. Bakter.,
Bakter" II,
H, 1900,
IgOO,
invloed van koolzuur op de
de gisting.)
gisting.) —
- Centralbl.
6, 6,676.
676.
invloed
DE REY-PAILHADE.
REY·PAILHADE. Fermentation
en milieu
milieu
J. DE
Fermentationchimique
chimique par
par la
la levure en
antiseptique. (Scheikundige gisting
gisting door de gist in
in een antiseptischen
antiseptischen bodem.)
bodem.)
antiseptique.
- Bull.
Bult. Soc.
Soc. chirn.
cklm. Paris,
Parzs, 1900,
Ig00, 666.
—

D. STRAGAPEDE.
STRAGAPEDE. Primo studio dell'
dell' influenza
influenza dei fermenti
fermenti sulla
suil a ferferD.
mentazione, sulla
snlla constituzione
cOllstituzione chemica
chemica ee sul carottere
caroltere dei vini. (Voorloo(Voorloo·
mentazione,
uver den
den invloed der fermenten op de
de gisting, en over
over de
de scheischeipige studie over
- Boll.
Bolt. notizie
notizie
samenstelling en
en de
de eigenschappen der wijnen.) -kundige samenstelling
agrar., 1900,
Igoo, 230.
230.
agrar.,

F. W.
W OOD·SMITH.
an antiseptic.
antiseptic. (Ozoon
(Ozoon als antiseptische stof.)
stol.)
F.
00D-SMITH. Ozone as an
- Journ.
Journ.jed.
Inst. brewing,
brewing, 1900,
Igoo,6,
170.
6, 170.
fed. Inst.

—

W. ROTHERT.
ROTHERT. Ueber den Einfluss
Einfluss von
von Aether
Aetherand
undChloroform
Chloroform auf
auf die
die
W.
Mikroorganismen. (Over
den invloed van
van aether
aether en
en chloroform
chloroform op
op de
demicromicro·
Mikroorganismen.
(Over den
Verhandl.
Aerzte, Krakau,.
Krakau"
Verhandl. 9 Vers. poln. Naturf. u. Aerzte,
organismen.) Igoo,
116.
116.
1900,
—

E. SALKOWSKI. Ueber
die antiseptische Wirkung
Wirkung von
von Salicylaldehyd
Salicylaldehyd
Ueber die
E.
und Benzoësdureanhydrid.
Benzoësäureanhydrid. (Over de
de antiseptische werking
werking van salicylaldehycf
salicylaldehyd
and
Archz'v,1901,
IgOI, 157,416.
en benzoëzuuranhydrid.)
benzoëzuuranhydrid.) - Virchow's Archie,
157, 416.
.

—

TH.
Wirkung des Alkohols
Alkohols auf
aufdie
dieferinentirende
fermentirende Thätig-·
Th tigTH. BOKORNY. Wirkung
gistingsveemogen van de
de gist.)
gist.)keit der Hefe. (Werking van
van alcohol
alcohol op
op het gistingsvermogen
— -keitdrHf.
Zeitschr. Spzritusindustrie,
Ig01. II Febr.
Spiritusindustrie, 1901,
CH. CLERFEYT.
CLERFEYT. Expériences
levures aux solusolul'accoutumance des
des levures
Expériences sur l'accoutumance
tions salines concenlrées.
concentrées. (Onderzoekingen over de aanpassing der gisten aan
Bull. Acad.
Acad.sciences
sciences Belgique,
Belgique, IgOI,
sterke
190 1, 337.
sterke zoutoplossingen.) --- Bull.
A. COLLETTE
COLLETTE enenA.
Vergährung von
A.BOlDIN.
BOIDIN.Ein
Einneues
neues Verfahren
Verfahren zur
zur Vergahrung
Phosphorsäure.
Melassen
ure. (Een
(Een nieuwe methode voor
Melassen unter
unter Anwendung
Anwendung von Phosphors
phosphoorzuur.) --- Zez'tschr.
Spirz'de gisting van
Zeitschr. Spirt-bij gebruik van
van phosphoorzuur.)
van melassen bij
tusindustrzé,
1901, 4R3.
tusindustrie, Ig01,
48 3.
F. JUST.
Anwendung des
des Effront'schen
Effront'schen Fluorsalzes
Fluorsalzes in
in der
der
JUST. Ueber
Veber die
die Anwendung
Brennerel.
de toepassing van
fluoorzout van
van Effront
EffroDl in
in de
de brouvan het fluoorzout
Brennerei. (Over
(Over de
werij.) - Zeitschr. Spiritusinduslrzé,
Spiritusindustrie, Ig01,
1901, 515.
—

D.
L. OBROSTZOW.
OBROSTZOW. Ueber
des Sauerstoffes.
5auerstoffes
Ueberdie
die Wirkung
Wirkung des
YWANOWSEI en L.
D. YWANOWSKI
auf die Gahrung
Gährung verschiedener
de werking van
van de zuurstof
verschiedener Hefeanen.
Hefearten. (Over
(Over de
op de gisting van verscheidene gistsoorten.) —
- Centralbi.
ParaszCentralbl. Bakter. Parasz-r
tenk.,II,
IgOI, 7,
7,3°5.
tenk., II, 1901,
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PETERS.
PETERS.

Auswaschen von Hefe
Hefe mit
mit verdiinnter
verdünnter Essigsdure
Essig,äure zwecks
zwecks HerHerstellung
von Ndhrpraparaten.
Nährpräparaten. (Lritwasschen
(Uitwasschen van
met verdund azijnzuur
azijnznur
stellung von
van gist met
met
het doel voedingspraeparaten
voedingspraeparaten te bereiden.)
bereiden.) --- Zez"t.lchr.
met het
Zeitschr. Spiritusindustrie, 1901, 516.
\V.
SEIFERT. Untersuchungen über
von Zinkverbindungen
Zinkverbindungen
W. SEIFERT.
liber den Einfluss von
auf den Verlauf
Verlauf der
der alkoholischen
alkoholischen Gdhrung.
Gährung. (Onderzoekingen
Joed
invloed
(Onderzoekingen over den inv
van zinherbindingen
- Zezischr.
zinkverbindingen op het verloop van de alcoholische gisting.) -Zeitschr.
landw.
Oesterrezch, 19°1,4,
229.
landes. Versuchswesen Oesterreich,
1901, 4, 229.

C. WEHMER. Ueber
Hemmungs- and
und Giftwerthe
Giftwerthe einiger
einigerSubstanzen
Substanzen
Ueber Hemmungsfür
Hefe. (Over
de ongunstig- en giftigwerkende
giftigwerkende waarde eeniger stoffen voor
fur Hefe.
(Over de
gist.) —
- Zeitschr.
Zezischr. Spiritusindustrie,
Spz'rziusz'ndustrze; 19°1,
de gist.)
1901, 157.
C. WEHMER.
WEHMER. Ueber
den Einfluss
Einfluss der
der Buttersdure
Buttersäure auf
aufHefe,
Hefe,Gdhrung
Gährung
Ueber den
de gisting en
und Bakterien.
Bakterien. (Over
(Over den
den invloed van boterzuur op
de gist,
gist, de
and
op de
Zetl., 19°1,
1901, 42.
de bacteriën.) --- Chemiker Zeit.,
die antiseptische Funktion
H-Ionen
verdüonter
M. BIAL.
Ueber die
Funktion der
der H
-Ionen verdiinnter
BIAL. Ueber
Säuren.
(Over de
de antiseptische werking
werking der H
H·ionen
zuren.) —
-ionen van verdunde zuren.)
Sduren. (Over
physzk. Chemie,
4°, 513.
Chemie, 19°2,
1902, 40,
Zeitschr. physik.
BOKORNY. Verhalten
Aminotetrazotsäure gegen
Hefe and
und
Verhalten der Aminotetrazotsdure
gegen Hefe
TH. BOKORNY.
andere niedere Organismen. (De gedragswijze van
aminotetrazotzuur tegentegenvan aminotetrazotzuur
Allgem. BrauerBrauer· and
und HopHopgisten en andere lagere
lagere organismen.
organismen, I) -— Allgem.
over gisten
fenzdtung, 1902,
1902, 1677.
fenzeitung-,

J. FERNBACHER.
den Einflufs
Einflufsder
derschwefligen
schwefligenSdure
Säureauf
aufverschieverschieUber den
FERNBACHER. Uber
J.
dene Heferassen
Heferassen ininSaccharoselbsung.
Saccharoselösung. (Over
(Over den
den invloed van
van het
het zwavelig
Bayer. Brauerzuur op verscheiden"
gistrassen in saccharoseoplossing.)
saccharoseopJossing.) --- Bayer.
verscheidene gistrassen
journal,
1902, II I,
516.
Journal, 19°2,
l,Slb.
G.
Buchelersche Patent.
het patent
patent
HEINZELMANN. Ueber das Buchelersche
Patent. (Over het
G. HEINZELMANN.
2 , 35.
Zezischr ..Spiritusindustrie,
Spiritusindustrie, 19°
Bucheler.) —
- Zeitschr.
1902,
van Bucheler.)
HESSE. Versuche mit dem Dr.
Dr. Bichelerschen
Büchelerschen Verfahren
Verfahren mit
mit 24
24 stiinstünA.
A. HESSE.
diger Schwefelsdurehefe
Schwefelsäurehefe in
zu Marzdorf
Marzdorfin
in W.-Pr.
W.·Pr.(Onderzoe(Onderzoein der Brennerei zu
24 uren in
kingen met
met de
de methode van
van Dr. Bucheler
Rucheier met
met zwavelzuurgist
zwavelzuurgist van
van 24
de stokerij te
te Marzdorf
Spirzlustfzdustrz'e, 1902,45.
Zeitschr. Spiritusindustrie,
MarzdorfininW.
W.Pr.)
Pr.) --- Zez'tschr.
1902, 45.
G. HEINZELMANN.
Buchelersche Patent
Patent;; ««Die
DieSchwefelSchwefelHEINZELMANN. Das Dr. Buchelersche
van Dr.
Dr. Bucheler
Bucheler :: de
dezwavelzuurgist.)
zwavelzuurgist.) —
- Zeitschr.
säurehefe.
saurehefe. (Het
(Het patent van
Spiritusindustrie, 1902,
1902, 54.
54.
Versuche mit
dem Dr.
Dr.Buchelerschen
Büchelerschen Verfahren
Verfahren
G. HEINZELlIlANN.
HEINZELMANN. Versuche
mit dem
mit 24
24 stiindiger
stündiger Schwefelsdurehefe
Schwefelsäurehefe in
Marzdorf in
in W.-Pr.
W.-Pr.
in der Brennerei zu Marzdorf
(Onderzoekingen met
met de
de methode van Dr. Bucheler
Bucheler met
metzwavelzuurgist
zwavelzuurgist van
van
,(Onderzoekingen
Marzdorf. in W. Pruisen.) -— Zeitschr.
Zeitschr. Spiritus24 uren in de stokerij te Marzdorf.
72.
1902, 72.
industrie, 1902,
HESSE. Nochmals
Nochmals die
die Schwefelsäurehele.
over de
de zwavelzuur
zwavelzuurA. HESSE.
Schwefelsdurehefe. (Nog over
A.
Spirz'tusindustrie, 1902,
15').
gist.) - Zeitschr. Spiritusindustrie,
1902, 159.
-gist.)—
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JEANPRÊTRE. Curieuse influence du soufre
soufre sur la fermentation
fermentation alcoolialcooliJ.
que. (Zonderlinge
(Zonderlinge invloed
i::vloed van
het zwavel op
op de
de alcoholische
alcoholische gisting.)
gisting.) -van het
Arch.
sciences phys.
phys. et
Arch.sciences
et nat., 1902, 13, 514.
5 q.
CHR. KNOESEL. Die Einwirkung
Einwirkungeiniger
einiger Antiseptika,
Antiseptika,Calciumhydroxyd,
Calciumhydroxyd,
Natriumarsenit und
Phenol, auf
adalkoholische
alkoholische Gahrung.
Gährung. (De
(De werking van
Natriumarsenit
and Phenol,
eenige bederfwerende stoffen,
stoffen, calciumhydroxyd,
calciumhydroxyd, natriumarseniet en
en phenol,
phenol,
gisting.) -- Centralbl.
op de alcoholische gisting.)
Centralbl. Bakter., Il,
II, 1902,8,
1902, 8, 241.
L.
solutions salines concentrées
L. LEPOUTRE. Expériences sur l'influence des solutions
propriétés de
levure de
de bière.
bière. (Onderzoekingen
(Onderzoekingeu over den invloed
sur les propriétés
de la levure
de eigenschappen van
van de
de biergist.) -— Bull.
van sterke zoutoplossingen
zoutoplossingen op
op de
Acad.
Acad. sciences
sciences Belgique,
Belgique, 1902, 155.
155.
MORITZ. Versuche
mit Schwefelsdurehefe
Schwefelsäurehefe nach
nach dem
demDr.
Dr.Bizchelerschen
Büchelerschen
Versuche mit
Brennerei zu
zu Gollwitz.
Gollwitz. (Onderzoekingen met zwavelzuurzwavelzuurVerfahren in der Brennerei
van Dr. Bucheler
Bucheler in
in de
de stokerij
te Gollwitz.) -gist volgens de methode van
stokerij te
Spirüusindustrie, 1902, 107.
107.
Zeitschr. Spiritusindustrie,
A. ROSENSTIEHL.
ROSENSTIEHL. De
l'action des
des tannins
tannins etetdes
desmatières
matièrescolorantes
colorantes
A.
De l'action
sur l'activité des levures.
levnres. (Over
(Over de
de werking van looistoffen en van kleurstoffen
de gist.)
gist.) —
- Compt.
Acad. Paris,
Pa ris, 1902,
op de
de werkzaamheid
werkzaamheid van
op
1902,.
Compt. rend.
rend. Acad.
van de
134,
1 34, 149·
5 49.

F. THIBAUT.
THlBAUT. Einflufs
Einflufs der alkoholischen
alkoholischen Gahrungsprodukte
Gährungsprodukte auf Hefe
Hefe
F.
und Gaverlauf.
Gäverlauf. (Invloed der alcoholische gistingsprodukten
gistingsprodukten op
bet
and
op de
de gist
gist en het
Il, 19°2,9,743.
verloop van de gisting.) -— CentralbI.
Centralbl. Bakter., II,
1902, 9, 743.
A.
J.J.J.VANDEVELDE.
VANDEVELDE. Sur l'influence
l'intluence des
des hautes
hautesconcentrations
concentrationssalinessalines
A. J.
l'activité de la
la levure
lev ure de
de bière.
bière. (Over
(Over den
den invloed van sterke zoutenconzoutencon·
centratiën op de
de werkzaamheid van
de biergist.) -— Bull.
Bull. assoc.
assoc. beige
belge chichz~
van de
mistes,
16, n° so.
10.
mistes, 1902, 16,
SUT
sur

H. ALLIOT.
ALLIOT. Sur les résultats
obtenus par
par application
application en
en distillerie
distillerie de
de
résultats obtenus
H.
Saccharomyces
acclimatés aux
aux principes valatils
valatils toxiques
toxiques des
des mélasses
mélasses de
de
Saccharomyces acclimatés
betteraves.
(Over de
de uitslagen
uitslagen welke
welke in
in de
de stokerij
worden door
stokerij bekomen worden
betteraves. (Over
het gebruik van Saccharomyces
Saccharomyces aan giftige
giftige vluchtige
vluchtige beetwortelsmelasseprobeetwortelsmelassepro136,510.
Compt. rend.
rend. Acad. Paris, 1903, 136,
550.
dukten aangepast.) - Compt.
—

P.
ANDRIEU. Nouvelle méthode de vérification
vérification de
vendange par
par sul·
sul
de la vendange
P. ANDRIEU.
fitage et levurage. (Nieuwe methode tot wijnbereiding uit druivenoogst,
druivenoogst, door-fitage lvurage.
gist.) —
- Bordeaux,
Bordeaux, 1903,
19°3,32
32 blz.
toevoeging van zwavelig zuur en gist.)

r.

GAVELLE. Action
sodium à 1I p. Ioo
100
M.
M. ARTHUS en J. GAVELLE.
Action du fluorure du sodium
sur une levure.
levure. (Werking van
van fluoornatrium
fluoornatrium àà 11 p.
p. 500
100 op eene
eene gist.)
gist.)
Compt. rend. Soc. biol., 1903, 1481.
—Cornpt.rend.Socbiol.,1903,148.
KOSSOWICZ.Untersuchungen
Untersuchungen über
das Vethalten
Verbalten der
Hefen in
in
liber das
der Hefen
A. Kossowicz.
mineralischen Náhrlbsungen.
Nährlösungen. (Onderzoekingen over
de levenswijze van
van de
de
mineralischen
over de
gisten in minerale voedende
voedende oplossingen.)
oplossingen.) —
- Zeitschr. landes.
landw. VersuchsweVersuchswesen Oesterreich, 19°3,6,27
1903, 6, 27 en 731.
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A. J. J. VANDEVELDE. Onderzoekingen over den invloed van sterke
zoutoplossingen op de gistingskracht en de gistingsenergie. — Handelingen
y e Vlaamsch Natuur Geneeskundig Congres, 27 Sept. 1903.
R. BANDEROWSKI. Uber den Einflufs des Bauerschen Extraktes auf die
Garkraft der Hefe. (Over den invloed van het extrakt van Bauer op de
gistingskracht van de gist.)
Zeitschr. landw. Versuchswesen Oesterreich,
—

1 904,

7, 495.

L. NATHAN. Uber den Einflufs der Metalle auf garende Fliissigkeit.
den invloed van metalen op gistende vloeistoffen.) — Centralbl.
Bakter., I I, 1904, 12, 93.

(Over

Pozzr-Escor. Etude expérimentale sur la toxicité des composés du
chrome à l'égard des végétaux inférieurs et en particulier des Saccharomyces.
(Proefondervindelijke studie over de giftigheid der chroomverbindingen tegenover de lagere planten en in 't bijzonder van de Saccharomyces.) — Bull.
Assoc. ch im. suer. dist., 1904, 2 I , 1141.
A. ROSENSTIEHL. Einflufs der Farb- and Gerbstoffe auf die Tatigkeit
der Hefen. (Invloed van kleur- en looistoffen op de werkzaamheid van de
Ber. V intern. Kongress angew. Chemie, Berlin, 1903, 3, 678 .
gisten.)
—

TH. BOKORNY. Das Hefewachstum in mineralischer Nahrlósung. (De

gistengroei in minerale voedingsoplossing.)
I Juli 1905.

Zeitschr. Spiritusindustrie,

TH. BOKORNY. Uber dar Aufsammlungsvermbgen der Hefe fur Farbstoffe and gewisse Schwermetallsalze. (Over het vermogen tot vereenigen van
de gist voor de kleurstoffen en zekere zouten van zware metalen.) — Allgem.
Brauer. Hopfenzeit., 1905, 45, 2101.

TH. BOKORNY. Uber das Bindungsvermógen der Hefe fur Farbstoffe and
gewisse Metallsalze. (Over het verbindingsvermogen van de gist voor kleurstoffen en zekere metaalzouten.) — Allgem. Bauer Hopfenzeit., 1905,
-

45, 2101.
M. DELBRUCK. Wirkung von Reizstoffen auf Hefe. (Werking van

prikkelstoffen op de gist.)
in Berlin, 1905, 8, 483.

—

Jahrb. d. Versuchs u Lehranstalt Brauerei

M. DESMOULINS. Influence des couleurs sur la fermentation. (Over den
invloed van kleurstoffen op de gisting.) — Mon. vin., 1905, 278.
H. GALLER. Ueber den Einflufs der Essigsaure auf das Leben der Weinhefen. (Over den invloed van azijnzuur op het leven der wijngisten.) —
2. Bericht der hgl. Wurttemb. Weinbauver-suchsanstalt Weinsberg fiber
ihre Tatigkeit im fahre 1905.
G. GIMEL. Vorgang der Anpassung von Hefen an die schweflige laure.
(Aanpassing van gisten op het zwaveligzuur). -- Bull. assoc. chim. sucre.
dist., 1 905, 2 3, 669.
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G. JACQUEMIN. Verfahren zur Akklimatisation von Brennereihefe an
verhaltnismafsig grofse Dosen von antiseptisehen Salzen oder Sáuren (Kupfersalze oder ein Gemenge von Ameisensaure and Kieselfluorwasserstoffsáure)
and die Verwendung dieser Hefe im praktischen Betriebe. (Methode tot het
aanpassen van stokerijgist aan naar verhouding groote dosen van bederfwerende zouten of zuren, — koperzouten of een mengsel van mierenzuur en
kiezelfluoorwaterstofzuur —, en over het gebruik van zulke gisten in de praktijk.) -- Zeitschr. Spiritusindustrie, 1 905, 45 1 .
J. HIRSCH. Der Einflufs von Formaldehyd auf Vermehrungsenergie and
,Garungsenergie sowie auf die Generationsdauer verschiedener Hefearten.
(Over den invloed van mierenzuuraldehyd op de vermenigvuldigingsenergie
en de gistingsenergie, alsook op den duur van het vermenigvuldigingsvermogen
van verscheidene gistrassen.) -- Allgeln. Zeitschr. Bierbrauerei and Malzfabrikation, 1905, 33, 35 1 .
H. LAER. Sur quelques phénomènes de coagulation produits par le
borax ; agglutination de la levure. (Over eenige verschijnselen van stremming
onder den invloed van borax; agglutinatie van de gist.) — Bull. Soc. chirp.
Belgique, 29 jan. 1905; Centralbl. Bakter, 1905, 14, 333; Wochenschr.
Brauerei, 1905, 480.

H. LANGE. Uber die Verwendung der AmeisensA ure in der Brennerei
Nach Untersuchungen von W. Henneberg and H. Stiegeler. (Over het gebruik
van mierenzuur in de stokerij volgens de onderzoekingen van W. Henneberg
en H. Stiegeler.)
Zeitschr. Spiritusindustrie, 1905, 341; Osterr. Brennereizeit, 1905, n° 19.
—

H. LANGE en STIEGELER. Anregung der Garkraft der Hefe durch Reizmittel. (Over het verhoogen van de gistingskracht van de gist door prikkelstoffen.)
Jahrbuch Versuchs and Lehranstalt Brauerei Berlin, 1905,
32 ; Jahrbuch hereins Skiritus-Fabrikanten Deutschland, 1905, 5, 171
en 300.
—

L. NATHAN, A. SCHMID en W. FUCHS. Uber den Einflufs der Metalle
auf garende Fliissigkeiten. (Over den invloed der metalen op gistende vloeistoffen.) — Centralbl. Bakt., II, 1905, 15, 349.
E. Pozzi ESCOT. L'utilisation des sels de cuivre dans l'industrie des
fermentations. (Over het gebruik van koperzouten in de gistingsnijverheid.) —
Bull. assoc. chim. sucr. dist., 1905, 22, 662.
W. HENNEBERG. Einfluss von zwólf Sb,urearten, von Alkohol, Formaldehyd and Natronlauge auf infizierte Brennerei-und Presstrefe. (Invloed van
twaalf zurensoorten op alcohol, mierenzuuraldehyd en natronloog op besmette
stokerij- en geperste gist.) — Wochenschr. Brauerei, 1906, 527.

H. VAN LAER. Sur quelques phénomènes de coagulation produits par
les borates, agglutination de la levure, 2° mémoire. (Over eenige stremmingsverschijnselen door boraten voortgebracht, agglutinatie van de gist, 2 ° mede

Bull. soc. chim. Belgique, 1906,

20,

277.

-.deling.)—
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L. NATHAN et A. SCH1MID. Ueber den Einfluss der Metalle auf garende
Fliissigkeiten. (Over den invloed der metalen op gistende vloeistoffen.)
Centr. Bakt., II, 1906, 16, 482.

F. SCHóNFELD. Versuche liber die Wirkung von Reizstoffen auf die
Hefe. (Onderzoekingen over de werking van prikkelstoffen op de gist.) -jahrb. Versuchs Lehranstalt Brauerei Berlin, 1906, 9, 46.
W. SEIFERT. Ueber freie und acetaldehydschweflige Satire und deren
Wirkung auf verschiedene Organismen des Weines. (Over vrij en acetaldehydzwavelig zuur en de werking daal van op verscheidene organismen van
Zeitschr. landes. Versucliswesen Osterreich, 1906, 9, 1019.
den wijn.)
—

E. KAPER et H. MARCHAND. Influence des sels de manganèse sur la
fermentation alcoolique. (Over den invloed van mangaanzouten op de alcoholische gisting.) -- Compt. rend. Acad. Sciences, 1907, 5 44, 574.
M. DELBRiiCK. Reizversuche mit Hefe und Schlfisse daraus. (Proeven
met prikkelstoffen met gist, en gevolgtrekkingen.) — jahrb. Vers. Lehranst.
Brauerei Berlin, 1906, 9, 317.

C. SCHÓNFELD. Versuche liber die Wirkung von Reizstoffen auf die
Hefe. (Onderzoekingen over de werking van prikkelstoffen op de gist.)
jahrb. Vers. Lehranst. Brauerei Berlin, 5906, 9, 46.
S. LEBEDEW. Zur Wirkung von Oxalsáure auf Brauerei-und Presshefe.
(Over de werking van zuringzuur op brouwersgist en op geperste gist.)
Wochenschr. Brauerei; 5907, 24, 182.
E. KAYSER et H. MARCHAND. Influence des sels de manganèse sur les
levures alcooliques. (Invloed der mangaanzouten op de alcoholische gist
Compt. rend. Acad. Sciences, 1 907, 1 45, 343.
soorten.)
—

E. C. HANSEN. Veber die Lotende Wirkung des Athylalkohols auf Bakterien und Hefen. (Over de doodende werking van aethylalcohol op bacterien
en gisten.) — Zentralbl. Bakt., I, 1908, 45, 4 66 .
H. YON TAPPEINER. Ueber die sensibilisierende Wirkung fluorescierender Stoffe auf Hefe und Hefepresssaft. (Over de gevoeligmakende werking
van fluoresceerende stoffen op gist en gistsap.) — Biochem. Zeitschr., 1908,
8, 47.
A. DZIERZBICKT. Einige Beobachtungen fiber den Einfluss der Humus
Stoffe auf die Entwicklung der Hefe und auf Alkoholg irung. (Eenige waarnemingen over den invloed van humusstoffen op de ontwikkeling van de
Anzeiger Akad. Wiss. Krakau, 1909, 651.
gist en op de alcoholgisting.)
.

—

H. WILL. Beobachtungen an Hefenkonserven in Jo ° f O iger Rohrzucker
lbsung. (Waarnemingen op gist in Io proc. rietsuikeroplossing bewaard.) -Zentr. Bakt., II, 1909, 24, 405.

—
—
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Scimees, Paris,
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Compt. rend.
49, 465.
M. ROSENBLATT
ROSENBLATT en
en M.
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ROZENBAND. Sur l'influence
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M.
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fermentation alcoolique.
alcoolique. (Over
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
X X V I.
PANDGOED.
Dit woord is tot nog toe onbekend gebleven. Het voorbeeld , .
dat wij er hier van aanhalen, is aan eene oorkonde uit het jaar
1432 ontleend. De beteekenis is duidelijk uit den tekst zelven
op te maken : « Certains meubles acomplide justice que len nomme
en flamenc Pandgoed ». Het woord wijst derhalve op Goed van
rechtswege in beslag genomen, d. i. op Goed dat met uitvoering van de vereischte rechtsvormen tot pand is aangewezen,
tot zekerheid b. v. van de voldoening eener aangegane verplichting of van de betaling van geldelijke schuld :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rek. van den baljuw
van Veurne van Iq Jan. 1432 n. s. tot 5 Mei daaropvolgende (nr 1942),
fol. 2 : « De Vighereux Poulin, qui fu calengiés pour ce que par force
et de fait it avoit prins et arresté en la chastellenie de Furnes certains
meubles acompli de justice, que len nomme en flamenc pandgoed,
appartenant à plusieurs personnes, dont le baillj lui mist sus que en
ce ii se avoit fait seigneur et fourfait lamende de lx lb. Et pour ce
que le dit Vighereux est ung trèspovre innocent a peu de chevance,.
le baillj le receupt en grace et en composicion avant jugement pour
le mieulx pour et receupt x lb. »
EDW. GAILLIARD.

VERSLAGEN
BN

MEDEDEELINGEN
DER

KONINKLIJKE

VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE

Mei
I910

GENT
A.. S I P P E R
Drukker der Koninklijke Vlaamschc Acaclcu1.le
IglO

INHOUD.

1°) Verslag over de MeI-vergadering.
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2°) Kleine vers.:heiclenheclen. - Nr XXVII.
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3°) Wonderen der Germaa1lSche Wereld, door OMER
\V ATTEZ •
329
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Vergadering van 18 Mei 1910.
Aanwezig de heeren : Prof. AD. DE CEULENEE 1Z,
bestuurder, Is. TEIRLINCK, onderbestuurder, en Evw. .
GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS
OBRIE, TH. COOPMAN, JAN BROECKAERT, JAN BOLS,

Prof. Dr.

WILLEM DE VREESE, Dr. L.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, JAN
BOUCHERIJ, AMAAT JOOS, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE,
Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE, VICTOR
DELA MONTAGNE en Mr. PAUL BELLEFROID, werkende
leden;
de heer OMER WATTEZ, briefwisselend lid.

KAREL DE FLOU,

SIMONS, GUSTAAF SEGERS,

De heeren Dr. H. CLAEYS en Mr. EDw. COREMANS,
werkende leden, alsook de heer Dr. LEO GOEMANS,
briefwisselend lid, hebben laten weten, dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
April-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

**
Aangeboden boeken. Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de hoeken aan de Academie aangeboden :
--

Door de Regeering
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie et du Travail.
Office du Travail. Rapports annuels de l'Inspection die Travail. I4me
année (1908). Bruxelles, 1909.
TIJDSCHRIFTEN. — Académie Royale de Belgique. Bulletin de la
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe des
Beaux Arts, nos 1-2, 191o. — Id. Bulletin de la Commission Royale
d'Histoire, no 1,1910. — Bibliographie de Belgique. 1909 : Table alpha-
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bétique de la première partie : Livres ; Id. de la deuxième pantie : Périodiques; Bulletin des Sommaires des périodiques, no 12. 1910 : Première
partie : Livres, nos 6-7 ; Deuxième partie : Publications périodiques,
nos 6 7. - Le Musée beige, no 2, 191o. — Bulletin bibliographique et
pédagogique du Musée beige, no 4, 191o. - Revue Sociale Catholique,
no 7, 191o. — Revue de l' Université de Bruxelles, no 6, 1909-10. —
Wallonia, nos 3-4, 1910. — Bulletin des Musées royaux, no 3, 1910. —
Arbeidsblad, nr 6, 1910. — Annales des travaux publics de Belgique,
no 2, 1910. — Maandschrift van het Beheer van Landbouw, nr 3, 1910.
-

Door de Société d'Emulation, te Brugge :
SCHREVEL (A.-C. DE . - Société d'Émulation de Bruges. Mélanges, III. Etablissement et débuts des carmes déchaussés a Bruges, par
le chanoine A.-C. DE SCHREVEI,. Bruges, 1910.
Door de Kdniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften,

te Munchen :

Sitzung -sberichte der Kéniglich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosopliisch philologische Klasse .1909:7-9 and Schlussheft:
7. SIMONSFELD (HENRY) : Urkunden Friedrich Rotbarts in Italien.
Fiinfte Folge.
8. WECKLEIN (NIKOLAUS) : Ueber Hypsipyle des Euripides.
9. VOLLMER (FRIEDRICH) : Lesungen and Deutungen. Sehlussheft
Inhalesiibersicht. Berichte ober die Sitzungen mit Inhaltsangaben
der Vortrcige. Verzeichnis der eingelaufenen Druckschrz ften.

1910: 1-2.

Abhandlung :
I. P6HLMANN (ROBERT V.) : Die Weltanschauung des Tacitus.
2. PRUTZ (HANS) : Jacques Coeurs. Beziehungen zur romischen
Kurie.
WOLTERS PAUL) : 'Adolf Furtwangler. Gediichtnisrede gehalten in
der iiffentlichen Sitzung der K. Akademie der Wissenschaften am 20.
November 1909.

Door de Kungl. Universitets-Biblioteket, te Upsala :

Universitati Lipsiensi Saecularia quinta. Diebus XX I'III--XXX
mensis Julii, A. D. MCMIX celebranti gratulantur Universitatis Upsaliensis Rector et Senates. Insunt ISACI COLLYNI : I. Libri THOMAE
WERNERI Lipszensis quondam professoris, qui nunc Upsaliae in Bibliotheca Universitatis adservantur. — H. Programmapromotionis in facilitate juridica studii Lipsiensis anno 1JIDIX impressum. Upsala MCMIX.
COLLIJN (ISAK). -- Arbeten utgifna med understdd af Vilhelm
Ekmans Universitetsfond, Uppsala. 7. Katalog éfver Linkiipings

Stifts och Ldroverksbiblioteks inkunabler, upprdttad af ISAK COLLIJN,
amanuens vid Uppsala Univ.-Bibliotek. Uppsala, 1909.
Door de Academie impériale des Sciences de St.-Pétersbourg :

Bulletin, nos 7-8,

1910.

—
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-

Akademie der
der Wissenschaften,
Wissenschaften,
Door de Königlich
Kdniglich preussische Akademie
Berlijn::
te Berlijn

SitzuJtgsberichte der
der koniglich
küniglich preussischen Akademie
Akitdemie der
der Wissen
Wissen-Sitzungsberichte
schaftm zie
zu Berlin.
BerUn. 1887-1909.
I887-Igog.
schaften
(Bij elken
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een omvangrijke
omvangrijke Inhoudstafel.)
Inhoudstafel.)
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kÜ1tiglichm Akademie
Akademieder
derWissenschaften
Wisse?tschaften zie
Zit
Abhandlungem
Berli1t, PhysikalisclíP hysikalisch-1I1athematische
ltnd PhilosofthischP hilosoPhisch-historische
klasse,
Berlin.
mathematische and
historische klasse.
SCHMlDT
1887. SCHMIDT

:

SCHULZE:: Zier
Zur Stammesgeschichte
Stammesgeschzi:hte der
der Hexactinelliden.
Hexactinellzden.
SCHULZE
GÖPPERT:: Nachtrage
Nachträge zur
zur kenntniss
kenntmssder
derCon
Coniferenhiilzer
derpalaeopalaeoferenh6lzer der
GÓPPEÍZT

(Mil 12 Tafeln.)
zoisclzen Formationen. (Mit
zoischen
'VEBER : Ueber
des krzshnaddsa.
WEBER
Ueber den
den Pdrasi'Prakdça
Pdrasïprakdfa des
krishnaddsa.
NÖLDEKE : Die Ghassdnischen
Ghassdmschen Fiersten
Fürsten aus
ausdem
dem Hause
House Gafna's.
NOLDEKE
RAWITZ:: Die
Dze Fussdruse
Fussdrüse der Opistobranchier.
Opz'stobranchier. (Mit 22 Tafeln.)
RAWITZ
KöTTER : Grundzuge
Grundzüge einer rein geometrischen
geometrischen Theorie der alge
algeKOTTER
brazschen ebenen Curven.
-braischenb en
GRäBER : Die Wasserleitungen
Wasserleüungen von
von Pergamon.
Pergamon. (Mit
(Mi! 2 Tafeln)
Tafeln.)
GRaBER

1888. SCHULZE:
Kiemen der Batrachierlarven.
Batrachzerlarven.
SCHULZE : Ueber
Ueber dze
die inneren
inneren Kiemen
Tafeln,)
(Mit 4 Tafeln.)
MÖBIUs : Bruchstiicke
Bruchstücke einer
Rhzzopodenfauna der
der Kieler
Xzeler Biecht.
Bucht.
einer Rhizopodenfauna
MOBIUs
Tafeln.)
(Mit 55 Tafeln)
W ALDEYER : Das Gorilla-RÜckenmark.
Gorilla-R2 ckenmark. (~Iit
(Mit 12 Tafeln.)
SACHAU : Indo-Arabische
Indo·Arabzsche Studien
Studzen zur
zur Aussprache
Aussprache and
undGeschichte
Geschichte
des
des Indz'schen
Indischen in
in der
der ersten
ersten Hiiljte
Halfte des
desXI.Jahrhunderts.
XI..Jahrhunderts. (Mit Ii Tafel.)
WEIZSäCKER:
Dze Urkunden
Urkunden der approbation
approbation Kiinig
Konig Rupprecht's.
WEIZSaCKER : Die
WEBER:: Ueber
Pdrasîprakdça des
des
Ueber den
den zweiten,
zweiten, grammatzschen,
grammatischen, Pdrasïprakdca
WEBER
fCrishnadása.
Krishnadcïsa.
W
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Walzlort.
WEIZSaCKER
SCIDIIDT::
SCHMIDT

Urlzdmatlz der
der Indogermanen
Indogermallen uud
ellropäïsche
Die Urheimath
and das europrtsche

zalzlsJ'stem.
zahlsystem.
nnd RUNGE
RUNGE:: Ueber
Ueber die
Spectren der
der Elemente.
Elemente. Drifter
Dritter
KAYSER and
die Spectren
(Mit iI Tafel.)
Tafel.)
Abschnitt. (Mit
LEPSIUS : Griechische
GriechiSche ltfarmorstudien.
Marmorstudien.
LEPSIUS
SCHULZE:: Ueber
(:\fit II Tafel.)
Ueber TrichoPlax
Trichoplax adhaerens. (Mit
1891. SCHULZE

Afnka.
ENGLER :: Ueber
Ueber die
die Hochgebirgsjlora
Hochgebirgsflora des
des troPischen
tropischen Afrika.
~ÖLDEKE : Das arabische
arabische Má"rchen
Doctor and
und Garkoch.
Garkoch.
NriLDEKE
Marchen vom Doctor

Cu RTl US : Die Tempelgiebel
Tempelgiebe! von Olympia.
0ZJ'mpia.(Mit
(:\lit 2 Tafeln.)
CURT1US
nnd RUNGE
RUNGE:: Ueber
der Elenzente.
Elemente. Vierter
Ueber die
die Spectren der
KAYSER and
(Mit 2 Tafeln.)
Abschnitt. (Mit

1892. SCHWENDENER and
nnd KRABBE (G.):
über die
Untersuchungen ober
(G.) : Untersuclzzmgen
Onentirungstorszimen
ulldBl2tthen.
Blitthen. (Mit 3 Tafeln.)
Tafeln.)
Orientirungstorsionen der
der Bliifter
Blatter and
systematische Anordnung
Anordllullg' der
dermonokotyledoneen'
monokotyledoneen
ENGLER :: Die systematische
Al1giospermen.
Angiospermen.
SCHULZE:: Ueber
Kiemen der
der Batrach/"erlarven.
ZweiteBatrachierlarven. Zweite
Ueber die
die inlleren
inneren Kiemen
SCHULZE
Mittheilnng. (Mit 66 Tafeln.)
Tafeln.)
Mittheilung.
\VEINHOLD : Glücksrad
und Lebensrad. (Mit
(:\Iit 2
2 Tafeln.)
Tafeln.)
Gliicksrad and
KAYSER nnd
RUNGE:: Ueber
der Elemente.
Elemente. Fiinfter
Fünfter
Ueberdze
die SPectren
Spectren der
KAYSER
and RUNGE
Abschnitt. (Mit
(:\lit tI Tafel.)
Abschnitt.
von der
BRAUER:: Ueber das
v. Dyb.
Dyb. von
der
Branchipus Grubii
rrubii v.
das Ei von Branchipus
BRAUER
Bzïdul1g bis zur
zur Ablage.
Ab/age. (Mit 3 Tafeln.)
Tafeln.)
Bildung
KAYSER und
der Elemente.
Elemente. Sechster
Ueberdie
die Spectren
Spectren der
RUNGE : Ueber
KAYSER
and RUNGE:
Abschnilt.
(Mlt tI Tafel.)
Abschnitt. (Mit
(Mitt
SCHEINER : Der grosse Sternhaujen
imHercules
HerculesMessier
jlfesszer13.
13. (:\1it
Sternhaufen im
It Tafel.)
:\IrLCHHoEFER
dz~ Defnenordnung
Demenordnung des
des
Untersuchungen iiber
fiber die
MILCHHOEFER : Untersuchungen
KLeistlzenes. (Mit
(Mit I Karte.)
Kleisthenes.
Tafel.) ,
(Mit I Tafel.).
1893.
Ueberden
denneuen
neuenStern
Stern im
im Fuhrmann.
Fuhrmann. (~Iit
VOGEL : Ueber
1893. VOGEL:
vonGembloux
Gembloux Passio
Passzo sm/etae
DüMMLER
Si ebert'ssvon
sanctae Ll/cwe
Luciae virginzs
virginis
DiiMMLER : Sigebert'
und
Thebeorum.
and Pass/a
Passie sanctorum Theheorum.
\VEBER:
denRc
Rájasûya.
Ueber die
die Königsweihe,
Kónigsweihe, den
jaszlya.
WEBER : Ueber
KAYSER
RUNGE:: Die
Die Dlsperszon
Dispersion der
der Lujt.
Luft.
and RUNGE
KAYSER und
SCHWEINFURTH
Pjlanzennamen.
Ahyssinische Pfianzennamen.
SCHWEINFURTH : AbJ'ssinzsche
KAYSER
RUNGE:: Ueber
der Elemente.
Elemente. Siebenter
Ueberdie
die Spectren
Spectren der
KAYSER und
and RUNGE
Abschnitt. (Mit
(:'dit 1I Tafel.)

1894.
Ueberdie
die Glz"ederul1,E;
Gliederungder
der Flora
Flora Usambaras
Usambarasund
und.
1894. ENGLER : Ueber
der alZ,grenzenden Gebiete.
derangzGbit.

315 SCHULZE : Hexactinelliden des Indischen Oceanes. I. Theil. Die
.Hyalonenzatiden. (Mit 9 Tafeln.)
ten des 1116nches Theodorich
DiiMMLER : Ueber Leben and Schriften
(von Arnorbach).
SCHEINER and HIRAYAMA : Plzotographische Aufnahmen Fraunhoferscher Beugungsfiguren. (Mit 4 Tafeln.)

1895. VIRCHOW : Ueber die culturgeschichtliche stellung des Iiaukasus, ureter besonderer Iserucksichtigungder ornamentirten Bronzegiirtel (zus transkaukaszschen Grdbern. (Mit 4 Tafeln.)
DAMES : Die Plesiosazerier der siiddeutschen Liasformation. (Mit
5 Tafeln.)
SCHULZE : Hexactinelliden des Indischen Oceanes. II. Theil. Die
Hexasterophora. (Mit 8 Tafeln.)
SACHAU : Skizze des Fellichi-Dialckts von Mosul.
HEYMONS : Die Seg -inentirung des Insectenkvrpers. (Mit i Tafel.)
KALBFLEISCH : Die neuplatonische fcilschlich dem Galen zuge-

schriebene Schrift IIpó4 Focvpov reps you' it S g ttpuxob c.,tt tix gil f3pva.
Aus der Parise,- Handschrift zuip ersten Male herausgegeben. (Mit
2 Tafeln.)
SIEBS : Westfriesische Studien.
1896. ENGLER : Ueber die geographische Verbreitung der Rutaceen fin Verhizltnzs ,s zu ihrer systejnatzschen Gliederung. (Mit
3 Tafeln.)
ENGLER : Ueber diegeographische l7erbreitungder Zygophyllaceen
Inc Verlthitniss zu ihrer systematischen Gliederung. (Mit I Tafel.)
WEINHOLD : Zier Geschichte des hezdnischen Rims.
ERMAN : Gesprdch eines Lebensmiiden met seiner Seele. Aus dem
Papyrus 3024 der K6'niglichen Museen herausgegeben. (Mit to Tafeln.)
STUMPF : Die pseudo-aristotelischen Problenze fiber Mus ik.
HEYIIIONS : Grundzuge der Entwickelung and des Iíorperbaues
von Odonaten and Ephemeriden. (Mit 2 Tafeln.)
1897. ERMAN

:

Bruchstiicke koptischer Volkslitteratur.

WEINHOLD : Die mystische Neunzahl bei den Deutschen.
HARNACK : Berichte des Secretars der Brandenburgischen Societdt

.der Wissenscnaften J. Th. Jablonski an den Prásideizten G. W. Leibniz (1700-1715) nebst einigen antworten von Lezbniz.
KoPscH : Das Riickenmark von Elephas indicus. (Mit i Tafel.)
•KAYSER ; Ueber die Bogenspectren der Elemente der Platzngruppe.
BREN NER : M. rs-Beobachtungen 1896-97 L.uf der Manora-Sternwarte in Lussin piccolo. (Mit 3 Tafeln.)
FRaNKEL : Epig-raplzisches aus Aegina.
1898. VIRCHow : Ueber die ethnologische Steltung - der praehistorischen and protohistorischen Aegyter. (Mit 2 Tafeln.)
WEINHOLD : Die Verehrung- der Quellen in Deutschland.

- 316 RICHARZ (F.) and KRIGAR-MENZEL (0.) : Bestimmung der Gravitatiónsconstante and der mittleren Dichtigkeit der Erde lurch
Tzgzingen. (Mit 4 Tafeln.)

1899-1900. SCHULZE ; Hexactinelliden des Indischen Oceanes.
III. Theil. ( Alit 7 Tafeln.)
WALDEYER : Die Kolon-11%ischen, die Arteriae zend die Arterien—
fader der Bauchhehle, nebst Bermerkungen zur Topographie des
Duodenum und Pankreas. (Mit 4 Tafeln.)
DIELS : Arzstotelis gm* ertur de Melisso Xenophane Gorgia libellus.
DiiMMLER : Raabert's Epitaphium Arsenic. (Mit i Tafel.)
VAHLEN : Ueber die Versschliisse in den .Koznódien des Terentius.
SCHAUDINN (F.)
Untersuchungen fiber den Generationswechsel
von Trichosphaerium sieboldi Schn. (lit 6 Tafeln.)
SCHUMANN (K.) : Die Verbreitung der Cactaceae im Verháltniss zet
iiirer systematischen Gliederung. (Mit 2 Tafeln.)
KRAUSE (R.) : Untersuchungen fiber den Bait des Centralnervensystems der Affen. (Mit 3 Tafeln.)

1901. BRANCO and FRAAS (E.) : Das vulcanische Ries bei J ordlingen in seiner Bedeutung fier Fragen der allgemeinen Geologie.
(Mit 2 Tafeln.)
AUWERS : Alittlere Oerter von 570 sternen fiir das Aequinoctium
1815.0, aus den auf der Sternwarte Greenwich enter Direction von
Pond in den fahren 1811-181,9 angestellten Beobachtungen abb eleitet.
ERMAN : Zouberspriiche fiir Mutter and Kind. Alts dem Papyrus
3027 des Berliner Museums. (Wit 2 Tafeln.)
HEYMONS (R.) : Biologische Beobachtungen an asiatischen Solifzggen nebst Beitrd gen zur Systenzatik derselben.
DÓRPFELD (W.) : Das siidliche Stadtthor von Perg-amon. (Mit
3 Tafeln.)
1902. BRANCO : Das vulcanische Vorries and seine Beziehungen
zunn vulcanischen Riese bei 1Vórdlingen. (Mit Tafel.
CONZE : Kleinfunde aus Pergamon. (Mit 3 Tafeln.)
RUNGE (C.) and PASCHEN (F.) : Ueber die Strahlung des Quecksilbers im magnetischen Felde. (Alit 6 Tafeln.)
SAMTER (M.) and HEYMONS (R ) : Die Variationen lief Artemia
Salina Leach, and ihre Abhángigkeit von izusseren Einfliissen.
KRAUSE (W.) : Ossa Leibnitii (Mit 1 Tafel.)
VIRCHOW (H.) : Ueber Tenon' schen Raum and Tenon'sche Kapsel.
(Alit 2 Tafeln.)
GAIDUKOV (N.) : Ueber den Einfiuss farbigen Lichts auf die Fdrbung lebender Oscillarien. (Mit 4 Tafeln.)
SCHaFER (H.) : Bin Bruchs tuck altagyptischer Annalen. (Mit
2 Tafeln.)
STIEDA (W.) : Ueber die Quellen der Handelsstatistik in Mittelalter.

-
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1909. SCHULZE (F.-E.) : Caulophacus arcticus (Armauer Hansen)
und Calycosoma gracile F.-E. Sch. nov. spec. (Mit 2 Tafeln.)
AUWERS : Vierzehn unbekannt gebliebene Kenigsberger Zonen und
Catalog von 1309 darin beobachteten Sternen fur das Aequinoctium 1825.
BURDACH : Bericht fiber Forschungen zum Ursprung der neuhochdeutschen Schr*iftsprache und des deutschen Humanismus.
GRONROOS (H.) : Die Musculi biceps brachii und latissimo-condyloideus bei der affengattung Hylobates im Vergleich mit den entspre
chenden Gebilden der Anthropoiden und des iVlenschen. (Mit 3 Tafeln.)
KAYSER (H.) : Die Bogenspectren von Yttrium und Ytterbium.
FRIEDENSBURG (W.) : Das Ke niglich Preussische Historische Institut in Rom in den dreizehn ersten Jahren seines Bestehens 1888-1901.
GELZER (H.) : Pergamon unter Byzantinern und Osmanen.

1904. STRUVE ; Beobachtungen von Flecken auf dem Planeten
Jupiter am Refractor der Kónigsberger Sternwarte.
MEYER : Aegyptische Chronologie. (Mit 7 Tafeln.)
DIELS : Laterculi Alexandrini aus einem Papyrus Ptolemaeischer
Zeit. (Mit i Tafel.)
KRAUSE (R.) und KLEMPNER (S.) : Untersuchungen ober den Batt
des Ceneralnervensystems der Affen. Das Nachhirn vom Orang Utan.
(Mit 2 Tafeln.)
FRITSCH (G.) : Die Retinaelemente und die Dreifarbentheorie. (Mit
Tafel.)

KRAUSE (R.) und KLEMPNER (S.) : Untersuchungen fiber den Bau
des Centralnervensystenns der Alen. Das Hinter-und Mittelhirn vom
Orang Utan. (Mit 4 Tafels.)
HAUSSMANN (K.) : Magnetische

Messungen im Ries und dessen
Umgebung. (Mit 8 Tafeln.)
ROMBERG (J.) : Ueber die chemische Zusammensetzung der Eruptivgesteine in den Gebieten von Predazzo und Monzoni. (Mit i Tafel.)
FRANKE (0.) : BeitrOg e aus chinesischen Quellen zur Kenntniss
der Turkveilker und Skythen Centralasiens.
MULLER (F.-W.-K.): Handschriften-Beste in Es trangelo-schrift aus
TurfZin, Chineszsch-Turkestán. II. 'Teil. (Mit 2 Tafeln.)
SEUFFERT (B.) : Prolegomena zu einer Wieland-Ausgabe.
RITTER (P.) : Neue Leibniz-Funde.

1905. BRANCO und FRAAS (E.) : Das kryptovulcanische Becken von
Steinheim. (MAL 2 Tafeln.)
SCHaFER : Zur Beurtheilung des Wormser Concordats.
MITTEIS ; Ueber drei neue .Handschriften des syrzsch-rómischen
Rechtsbuchs.
DIELS Die Handschriften der antiken Aerzte.
1)ILTHEY : Die jugendgeschichte Hegels.
:
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3 18 - SIEGEL (J.)
a.) :: Untersuchungen über
dz'e Aetiologie
Aetiologîe der
der Pocken
Pocken und
ober die
and
der Maul-und
MaulunJ Klauenseuche.
Klauenseuche. (Mit
(Mil 22 Tafeln.)
SIEGEL (J.):
(J.) : UntersuchuJlgen
Untersuchungen über
SIEGEL
Aetiologie des
ober die Aetiologie
des Scharlachs.
(~Iit
(^Iit t Tafel.)
SIEGEL (J.):
(J.): Untersuchungen liber
SIEGEL
über d,e
Aetiologie der
S)'P/lliis.
die Aetiologie
der Syphilis.
(Mit
(~rit 2 Tafem.)
Tafein.)
KALISCHER
(O.) :: Das Grosshirn
KALISCHER (0.)
Grosshirn der
der Papageien
Papagezen 111
in anatomischer
zuid ph)'siologzscher
WlJ
Beziehung. (Mn
Tafein.)
physiologischer Beziehung.
(Mit 66 Tafeln.)
SAMTER (M.) :: Die geographzsche
SAl\1TER
von Mysis
l}lySZS relicta,
rehcta,
geographzsche Verbreitung von
Pallas/elia
quadnsPinosa, Pontoporeia
aJlims
Deut;chland alsI^z
llasiella quadrzspinosa,
Pontoporeia af
nis in Deutschland
Erkla"runb
sversuch inrer
Erklû'rungsversuch
TafeJn.)
iii rer HO'kwift.
Herkuu ft, (Mil
(Mit 6b Tafeln.)
H IRSCHBE RixlJ.)
(J.) :: Die arabischen
HIRSCHBERG
arabhûzen Lehrbücher
Augenhellkunde.
Lehrbkcher der Augenheilkunde.
^zn Capz'tel
Em
Capitel ZUl'
zur arabzJ'chen
arabischenLzderaturgeschzchte.
Litteraturgeschichte.Unter
Utter j~fz'twzrkung
Mitwirkung
vvn
z'un J. LIPPERT
LIPPEkT una
MITTWOCH bearbeitet.
bearbeziet.
and E. M1TTWOCH
SEUFFERT (B.) :: Prolegomena
SEUFFERT
Prolegomena zu
FVzeland·Ausgabe. lIl-lV.
zu einer
einer Wieland-Ausgabe.
III-IV.

1906. KLEIN
KLEIN:: Studien
StudzcJlZitier
über llleteoriten,
j~feteorzten, vorgenommen
Grund
vorgenommenauj
anf Grund
des
UnLVersziiit Berlin.
Berlln. (MIt
Tafeln.)
des ,Uaterials
Materials der
der Sam1lZ1ung
Samznlung der Unzversitdt
(Mit 3 Tafeln.)
BRANCO
Allwwdungder
derR6
Ró'ntgemtrahlen
der PaiaeontoPaiaeonto·
BRANCO : Die Anwezzdung
,ntgenstrahlen in der
logz'e.
(Mit 44 Tafeln.)
Tljfeln.)
logie. (Mit
DIELS
DIELS ;: Die Handschriften der
der antiken
antz'ken Aerate.
Aerzte. II.
Il. Theii.
Theii. Die
Die
übrigen grieclllJ'chen
Galenos.
%ibrigen
griechischen Aer!ze
Aer f ze ausser Hzppokrates
Hzppokrates und
and Galenos.
DRESSEL :: Fün!
(,oldmedazlloJls aus
von Abukir.
Abukir. (Mit
DRESSEL
Ekuf GoldjnedazlIoaas
aus dan
dem Funde
Funde von
4 Tafeln.)
MEYER:
,md Scmiten
Semz'ten ininBalylonien.
Baiylonien. (Mil
Tafeln.)
MEYER : Sumerier
Sztmerier and
(Mit 9 Tafeln.)
STUMPF
ErschánuJl;;e71
P'ychlsche Functionen.
Funcl/onen.
en und
and psychische
STUMPF : Erscheizauns,
STUMPF
Eilltncz'lun,g'der
derWissensclzaften,
Wissensclzajten.
Zur Eintneilung
STUMPF : Zu,.
EDlNGER (L.)
von 111yxine
.Jtf)'Xz11e gglutz1zosa.
Gehirn von
-lutinosa. (Mit
EDINGER
(L.) :: Ueber dus Gelzz'rn
3Tafeln.)
3
Tafeln.)
HERZ (H.):
die Zone
Zone von
von 6°
6· bis
bIS 10
JOO0 sudlicher
südhcher
HERZ
(H.) : Sterneatafog
Sterncatalogjür
fur die
Dedinatümjür
Aeqzá7Zoctzum1890.
1890. Abth. i.
I.
Declination
fur das Aegztinoctzum
BOkCHARDT
lI'ilmesser and
und Nilstandsmar
iVzJstandsmari<e1l.
(Mit 55 Tafeln.)
ken. (Ma
BORCHARDT (L.) :: Wilmesser
LlTHIAl\N (E.)
und KI<ENCKER
deutsehen
Vorbericht der deutschen
KRENCKER (D.)
(D.) :: Vorberich!
L1TIMANN
(E.) and
AklUlmxpeditioll. Glit
(.\lit 4 Tafeln.)
Aksztmexpedition.
rzbeizsche Uebersetzung
Ueóersetzzmg' von
Aïifzdäsas
MeE['von IiV
lidásas Me,
(H.) :: Die tzbetzsche
BECKH (H,)
Jzaduta.
-haciuta.

}

1907. HERTWIG
HEkTWIG (0
und POLL
POLL (H.) :: Zur
ZUl' Biologie
Biologie der Mc
Miiusetuusetu(0)) and
TafeJn.)
moren. (Mil
(Mit 22 Tafeln.)
BRANCA und
FRAAS
Dzi Lagerungsverhdltnisse
Lagerungsverhiiltnzsse Bunter
Bunter
nod 14RAAS (F..)
(E.) :: Die
BN';C/e aJl
der Bahnlinie
Balznhnie Donauw6rth-7reztchtlingen
Donauwó·nh.7i-euchtizngen und
zhre
Breccie
an der
und ihre
8edeutu
"g jür
Rzesproblem, (Mit
(~IIt 1i Tafel.)
Bedeutuag
fur das Riesproblezn.
BRANCA
aUe im
von Ichthyosauren
Ichtlzyosauren liegenden
hegende" Junim Innern von
funBRANCA :: Sind alle
geil ausnahznslas
ausnahmslas Embryonen
Embryonen?
(Mil II Tafel.)
TafeL)
got
? (Mit
STRUVE
Beobacltill11fJen
7itan am
am KYnigsI(ó'nigs'
des Sa/tf1'nstrabanten
Saturnstrabanten Titan
aaen des
STRUVE :: Beobachtztn
herger
Berluzer Refractor.
herg
and Berliner
er und
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SACHAU : Drei aramdische Papyrusurkunden aus Elephantine.
(Mit t Tafel.)
DIELS : Bericht ober den Stand des interakademischen Corpus
medicoruin antiquorum and Erster Nachtrag zu den in den Abhandlungen 1905 and 1906 verbfentlichten Katalogen : Die Handschriften der antiken Aerzte. I. and II. Theil.
MEYER : Naclztrdge zur aegytzscizen Chronologie.
DIELS : Beitráoe zur Zuckun-zgsliteratur des Occidents and Orients.

I. Die griechischen Zuckungsbucher (Melampus mpt ;cuAp.wv.)
GORJANOVJC-KRAMBERGER (K.) : Die geotektonischen Verháltnisse
des Agramer Gebirges and die mit denselben izzz Zusammenhang
stehenden Erscheinungen. (M it 2 Tafelra.)
1IERZ (N.) : Sterncatalog fiir die Zone von 6° bis 10° s2 dlicher
Declination fur das Aequinoctium 1890. Abth. 2.
FRANKE (0.) : Eine chineszsche Tempelinschr ft aus Idikutsahri
bei Tztr fan (Turkistan), (Mit I Tafel.)

1908.

KEKULE von STRADONIIZ : Die Bildnisse des Sokrates.

MULLER : Uigurica. (Mit 2 Tafelra.)

H EUSLER : Die gelehrte Urgeschichte z'zn altishrndischen Schr fttiiu /n
NIELS : Beitrdge zur Zuckungsliteratur des Occidents and Orients.
II. Illeitere griechische and ausserg riechische Literatur und Volks
-iberliferung.
\VIEGAND (TH.) : Sechster vorldufiger Bericht fiber die von den
h^rrtj lichen Museen in Milet and Didyma unternonzrnencn Ausgrabungen. (Mit 6 Tafeln.)
13ECKH (H.) : Beitrdge zur tibetasclzen Grammatik, Lexikographie,
S1zlzstik eind Met,-ik.
SEUFFERT (B.) : Prolegomena zo einer Wie/and-Ausgabe. V.
BRANCA : Fossile Flugthiere and Erwerb des Flugvermógens.
J ACOBSOHN (L.) : Ueber die Kerne des menschlichen Ruckenmarks.
,

(Mit 9 Tafe1;1.)

1909.

LooFS : Das Gloubenbekenntnzss der Homousianer von

Sardica.
"V ILAMOWITZ-MOELLENDORFF (VON) : Nordionische Steine. (Mit
2 Tafein.)
SLUFFERT (B.) : Prolegomena zu einer IV Íeland-Ausgabe. VI.
CONRAT (COHN) :

Arbor iuris des friiheren Mittelalters knit eigen
-.artigeComputaion.

\VALDEYER : Der Processus retrornastoidens. (Mit 3 Tafeln.)

JACOBSOHN (L.) : Ueber die Kerne des menschlichen Hirnstamms.

(Mit 12 Tafeln.)
KORN (A.) : Ueber Minimaychen, deren Randcurven wenzg . von

Curven abweicizen.
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-- 320 -Door den heer Dr. L. GOEMANS, briefwisselend lid der Academie,:
te Leuven :
GOEMANS (L.) en MARTENS (K.). - Maria, Oratorium. Woorden
van L. GOEMANS en K. MARTENS. Muziek van J. RYELANDT. Versierd
met eene teekening van Pater BESSON. Leuven, z. j.
Door den heer P.-J. BLOK, buitenlandsch eerelid der Academie,
te Leiden :
Museum. Maandblad voor philologie en geschiedenis, nr 8, 1910.
Door Z. E. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La Vie diocésaine. Bulletin du Diocèse de Malines. T. IV, fase. IV,
Avril 1910.
Door den heer Dr. LEO VAN PUYVELDE, leeraar aan het Koninklijk Athenaum, te Gent :
PUYVELDE (Dr. LEO VAN). --- Gudrun. (Overdruk uit De Gids,
1907.)
De Sevenste Bliscap van Maria. Kern van den ouden tekst volgens de
uitgave van STALLAERT met zijne aanteekeningen. --- Herdicht door
VICTOR DELILLE. - Met Gene Inleiding over Middeleeuwsch Tooneer
door Dr. LEO VAN PUYVELDE. (Nr 77 der Duimpjesuitgave, jg. 1909
Door den heer C. RUTS, priester te Diest :
R(UTS) tC .
De Heilige Nicolaas Poppel, een der 19 martelaren
van Gorcuin door C K., Priester. Diest, 1906.
Door den heer EUGENE ULRIX, leeraar aan het Koninklijk
Athenmum, te Brugge :
ULRIX EUGENE , docteur en philologie romane, professeur a
l'Atliénée royal de Bruges. -- Granimaire classique de la langue francaise contemporaine. Tongres, 1909.
ULRIX (EUGÈNE). — Les chansons inédites de Guillaume le Vinier
d' Arras. Texte critique avec les variantes de toes les maniescrits, par
EUGENE ULRIX, Professeur à l'Athénée royal de Bruges. Extrait des
Mélanges offerts à M. Maurice Wilmotte. Paris, 191o.
Door de Rédactie
Gent XXe eeuw, geillustreerd maandelijtisch tijdschrift. Nr 3, 1910.
— Het hoek, nrs 3 en 4, 191o. — Oudheid en kunst, nr 1, 1910. — Tijdschrift der gemeentebesturen, nr 5, 1910. -- De Tuinbode, nrs 9 en 10,
— Onthoudersblad, nr 4, 1910.

Ingekomen boeken.

--

Voor de Boekerij der Aca-

demie zijn ingekomen ;
DEGERING (HERMANN). -- Van den Vos Reynaerde. Nach einee
Handschrift des XI V. Jahrhunderts im Besitze des Fiirsten Salm-Reifferscheidt auf Dyck. 1.erausgegeben von HERMANN DEGERING. Munster (Westf.), 1910.

-21 - - 3321

BRANDES (HERMAN).
(HERMAN). BRANDES

Die jungere
jungere Glosse
Glosse zur
ZllmReinke
Reinkede
de Vos.
Vos.
Die

Herausgegebenvon
von
HERMAN BRANDES.
BRANDES. Halle
Halle a.
a. S.,
S.,1891.
18g1.
Herausgegeben
HERMAN
PRIEN (FR.).
Reinke de
de Vos.
Vos. Herausgegeben
Herausgegeben von
von FRIEDRICH
FRIEDRICH
PRIEN
(FR.).- - Reinke
PRIEN. Mit 22 Holzschnitten.
Holzschnitten.Halle,
Halle,1887.
1887.
PRIEN.
BRADLEY U.
(J. W.).
W.). -- A
A dictionary
dietionary of
ofminiaturists,
mi1tiaturists, illuminators,
illuminators,
BRADLEY
to their
their works,
works, and
altdnotices
notiees of
of
ealligraPhers, and
and copyists
eopyists with
witltreferences
references to
calligraphers,
Prom the
the Establishment
Establishmmt of
ofChristianity
Christianitytotothe
theEighteenth
Eightemth
their patrons, From
ComPiled from various
various sources,
sourees, many
many hitherto
/titherto inedited.
inedited. By
By
Century Compiled
JOHN W.
BRADLEY, B.
A. Lond. Author
Authorof
of«« A Manual
Mamtal of
of IlluminaIlluminaJOHN
W. BRADLEY,
B. A.
», etc. etc. In
In three
threevolumes.
volumes. Vol.
Vol. I,I, Londen, 1887.
1887. --- Vol. II,
II,
tion »,
Id., 1888.
1888. —
- Vol. III,
m, Id..
Id ..1889.
188g.
Id.,
MARTIN (H.).
miniaturistcs français,
parHENRY
HENRY MARTIN,
MARTIN,
francais, par
MARTIN
(H.). --- Les ;niniaturistes
administrateur de la Bibliothèque de l'arsenal.
l'arsenal.Paris,
Paris,1906.
1906.
administrateur

Jaarboekskm voor 1854, uitgegeven
uitgegeven door het
het TaalmimIMld
StudmTaalminnend StudenJaarboeksken
tengenootschap, onder
OIlder kenspreuk « 't Zal
Zal wel
wel gaan ».
tengenootschap,
Studentmalmanak uitgegeven
uitgegevC1t door....
door .... (als boven)
bovenl : :1855,
1855,1856,
1856,
Studentenalmanak
1878-1881, 1884-1902.
1884-1g02. (Volledig.)
1861-1874, 1876, 1878-1881,
Akademisehe mengelingen
mmgelingen uitgegeven
uitgegeven door
door het
het
Noord en Zuid. Akademische
Studmten-gmootsehap onder
onder kenspreuk
kenspreuk : Schild en
Taalminnend Studenten-genootschap
Vriend, te
te Brussel,
Brussel, met de
de medewerking
medewerking van studenten aan
aalt de verschil
versehilBelgische Hoogescholen.
Hoogeseholm. Brussel, 1858.
lige Hollandsehe MI Belgische
-ligeHoandschen
IglO. —
- Sint
Sint Lucas,
Lucas, nr
n r 9,
g, 1910.
IglO.
De Gids, Mei 191o.

Ruildienst. --- Tegen
Tegen ruiling
ruiling van de
de Verslagen en
voor de
Bestendige Secretaris voor
Mededeelingen heeft de Bestendige
verschenen afleverinBoekerij der Academie de laatst verschenen
ontvangen:
gen van de
de gewone tijdschriften ontvangen
Vlaamseke
IglO. —
- Nederlandseh
Arekievenblad,
Nederlandsch Archievenblad,
Vlaamsche Arbeid, nrs 4-5, 1910.
nnrr 3, IglO.
Are/tiv fur
fürVolkskunde,
Volkskunde, 11'
1910. 11r I,
I, IglO.
191o. --- Sehweizerisehes
Schweizerisches Archiv
de Gesehiede1tis
Biekorf,
8-g, 1910.
IglO. —
- Bijdragm
Geschiedenis bifzonderlijk
bijzonderlijk
tot de
Biekorf, nrs 8-9,
Bijdragen tot
van het aloude Hertogdom Brabant, April 1910.
IglO. --- St.-Cassianusblad,
St. -Cassianusblad,
Vlaamselu Gids, nnrr 3,
IglO. --- De Katholiek, Mei
nnrr 5,
5, 19.0.
IglO. —
- De
3, 1910.
De Vlaamsche
Vlaamsehe Kunstbode, nnrr 2,
IglO.
- Onze Kunst, nnrr 5, 191o.
IglO. —
- De
De Vlaamsche
1910. —
IglO.
Maasgouw, IgOg:
I. - - NeerlanNeerlan
1910 : n
nrr 1.
De Maasgouw,
1909 Inhoudstafel; IglO:
191o. --- De
dia,
0ltderwifs, nnrr 7,
IglO.
- De Opvoe191o.
—
dia, nnrr 4,
4, IglO.
1910.- - Het Katholiek Onderwijs,
7,
der,
5, IglO.
1910. --- Christene School, .
nrr 5,
der, nrs
nrs 12-14,
12-14, IglO.
1910. --- De Opvoeding, n
3,
nrs 13-14,
IglO. —
- De Sehoolgids,
Studiën, nnrr 3,
16-18, IglO.
1910. --- Studiëlt,
Schoolgids, nrs 16-18,
x3-14, 191o.
IglO.
- Volkskunde,
nrs 3-4.
IglO.
3-4, 191o.
Volkskunde, nrs
191o. —

Ingekomen
Ingekomen brief.
brief. --- Vervolgens stelt de Bestendige
Secretaris de Academie in kennis met
met den volgenden
ingekomen brief:
brief :
Plechtige vergadering.
vergadering. -— Brief van 17
17 Mei, waarbij
de WelEdelgeboren
WelEdelgeboren heer Baron
KERCHOVE
Baron R.R.DEDEKERCHOVE
bij de
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gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen,
het Bestuur bericht, dat hij gaarne de groote feestzaal
van het Gouvernementsgebouw ter beschikking der
Academie zal stellen, voor het houden van hare jaarlijksche Plechtige Vergadering, op Zondag, 26 Juni.
D'EXAERDE,

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
Ter uitgave aangeboden verhandelingen. —
1 0) Door de heeren .Jos M. PANEST en E. VLAEMINCKX,
A.

—

professoren in lichamelijke opvoeding, de eerste te
Antwerpen, de tweede te Schaarbeek : Ons Ontwikke-

lingsstelsel.
Het Bestuur heeft die verhandeling om advies verzonden naar de Bestendige Commissie voor het Onderwijs
in en door het Nederlandsch, met verzoek twee verslaggevers te benoemen.
In hare morgenvergadering heeft genoemde
Commissie de heeren AMAAT Joos en Prof. Dr. JULIUS
MAC LEOD tot verslaggevers aangesteld.
2°) Door den eerw. heer E. SOENS, licentiaat in de
godgeleerdheid en leeraar aan het Koninklijk Athenxum, te Gent : Geschiedenis der Abdij van Ninove.
Verzonden als boven naar de Bestendige Commissie
voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographic.
In hire morgenvergadering heeft genoemde
Commissie den heer JAN BROECKAERT tot verslaggever
aangesteld en den heer Prof Dr. WILLEM DE VREESE,
lid van de Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde, verzocht als tweede verslaggever te willen optreden. De heer Dr. DE VREESE
heeft zich bereid verklaard die opdracht aan te nemen.
—

B. -- Van de Ven-Heremans-Fonds : Van de
pers gekomen uitgave. — Den 14 Mei is verschenen,
als N r 6 van de Uitgaven van het Fonds : De Statistische
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Methode in de Plantkunde en hare toeltassingen op de studie
van den invloed der levensvoorwaarden, door C. DE BRUYKER, doctor in natuurwetenschappen, doctor in de geneeskunde, praeparator aan de Hoogeschool te Gent, enz.
Denzelfden dag werd daarvan, namens de Academie, officieel bericht gezonden aan den Z. E. heer Pater
VAN DE VEN, S. J , stichter van het Fonds.
Op genoemden dag werd ook een exemplaar van
het boek aan de heeren werkende en briefwisselende
Leden gezonden, alsmede aan gezegden heer Pater VAN
DE VEN en aan den Z. E. Pater jOZ. SALSMANS, S. J.,
stichter van het Salsnzans-Fonds. De Bestendige Secretaris liet ook aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten de 74 exemplaren geworden, bestemd voor de verschillende inrichtingen, welke, door
tusschenkomst van zijn departement, de uitgaven der
Koninklijke Vlaamsche Academie ontvangen.

Mededeelingen namens Commissiën.
I°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — De heer JAN BROECKAERT,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden
Waren aanwezig : de heeren Dr. MUYLDERMANS, voorzitter, Prof. DE CEULENEER, ondervoorzitter, BOLS, DE FLOU,
Thr. Dr. K. DE GHELDERE, Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, EDW. GAILleden, BROECKAERT, secretaris.
LI
Het verslag over de Maart-vergadering wordt gelezen en
goedgekeurd.
De Commissie gaat over tot de voorstelling van twee candidaten, tot vervanging van wijlen den heer DES. CLAES.
Als eerste candidaat wordt aangeduid de heer V. DELA
MoNTAGNE; als tweede, de heer 0. WATTEZ.
De secretaris geeft vervolgens lezing van eenen brief, waarbij de heer GAILLIARD, bestendige secretaris, namens het Bestuur
der Academie, aan de Commissie om advies overmaakt de ver-
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handeling getiteld
getiteld:: Gesc!zz(!denzs
Gesclzièdenisder
derabdy'
abdij van
van Ninove, door den
eerw.
heer ERN.
ERN. SOENS,
SOENS, licentiaat
godgeleerdheici en
en
eerw. heer
licentiaatinin de
de godgeleerdheid
te Gent,
Gent, aan
aan de
deAcademie
Academie
leeraar aan het Koninklijk Athena:um
Athenaum te
ter uitgave
uitgave aangeboden.
aang-eboden.
\Vorden
met hunne
hunne inwilliging
inwilliging' aangeduid om over
over bedoeld
bedoeld
Worden met
werk verslag
brengen, de heeren
heer en JAN
JAN BROECKAERT
BROECKAERT en
werk
verslag uit
uit te brengen,
Prof. Dr.
DLWILLEM
\VILLEMDE
DEVREESE.
VREESE.
Prof.
De eerw.
eerw. heer
heerDr.
Dr.MUYLDERMANS
MUYLDERMANS deelt
den eerw.
eerw.
deelt namens
namens den
heer LAENEN,
L\ENEX, archivaris
Aartsbisdom te Mechelen,
Mechelen, een
een
archivarisvan
van 't't Aartsbisdom
onuitgegeven
der St.-RomboutsSt.-Romboutsonuitgegeven lied
lied mede
mede over
over den
den torenbrand der
kerk aldaar.
Commissie beslist,
beslist, —
- mits
mits goedkeuring
goedkeuring der
der
kerk
aldaar. -— De
De Commissie
Academie,
dat deze
deze nieuwe
nieuwe bijdrage
bijdrage tot
tot de
degeschiedenis
geschiedenis van
van
Academie, --- dat
den beruchten
berucht en torenbrand,
torenbrand, met
met de
deererbijgaande
bijgaandeaanteekeningen,
aanteekeningen,
in de Verslagen
Mededeelingen zal
worden.
Verslagen en Mededeelingen
zal opgenomen worden.
De lezing van
van den
denheer
heerDr.
Dr.MUYLDERMANS
MUYLDERMANS over
leven
overhet
het leven
de schrif
schriften
wijlen P. F. de Voght, wordt tot
tot de
devolgende
volgende
en de
ten van wijlen
vergadering uitgesteld.
uitgesteld.
-— (In
de opname
opname
(In de
de algemeene
algemeene vergadering,
vergadering, werd de
van bovengenoemde
bovengenoemde bijdrage
over den
den Torenbrand
Torenbrand van
bijdrage over
J\Ieclzelcn in
de Verslagen
el1 1lededeelingen,
.\1ededeelingen, door de AcaAcaMechelen
Verslagen en
in de
demie
goedgekeurd.)
demie goedgekeurd.)

2°)
voor het
het Onderwijs
Onderwijs in
in
2 °) Bestendige Commissie voor
door het Nederlandseh.
De heer JAN
JAN BOUCHERIJ,
en door
Nederlandsch. --- De
secretaris, legt
legt het
het hieronder
hieronder volgende
volgende verslag ter
tertafel
tafel
over de
de morgenvergadering
morgen Yergadering door
door de
de Commissie
Commissie gegeover
houden:
houden :
Waren aanwezig
aanwezig:: de heeren
heeren J.
J. BOLS,
BOLS, AD.
AD. DE
DE CEULENEER,
CEULENEER,
\VILLE~I DE
DE VREESE,
VREESE, AM.
Joos,Dr.
Dr.
J. MUYLDERMANS,
Dr. WILLEM
Ali. Joos,
J. MUYLDERMANS,
JUL. OBRIE,
OBRIE, GUSTAAF
enendedesecretaris.
heer Dr. DE
JUL.
GUSTAAFSEGERS
SEGERS
secretaris. De
De heer
VREESE,
voor.
VREESE,ondervoorzitter,
ondervoorzitter, zit
zit de
de vergadering voor.
Na voorlezing
voorlezing en
verslag over
over de
de59
59 0c
Na
en goedkeuring
goedkeuring van
van het
het verslag
vergadering, wordt er overgegaan tot de voorstelling van tweevergadin,wot egadvorstlinwe
voor de
de plaats,
plaats, opengevallen
opengevallen door
door het
hetafsterven
afsterven van
van
candidaten voor
den heer
heerDES.
DES.CLAES.
CLAES. De heer
heerDr.
Dr.HUGO
HUGOVERRIEST
VERRIEST wordt
wordt als
als
eerste,
heer 01\1.
ATTEZ als
aangeduid.
WATTEZ
alstweede
tweede candidaat
candidaat aangeduid.
Oir. W
eerste, de
de heer
Tot verslaggevers
verslaggevers over de ter
ter uitgave
uitgave aangeboden
aangeboden verhandeverhandeling:: Ons Ontwikkelingssielsel
Ontwzkkelz'ngsstelsel door J.
J. M.
M.PANESI
PANESI en
en E.
E.VLAEVLAEling
de heeren
heerenAM.
AJIoI. Joos
JoosenenJ. J.MAC
MACLEOD.
LEOD.
MINCX, worden verkozen de
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Ten slotte houdt de heer AM. Joos eene voordracht over
De innerlijke taal.

Na eene korte bespreking dezer studie neemt de vergadering
het voorstel van den heer Voorzitter aan : het werk van den
heer Joos, behoudens goedkeuring der Academie, in de Verslagen en Mededeelingen en in het Biblad der Commissie op te
nemen.
De verkiezing van eenen voorzitter, ter vervanging van
wijlen DES. CLAES, wordt tot eene volgende zitting verschoven.
(In de algemeene vergadering, werd de opname
van bovengenoemde voordracht De innerlijke taal, in de
—

Verslagen en Mededeelingen en in het Bijblad der Commissie, door de Academie goedgekeurd.)
DAGORDE.
10) Wedstrijden voor 1910. Lezing der verslagen.
(Ingevolge art. 31 der Wetten van 15 Maart 1887, gewij-

zigd bij Koninklijk Besluit van 25 Maart z89z.) De heeren
Leden van de verschillende keurraden leggen hunne
verslagen ter tafel; de Vergadering neemt er kennis van
en beslist, dat deze zullen gedrukt worden en, voor
de Juni-vergadering, aan de heeren werkende Leden
medegedeeld.
2°) Jaarlijksche Plechtige Vergadering, op Zondag
26 Juni. -- Vaststelling van het Programma. — Op voor-

stel van het Bestuur wordt het programma als volgt
vastgesteld
I. Opening der vergadering door den heer bestuurder Prof.
A. DE CEULENEER : foes van Gent, kunstschilder uit de 15e eeuw.
2. Voordracht door den heer Prof. Dr. B. SIJMONS, hoogleeraar te Groningen, buitenlandsch eerelid der Academie :

Heldensage en sprookje.

3. Afkondiging van den uitslag der Academische Wedstrijden
voor het jaar I91o, door den heer EDw. GAILLIARD, bestendigen
secretaris der Academie.
4. Uitslag der verkiezingen.
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3°) Jaarlijksch
Jaarlijksch Feestmaal
Feestmaal der
der Academie,
Academie, op
opZonZon~
dag,
26 Juni.
Juni. --- De
dag, 26
De Vergadering
de inrichinrichVergadering beslist,
beslist, dat de
den heer
heer Secretaris
Secretaris zal
zal toevertrouwd
toevertrouwd
ting daarvan aan den
worden.

Can d i d aten
4°) Geheime
vergadering
.) uur.—
- Candidaten
Geheime vergadering
te 8 teuur.
r..et
Lidmaatschap
der
Academie.
voor
voor het Lidmaatschap der Academie. Voorstelling
van candidaten
candidaten voor
de drie openstaande
openstaande plaatsen
voor de
plaatset van
van briefbriefwisselend lid.
Verslag namens de
de Commissie.
Commis:;ie. BespreBesprewisselmd
lid. Verslag
der candidaturen.
candidaturen. —
- De
Be:-:tuurder meent
meent zich
zich te
te
king der
De Bestuurder
mogen
verwijzen naar het
het verslag
verslagvan
van
mogen bepalen
bepalenmet
met te
te verwijzen
de vergadering,
vergadering, den
den 44 Mei,
Mei, door
door de
de Commissie
Commissie tot
tot
de
voorstelling van
candidaten gehouden.
gehouden. (Dit
(Dit gedrukt
gedrukt
voorstelling
van candidaten
verslag werd,
werd, den
den 13
13 Mei,
Mei, aan
aan de
de heeren
heeren werkende
werkende
verslag
Leden vertrouwelijk medegedeeld.)
nemen deel
deel de
de heeren
heeren G. SEGERS,
SEGERS,
Aan de bespreking
bespreking nemen
J. OBRIE
OBRIE en
\V. DE
VREESE. -- Op
Op voorstel van
van den
den
J.
en Dr. W.
DE VREESE.
heer OBRIE wordt een naam
naam voor
voor de
de eerste openstaande
openstaande
plaats op
op de
de voorgelegde lijst
lijst bijgevoegd.
bijgevoegd. Van
Van die
die cancandidatuur
zal, met
met opgave
opgave van
van de
de werken
werken door
door den
den
didatuur zal,
voorgestelden
candidaat
uitgegeven,
vóor
de
J
uni-vervoorgestelden candidaat uitgegeven, voor de Juni-verwerkende Leden
Leden vertrouwelijk
vertrouwelijk
gadering aan de heeren werkende
mededeeling gegeven worden.
worden.
5°) Lezing
Lezing door
door den
den heer
heer O. WATTEZ
\V ATTEZ :: Wonderen
Germaansche wereld.
\V.UTEZ spreekt de
de
der Germaansche
wereld.--- De heer WATTEZ
stelling tegen,
waar twee
twee rassen
rassenwonen,
wonen,
tegen, dat in een land, waar
de
taal van
van het
hetmeest
meestbeschaafde
beschaafde zich
zich zou
zouopdringen
opdringen
de taal
aan het
het andere
andere ras;
ras;stelling
stellingdoor
dooranderen
anderenook
ookvolgendervolgenderwijze
dat de
de Vlamingen
Vlamingen alleen
alleen door
doormiddel
middel
wijze uitgedrukt, dat
van het
het Fransch
Fransch aan
aan de
deEuropeesche
Europeesche kultuur
kultuur kunnen
van
deelnemen.
delnm.
Spreker
ontkent dat het
het Fransch
Fransch ons
ons kan
kan op
op de
de
Spreker ontkent
hoogte brengen
brengen van
de Nederlandsche,
Nederlandsche, Duitsche
Duitsche en
en
hoogte
van de
Engelsche beschaving.
beschaving. De
De Vlaming
Vlaming behoort
behoort door
doorzijne
zijne
meer tot deze
deze kultuur
kultuur dan
dan tot
tot de
de Fransche.
Fransche.Hij
Hij isis
taal meer
niet afgezonderd
afgezonderd in het Germaansche land.
Dicht tegen
tegen
land. Dicht
aangesloten,isisererzelfs
zelfs geene
geene
Nederland en Duitschland aangesloten,

--

327 --

taalgrens tusschen die landen en de Vlaamsche gewesten.
Dan heeft Spreker het over Germaansche beschaving : de overlevering, de getuigenis van Latijnen, de
goden- en heldensagen, de sproken, liederen, de heldendichten, de ridderpoëzie, de bouwkunst der Middeleeuwen : Romaansche en Gotische, de olieverfschildering,
de verluchting, de smederskunst, de houtsnijkunst, de
glasschildering en de harmonische muziek.
Hij doet den invloed van het Germanendom op de
beschaving van westelijk Europa uitschijnen, van de
5 e tot de zie eeuw, -- de groote eeuw der Middeleeuwen.
Hij toont aan hoe de Vlamingen op de hoogte van dit
alles zouden moeten gebracht worden om hun stamgevoel en eigenliefde te ontwikkelen. Hij doet het verkeerde inzien van dat alles volgens Fransche schrijvers
te beoordeelen, die de Middeleeuwen miskennen en
verguizen omdat deze beheerscht waren door het Germanendom.
Ten slotte leest hij enkele gedichten over : « Wonderen der Germaansche wereld ».
Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de

Academie, dat de lezing van den heer WATTEZ in de
Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
XXVII. -- HANDUYT.
In Wdb. der Nederl. Taal, Ve deel, kol. 2109, staat een
woord HANNEKEN-UIT, dat Ook HANNEN-UIT luidt en in vele
streken van Vlaanderen en Belgisch Brabant als naam voor den
Nachtwaker gebruikt wordt. Het Idioticon van het Antwerpsch
dialect, van CORNELISSEN en VERVLIET, geeft Hannekenuit, met
dezelfde beteekenis Nachtwaker, Klepperman, Fr. Garde de
nuit. Ongetwijfeld moet ons woord HANDUYT, dat ook op den
Nachtwaker wijst, daarmede in verband worden gebracht :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Hoogstraten, Liasse « Enquêtes criminelles », stuk van zo Februari 1707: « Adriaen Kips,
inwoonder ende handuyt der vryheidt van Hoogstraet..., verclaert. .
dat hy op den..., desnaghts ontrent de clocke twee uren, gaende de
ronde als handuyt, ende synde tegens over den beggynhove, eenige
rusie gehoort te hebben..., waerop hy aenstonts daer is naer toe
gegaen ende aldaer voor doodt (z) ter aerde vinden liggen R. ... »

Over den « Hanneken-uyt », schrijft ons de heer LIEVEuit Gent, het volgende :
De Gentsche Wakersbrieven of Nieuwjaarsbrieven der
nachtwakers van het einde der 17e eeuw, zijn versierd met eene
grove gekleurde teekening. Deze verbeeldt Bene straat : links
een onbebouwden grond, waarop een waterput staat; rechts en
in 't verschiet huizen. Een dier huizen — rechts -- is in brand
geraakt; vier personen staan op eene ladder tegen het huis
gerecht en geven elkander emmers water aan om het vuur te
blusschen, terwijl in de geopende deur van het brandend huis
eene vrouw staat, die groot misbaar maakt. — Op den voorgrond, een nachtwaker vergezeld van zijnen hond. In de rechter
hand heeft hij eene pijk, en in de linker eene lantaarn, en in
dreigende houding houdt hij een man tot staan — een dief -met pakken geladen. Onderaan leest men :
VROUW-COOPMAN,

Ick wachte Cooplieden, Borgers deuren/en Huysen,
Voor Dieven/en Moorders/die voorwaer
Dochten naer u verderffenesse met Confuysen,
Door brandt of ongheval Lief hebbers eerbaer/
Schenck ick u Hanneken-uyt/voor een Saligh Nieuwe-jaer.
EDW. GAILLIARD.

(I)

« Voor doodt » = zooveel als dood, stervende.
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WONDEREN
DER

GERMAANSCHE WERELD
door

OMER

WATTEZ.

Hoe dikwijls heb ik in geschiedenisboeken, vooral Fransche,
dit gelezen : « Wanneer in een land twee verschillende rassen
met elkander leven, is het altijd het meest beschaafde, dat zijne
taal en zijne beschaving aan het andere opdringt ».
Uit zulke stelling weten de voorstanders der Fransche cultuur munt te slaan, die men doet aannemen. In België moet
zoo'n schijnreden vooral dienen om het streven der Vlamingen
te bekampen. Men tracht het te doen wegen als een onvermijdelijk noodlot op de bestemming der Belgen van Germaanschen
oorsprong. Deze zijn, volgens die verfranschers, van mindere
beschaving en moeten dus veroverd worden door de Fransche
cultuur.
Dat verbergen de verfranschers niet en laten het dikwijls
hooren, tot in de hoogste vergaderingen des rijks. Zij werken
gestadig in dien zin, en worden daarin zienlijk geholpen door de
gezaghebbende machten in ons land.
De bekende letterkundige, M. Dumont-Wilden, met M. Wilmotte, een der toonaangevers van de verfransching in België,
drukte het onlangs op nog andere wijze uit : « le Francais seul
permet aux Flamands l'accès de la haute culture européenne ».
Dat zou nader bij de waarheid zijn, indien het woord « européenne » vervangen werd door « francaise »; want beweren dat
men met Fransch op de hoogte der Nederlandsche, der Duitsche
en der Engelsche beschaving kan geraken, is toch niet van eenige
grootspraak vrij te pleiten. En die Franschgezinde toonaangevers
doen zoo gaarne aan grootspraak; zij weten 't zoo schoon in te
kleeden, dat er velen zijn, die 't gelooven, omdat het zelden of
nooit wordt tegengesproken.
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33 1 -Dat zooveel naar 't Zuiden uitzien is overigens zoo natuurlijk niet, als men 't wel zou denken. Men heeft ons zoo gedrild,
feitelijk gedwongen, in naam der vrijheid, naar dien kant te kijken
en de oogen voor andere richtingen te sluiten. Voor de Germaansche wereld en hare wonderen heeft men een scherm
gesteld, opdat wij ze niet zouden ontwaren, noch zien schitteren.
Over die wereld wil ik u hier eenige stonden onderhouden.

*

**

De Germaansche wereld!
De overleveringen, de getuigenis van Romeinen, de godenen heldensagen, de sproken, de liederen, de volks- en kunstheldendichten, de ridderpoëzie, de bouwkunst der Middeleeuwen,
de glasschildering, de smederskunst, de olieverfschildering, de
houtsnijkunst en de hooge harmonische muziek. Dat alles vormt
eene Germaansche wereld, — eene wereld met wonderen, ten
minste zoo grootsch als de zeven wonderen der Oudheid.
Wij wonen in die wereld, rondom ons staat die wereld; maar
wij, Vlamingen, zijn er in gelijk in 't huis van eenen vreemde.
Wij kennen iets van die wereld, maar wij voelen niets voor haar.
Wat wij er meer zouden moeten van kennen, beschouwen wij als
werk voor geleerden, tijdverdrijf voor snuffelaars, bron van kleine
winsten of genoegens voor menschen, die niets anders te doen
hebben. Die wereld zegt weinig tot het Vlaamsche hart, omdat
het Vlaamsche hart er niet warm voor gemaakt werd. Ze zegt
ook weinig tot den geest, omdat ons geestesoog ze nauwelijks
bemerkt. Ik zei liet reeds : men heeft onze blikken naar elders
doen richten, onze harten voor 't vreemde doen kloppen; men
wilde ons namelijk doen vergeten, dat wij een Germaansch volk
zijn, een kloeke tak van den Germaanschen eik. — Wie dat nu
te keer poogde te gaan, het hatelijke daarvan poogde te doen
inzien, de vlam van het Germaansche leven te doen oplaaien,
het scherm, voor de Germaansche wereld gespannen, poogde op
te lichten, werd beschouwd als onvaderlandsch te handelen.
Wat de Schepper ons heeft geschapen, — Vlamingen, Germanen zouden wij niet mogen zijn; alleen Belgen mogen wij
heeten, gestempeld met het bekende merk « dme beige » van
Fransche vinding en van Fransch maaksel. Zij mogen spreken,
onze tegenstrevers, luide spreken van « la pensée francaise »,
« la culture latine » en de rechten van die vreemde cultuur op
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Vlaamschen grond doen gelden; maar wij zouden van verraad'
moeten beschuldigd worden, als wij 't woord Germaansch uitspreken; verdacht worden gemaakt als wij 't woord Nederlandsch
gebruiken om onze taal aan te duiden, onze oude eigenaardige
Frankische taal der lage landen aan de zee.
Maar de tijd begint uit te zijn, dat wij altijd zullen zwijgen
ter willen eener zoogenaamde eenheid van twee rassen, een
Latijnsch en een Germaansch, als het Germaansche deel voor
die eenheid zijn bestaan, zijn leven moet offeren. Spreken voldoet
zelfs niet meer; want wij hebben lang genoeg onze stemmen
laten hooren, als klagenden in de woestijn, noodgeschrei op de
heide of in den duisteren nacht. Dat alles werd gedempt, verdoofd ; en ons werk verging als het zaad tusschen de distelen
en de doornen.
Doch wij zouden andere tonen kunnen aanslaan, scherpere
kreten laten hooren en, wat nog beter is — hand( len. Wij zouden
de schitterende leugens, waarmeê men ons paaide, moeten doen
openbarsten gelijk zeepblazen; vooral die schromelijke leugen,.
dat wij « barbaren » waren uit het Noorden, en slechts door
aanraking met Latijnen zijn beschaafd geworden. Wij zouden
doen zien, dat, zonder die « barbaren » uit het Noorden, alle
beschaving in Europa onmogelijk was geworden, dat de zuidelijke cultuur verrot was, en dat het Christendom, reeds eeuwen
in 't Latijnsche land gevestigd, een beteren grond moet hebben
om te kunnen bloeien en in de XIIIe eeuw eene beschaving te
bereiken, die wellicht geene enkele eeuw in de geschiedenis van
't menschdom heeft bereikt.
**
Die betere grond was het Germanendom. Het Romaansche
Frankrijk is niet de oudste dochter der Kerk, gelijk velen het
hier meenen, maar het Germaansche Frankenrijk.
— « Ware ik met mijne Franken daar geweest, riep Clovisuit, toen hij 't lijden Christi hoorde vertellen, dat zou niet gebeurd
zijn! »
Zoo'n hartekreet kenschetst een ras. Zijn de Franken niet
daar geweest; zij, die onze voorvaderen zijn, hebben zich door
andere daden een onsterfelijken naam verworven. Over die
daden en over die van andere Germaansche stammen zullen
wij eerst en vooral een weinig moeten uitweiden.
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« La France a été germanique jusqu'à Louis XIV », zei de
Duitscher Menzel tot den Franschman Michelet, toen deze hem
op eene reis in Duitschland bezocht. 'Het woord wordt aangehaald door Gabriel Monod in zijn boek over Michelet en het
heeft voor ons eene groote beteekenis.
Michelet w,st wel wat Menzel hein zeide, gelijk zoovele
Franschen het weten; maar deze konden het den Duitschers
niet vergeven, dat zij het nog beter wisten en uit dit beter weten
kracht zouden putten voor de ontwikkeling van hun stamgevoel
en de bewerking van hunne eenheid.
En waarom werden de Middeleeuwen door de Franschen
der Renaissance, en hunne opvolgers van later, zoo gehaat, miskend en bespot, uitgescholden voor tijden van barbaarschheid
en onwetendheid -- « une nuit de mille ans! » -- zooals gezegd
en geschreven werd?
Omdat zij beheerscht werden door het Germanendom;
omdat het Germanendom de grondvesting is geweest voor de
beschaving van West-Europa. Men kan dat nu draaien en wenden zooveel men wil ; zeggen dat. de Frankische beschaving de
Fransche werd, en andere dingen meer; de waarheid komt er
toch door.
*
**

Germanen hebben den genadeslag gegeven aan het Roomsche rijk. Op de Romeinsche beschaving kleeft de eeuwige

schande der moorderijen in den circus; — arme, zwakke wezens
in wier laatste stuiptrekkingen de wellustige, verwijfde Romein
zich verheugde.
Ik zei het reeds; met de hulp der Franken werd het Christendom over Europa uitgebreid. Germaansche stammen hebben
hunne rijken gesticht in Romaansche, Latijnsche landen : te
Doornijk, te Soissons, te Parijs, te Ravenna, aan de Rhóne, in
Spanje en in Afrika.
Op 't einee der Ve eeuw en in 't begin der VIe was gansch
zuid-westelijk Europa door Germanen veroverd. 't Noorden
had r eeds Scandinavische koningen, de Angelsaksers hadden
Engeland op de Keltische Britten veroverd. Odoaker is koning
te Rome; Theodorik heerscht met zijne Oostgoten te Ravenna;.
Gondubald staat aan het hoofd der Burgonden; Alarik is koning,
der Westgoten; Genserik heerscht te Carthago en Clovis,, de
grootste van allen, is koning der Franken.

.
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Men heeft ze ons allen veelal voorgesteld als « barbaren »,
die niets deden dan rooven, plunderen, moorden en branden;
maar die partijdige geschiedschrijverij heeft plaats moeten
maken voor waarheid, aan zuiverder bronnen geput (I).
Germanen hielden de Saracenen tegen en de Aziatische
horden der Hunnen; door de Kruistochten werd de macht
van 't Islamism gefnuikt, dat Europa zocht te overweldigen en
onder de verschroeiende dwingelandij der Oostersche zeden te
brengen.
Die Germaansche overheersching duurde in zuid-westelijk
Europa verscheidene eeuwen en bereikte haar toppunt in de
macht van den echt Germaanschen vorst, Karel den Groote, de
krachtige reuzenfiguur, die ons als een der groote stichters der
beschaving in Europa, uit de Middeleeuwen toestraalt. Karel
de Grooie is geen Franschrnan, die Fransch sprak, zooals men
't meende en geschreven heeft, maar een Fraiik, een ware Germaan, die Frankisch sprak en Latijn, bijna zoo goed als zijne
moedertaal, zegt ons zijn geschiedschrijver Eginhard. Hij was
een wereldkeizer die zich liefst « koning der Franken » hoorde
noemen. De groote Frankische vorst beschermde de overblijfselen der vroegere Germaansche beschaving, sagen en liederen,
tegen de al te groote ijverzucht van Latijnen. De kinderen
mochten in hunne moedertaal leeren bidden. Zoo besloot de
Frankforter Synode van 794.
Onder Karel den Groote werd de Rijnvallei het middenpunt
der beschaafde Westersche wereld; er verrezen heerlijke gebouwen, die men « Romaansch » noemde; zooals er reeds vroeger
onder dien anderen Germaanschen vorst, Theodorik, te Ravenna,
opgerezen waren, die eene eigenaardigheid vertoonden, welke
kunstgeleerden, gelijk Ruskin, als een bouwtrant van Noordervolkeren weet te kenschetsen; eene eigenaardigheid, die de
Romeinen niet hebben gekend : namelijk de gewelfbouw.
En die Goten in Italië, wat voor een volk was dat? Wellicht
het stoutste onder de Germaansche volkeren. Hun strijd is een
reusachtige heldenstrijd geweest. Wat vroeger in den krijg de
Germaansche vrouwen waren, waarvan Tacitus spreekt, toonen
ons later de Gotische vrouwen in Italië, die de mannen in 't ge—

(t) G.
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laat spuwden, als zij zich niet dapper gedroegen. De strijd der
Goten tegen Belisarius is als het oorbeeld der vreeselijke slachting
aan 't einde van 't Nevelingenlied.

*

*

Als men de geschiedenis der Germaansche volksstammen
leest, gevoelt men wel, waar onze volksdichters de stof voor
hunne heldenliederen hebben gehaald en men begeert, dat die
zangen nu nog in 't onderwijs voor iets anders zouden dienen,
dan om er eene verouderde taal in te bestudeeren, — iets n. 1.
dat wij, Vlamingen, broodnoodig hebben : stamtrots en eigenliefde. Men krijgt een gansch anderen indruk van de Germaansche wereld dan dien, opgedaan in werken, door Franschen
geschreven, over eene wereld voor welke zij hunne verachting
niet kunnen verbergen, gedreven door hunnen ijver om maar
altijd en overal hunne Renaissance-cultuur en den oorsprong
van deze, de Grieksch-Latijnsche Oudheid, op den voorgrond
te brengen.
Zoo las ik onlangs nog een boek, dat in Frankrijk voor zeer
wetenschappelijk doorgaat « Germains et Slaves par A. Lefèvre,
professeur a l'école d'anthropologie ». Deze geleerde spreekt
over de Germaansche heldendichten, als een Parijzer courantier
over boulevard-tooneelen van zijnen tijd. Onze voorouders worden er voorgesteld, niet gelijk onversaagde, kerngezonde krijgers

die zij waren; maar als woeste, lompe benden, die, door nood
gedwongen, naar 't Zuiden moesten trekken, en vooral van
moord en roof leefden.
Als, aan 't slot van 't Nevelinaentied, Krimhilde valt onder
't zwaard .van Hildebrand, die haar wil ti effen en doen boeten
voor al 't onheil dat zij door haren haat stichtte, zegt de Parijzer
geleerde met een tinetje « galanterie », gelijk vele Franschen :
« qu'elle meurt sous les coups d'un honnête imbécile ».
En zoo wordt er met het scherpe mes van een cynisch rationalism gekorven in onze poëtische wereld, gelijk in onze kultuur.
Dat alles heet men c. barbaarsch bijgeloof », terwijl voor de
Grieksche epen en de Latijnsche cultuur een heel andere toon
wordt aangeslagen. Daar is alles symbool en zuivere poëzie.
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Over de kunst van Germaansche volkeren wordt doorgaans
bij Fransche geschiedschrijvers gezwegen, ofwel zij wordt in een
valsch daglicht gesteld. Als wij daaromtrent iets ernstigs willen
lezen, moeten wij het in Nederlandsche, Duitsche of Engelsche
werken gaan zoeken. Ruskin, Liibke, Knackfuss en anderen
zullen ons inlichten over liet ontstaan dier kunst. Dan eerst
komen wij te weten, waar de Romaansche en Gotische kunst
der Middeleeuwen zich ontwikkeld heeft; n. 1. in gewesten die
door Germaansche stammen zijn bevolkt geworden.
Ofwel men tracht de waarde dier kunst te verminderen,
hare oorspronkelijkheid te niet te doen door te zeggen, dat b. v.
de spitsboog reeds in den Moorschen stijl werd gebruikt. Men ziet
over 't hoofd, dat de spitsboog alleen den Gotischen stijl niet
uitmaakt, maar dat het geheel van het gebouw moet in acht
genomen worden — een wonder van evenwicht en verhoudingen, — dat eerder zijnen oorsprong heeft in den houtbouw
der Noordervolkeren, n. 1. de Noren (i). EH die Noren toch
hebben Normandië veroverd, de noordelijke gewesten van
Frankrijk, waar zich die eigenaardige stijl, voor zooveel wij
weten, voor 't eerst heeft vertoond.

.

.

**
En zoo ging het ook met de andere kunsten en met de letteren. Germaansch leven, Germaansche heldenfeiten werden bezongen of verteld in liederen en sagen en al zijn ze dat ook soms
in liet Romaansch, de vroegere taal van het gelatiniseerde Gallië,
ze zijn er met te minder Germaansch om. Dat heeft de Italiaan
Pio Rina in zijn opzienbarend werk Le ori ini della epopea fran
cese, in 1884 te Florence verschenen, voldoende bewezen en in
ons land hadden de hoogleeraars Alberdingk Thijm en Kurth,.
in hunne werken en leergangen, daar ook reeds de aandacht op
gevestigd.
Doch de voormannen der verfranseling, de toonaangevers.
gelijk de reeds genoemde beer Dumont-Wilden, hebben dit
liever niet te zeggen. Zoo schrijft deze laatste nog, dat met Le
Lid van Corneille in de Europeesche letteren het begrip van het
eergevoel, « le point d'honneur », voor 't eerst verscheen.
(I) Dr L.
Heidelberg.
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Die literator kent toch wel de Germaansche heldendichten,
zou ik meenen, de volks- en kunstepen, waar dit eergevoel zoo
duidelijk doorstraalt omdat het gesproten was uit die zuiver
Germaansche instelling van het Ridderdom. Als hij het niet
weet, zullen die Fransche schrijvers, gelijk Alfred Rambaud,
Eduard Schuré, Gaston Paris, die daarin onpartijdig zijn, en
anderen het hem wel leeren.
Alfred Rambaud in zijne Ristoire de la civilisation_franca2se
zegt, namelijk van het Ridderdom, dat het eene Germaansche
instelling was, veredeld door het Christendom. « Nous avons
hérité d'elle (la chevalerie) le sentiment du point d'honneur, inconnu aux peuples de l'antiquité classique », voegt hij er bij.
Maar hier in ons land moet men, ter wille der verfransching
van de Vlamingen, de waarheid verwringen en verdraaien.
^

**
De geest van de volksliteratuur der Middeleeuwen was hier
Gerrnaansch, mystiek, christelijk, geheel van Germaan schen
geest doordrongen. Het was niet de voorzetting van den geest der
Oudheid, die zooals te Rome en te Byzance, de christelijke kunst
kenmerkte, het was hier de geest van het Noorden. Uit dien geest
is in de letteren het Germaansche drama gegroeid, dat met Shakespeare zijn hoogtepunt heeft bereikt. Uit de Germaansche
liefde voor den zang, door 't volk beoefend, is eene andere groote
kunst ontstaan, waarvan de Oudheid geen begrip had, n. I. de
toonkunst, de kunst van Bach, Beethoven, Wagner, drie reuzen
in de kunst, die de wereld onzer Germaansche wonderen hebben
verrijkt. De Oudheid wist niet wat een klank-akkoord was, en
dat is 't begin geweest der hedendaagsche toonkunst.
Uit dien Germaanschen mystieken geest is ook dat wonder
geboren, dat men eene Gotische kathedraal heet. Onze Gotische
gebouwen staan daar trotsch en levend; zij kunnen van hunne
hooge spitsen genadig en grootmoedig neerzien op alle zoogenaamde Renaissance- of moderne kunstwerk, in hunne omgeving
opgericht. Het was maar Voltaire, die in zijnen haat tegen de
Middeleeuwen en tegen het Germanendom, in Frankrijk de
Gotische kerken had willen vernielen. — « Elles déshonorent
le sol de la France ! » riep hij uit (i). En hoevelen erfden van
hem dien haat niet over.
(i) H. MALTESTE, Revue latine, Février 1905.
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ingevoerd en als prijsboek veel in onze scholen gegeven, zegt :
« Quand je songe qu'il a fallu, pour permettre à l'art chrétien de naitre, que tant de beauté fut anéantie, je me sens pris
,de colère contre cet art, né de l'ignorance et de la barbarie ».
Is het klaar genoeg waar men naartoe wil ?
De Gotische bouwkunst, ofschoon Christelijk, werd in Italië
heftig, zelfs door katholieken, aangevallen en tegengehouden, ook
gescholden voor kunst van « barbaren » Vasari, de bekende
schrijver van het woordenboek der bouwkunst, gaf haar spottend
den naam, dien zij draagt, en Bernini, een andere Italiaan, die
onder den verfranschten naam van Le Bernin, Parijs en Versailles zou komen verfraaien, noemde de Gotische stijl « une danse
de pointes et de verrues », vergeleek de Gotische torens met
krokodillen met de staarten in de lucht, en de Gotische portalen
met geopende muilen van kaaimans. Raphaël zelf achtte die
Duitsche kunst, gelijk hij ze noemde in zijn bekenden brief
aan Leo X, heel wat minder waard dan Renaissance-kunst.
Hij noemde ze onschoon en voor haar beeldwerk gevoelde
afschuw. Door Latijnen gehoond, rijst ze voor ons nog schooner
op, en is een van de heerlijkste wonderen der Germaansche
wereld.
^

**
En de smederskunst der Germaansche volkeren, — de kunst
door Sint Eligius, den smid-bisschop, beschermd. Wie bezocht
er het museum Cluny te Parijs en zag daar niet in eene der kleine
bovenzalen die heerlijke kronen, « les couronnes franques » geheeten, prachtwerken van eenvoud en sierlijkheid, die op de
hoofden van middeleeuwsche Germaansche vorsten en vorstinnen prijkten. Daar hangt o. a. de kroon met opschrift van den
Gotenkoning Receswinthus, bij Toledo in Spanje in 1459 gevonden, dagteekenend uit de VIIe eeuw, — een juweel in massief
goud, met groote ongeslepen edelsteenen versierd.
En kan men genoeg het St.-Sebaldus-graf in gesmeed ijzer
te Nurenberg bewonderen ? Is het mogelijk, dat het ijzer onder
den smedershamer zulke vormen kan krijgen als de beelden der
apostelen in dit monument, dat ook een wonder van Germaansche kunst mag genoemd worden ?
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Men heeft ook aan de middeleeuwsche kunst, vooral de
Gotiek, den naam van Christene kunst gegeven, tegenover andere
kunsten uit het heidendom ontstaan. Zeer terecht doet de beroemde Nederlandsche bouwkundige, Dr Cuypers, opmerken,
« dat de Gotiek geen algemeene stijl was noch worden kon,
« vermits het Christendom noodzakelijk algemeen is en een alge« meeree wereldstijl, evenals eene algemeene beschaving onrede« lijk en onmogelijk is. Het Christendom vergenoegt zich de
bestaande kunsten in elk land, evenals de beschavingen, met «
• Christen geest te bezielen (i) ».
De Gotische stijl in de bouwkunst, geestelijke zoowel als
wereldlijke, in schilderkunst en smederskunst is wel degelijk eene
schepping van Germaanschen oorsprong. Om 't even waar nu
de eerste Gotische gebouwen werden opgetrokken, en dat is nog
niet goed uitgemaakt, het is naar 't Noorden, dat zich die kunst
heeft uitgebreid. De haat van 't Zuiden tegen die kunst is er ons
ook een klaa r bewijs voor. Dat liegt niet.
Wij kunnen wel begrijpen waarom de soldaten van Lodewijk
den XIVde in de Rijnvallei, de beeldstormers der XVIe eeuw,
de omwentelaars van 1789, aangehitst door den geest der Her-

vorming, der Renaissance, door de humanisten en encyclopedisten, of hoe ze ook heeten mogen, al die Germaansche kunst
« né de l'ignorance et de la barbarie » -- zochten te vernietigen.
Dat herinnerde te veel aan de Germaansche Middeleeuwen en
de moderne tijd mocht het niet weten.
Maar de moderne tijd weet het toch en de Germaansche
volkeren, normaal ontwikkeld, kunnen nu trotsch zijn over de
Middeleeuwen en hun grooten kunstzin. En als de Vlamingen
normaal zullen ontwikkeld worden, zullen zij het ook weten.
^

**
Toen ik voor mijne Germaansche beelden uit de heldensagen
eene inleiding over Germaansche cultuur had geschreven, was
ik gelukkig daarvoor de aanmoediging van bevoegde geleerden
te mogen ontvangen, o. a. van ons hooggeleerd medelid Dr Jan
te Winkel, die mij schreef : « Zoo moet gij voortgaan, want
« daaruit spreekt de echte geest van het Dietschdom. Met uwe
(I) R. LEMAIRE, Dr J. P. H. Cuypers, in Dietsche Warande en Belfort, ur 1 , 1906.
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staan in de Germaansche Middeleeuwen aan welke ik, mij verheffend uit onze nijverheids- en koopmanswereld, gesteund
gelijk de Oudheid op beginselen van stoffelijken aard, troost en
laving mag vragen voor mijn ontstemd gemoed. Als wij feest
willen vieren — een feest, dat indruk maakt, moeten wij tot de
Middeleeuwen gaan. Ziet ge die processie uit het heerlijke portaal van den Gotischen tempel komen; hoe hare banieren schitteren tegen de Gotische gevels met wimbergen boven deuren
en vensters, met hogels en kruisbloemen, die elke spits versieren? Ziet ge dien stoet over de Groote Markt met vlottende
vaandels naar 't stadhuis optrekken? Ziet gij die hallebaarden
schitteren, hoort ge die trommels roffelen, die klaroenen schallen ?
Dat is de feestvierende wereld, zooals ze in de Middeleeuwen
bij onze Germaansche voorvaderen was.
Die feesten gelijken in 't geheel niet op de Dionysosfeesten
der Oudheid.
En die wereld zouden wij moeten vergeten, moeten haten.
Het zou ons verboden zijn, er van te spreken. Zij zou moeten
wijken voor de wereld der Renaissance, omdat deze van zuidelijken oorsprong is. 't Is reeds kunstschendend genoeg, dat deze
hare altaren in onze heerlijke Gotische kerken heeft geplaatst
om er het wondere teeken der naar omhoogstrevende lijnen met
opeengestapelde marmerblokken te bederven. Die schennis
moeten wij hier aanklagen.
Het scherm, dat men in de bouwkunst op zulke wijze ook
voor de Germaansche wereld heeft geplaatst, moet vallen.
Het zou niet meer mogen voorkomen, dat wij in onze onderwijsinrichtingen menschen kweeken, Fransche kunstenaars, gelijk
Maeterlinck, die naar Parijs zou gaan om van daar uit zijn eigen
volk te bespotten, gelijk hij in 1902, tijdens de Sporenfeesten te
Kortrijk, heeft gedaan.
Het zou niet meer moeten voorkomen, dat onze Vlaamsche
kunstenaars, dichters van veel talent, in onze scholen gevormd,
getuigen, gelijk Karel van de Woestyne :
« Feitelijk zijn wij allen déracines. Latijnsch zijn overigens
« velen onzer. Wij zijn out of joint (i) ».
Het zouiniet meer mogen voorkomen, dat een grijze hoogleeraar, een man beslagen in de Germanistiek, thuis als niemand
(1) De gulden Winckel, Artikel van A. DE RIDDER, Sept. 1908.
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in die dagen in ons land was; een man, bekend met de Middeleeuwsche wereld, in zijn leergang onthaald wordt op gehuil van
de « Marseillaise » — een charivari, waarin vele Vlamingen
meeschreeuwden.
Arme misleide en miskweekte Vlamingen, dat kon alles in
uwe scholen, en niet in de minste, gebeuren, zonder dat u ,.v
gemoed in opstand kwam, zonder dat gij rood werdt van schaamte;
zonder dat gij begreept, dat gij in uwe uitstekendste mannen uw
eigen geslacht liet beschimpen.
Gij land- en stamvergeten schreeuwers, die meedoet aan al
zulke betoogingen geluk deze honende uitdaging tegenover een
grijzen geleerde, die aan de studeerende jeugd liefde en eerbied
voor eigen kunst en letteren, Germaansch-middeleeuwsche kunst,
wilde inboezemen, wat zijt gij te beklagen!
Maar, arme, misleide Vlaamsche jongens, 't is Ztwe schuld
niet. De schuldigen weten wel wat zij met u gedaan hebben;
maar, wee die schuldigen, als gij ook eens goed zult weten,
dat gij Vlamingen en Germanen zijt.
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II.

Germaansche « marchen », heimnisvolle sproken,
Wat wond're wereld gij den geest ontvouwt.
Voor eeuwen eens in 's dichters geest ontloken,
Zoo frisch als bloemen in 't herlevend woud.

Uit 's volks herin'ring kwaamt gij opgedoken,
Schijnt gij ons jeugdig nog, ofschoon zoo oud.
Aan uwen geest werd onze liefde ontstoken
En in haar licht werd gij verrukt aanschouwd.

De vijand zal dat licht nu niet meer dooven ;

Voor ons bestaat geen « middeleeuwsche nacht ».
Wij zien 't Germaansche leven in zijn kracht.

Uit onze « sprookjes » spreekt de Noorderziel,
Een godenvonk, die uit 't Walhalla viel,
Die oplaaide in het Christelijk gelooven.
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Ik heb u lief, miskende riddertijden;
Uw eed'le drang naar hoogex in het leven.
Getrouw en koen voor Heer en eer te strijden
Heeft de Germaan tot ridderplicht verheven.

Den sterken man tot vromen dienst te wijden,
De vrouw eerbied'gen, toonde 't edel streven
Des ridders. Waar de zwakken hij zag lijden,
Vervolgen, is geen ridder laf gebleven.

In ridderdaden werd de moed geprezen,
En valschheid, meineed tot den dood verwezen,
Gebrandmerkt als een schande voor alle eeuwen.

Verheven ridderdom! In geestdrift opgetogen
Begroet ik u. Rijst, ridders, mij voor oogen,
0 krachtig ras van helden, sterk als leeuwen !
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IV.
Gij lacht ons toe, gemoed'lijk, lief en zacht,
O liederen uit lang verleden tijd.
Het is alsof een kindje ons tegenlacht ;
Een lach vol goedheid, die het hart verblijdt.

Het geest'lijk lied; — het is de zieleklacht
Des vromen Christ'nen, die verzucht en strijdt,
Getuigend van zijn hoop in hooger macht,
Die heul en troost hem schenkt, wanneer hij lijdt .

En hij, die 't « Daghet in den Oosten » hoort,
Of 't roerend lied van « Heere Halewijn »,
Waarin Germaansche vrouwen helden zijn.

Gevoelt hij niet . hoe ons die kunst behoort,
Hoe zij Germaansch is, ziel en bloed,
Het innigst van ons wezen trillen doet.

--
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V.

Wat zijt gij schoon, Gotieke kathedralen!
Hoe grootsch uw kunst, hoe levend uw arduin.
Uw steenen bloeien; — 't is een wondertuin
Vol bloemen, die van vuur'ge godsvrucht stralen.

Uw kanten gevels, vensters en portalen;
Uw slanke bogen, licht en zwierig; schuin
De beuken schorend en hun hooge kruin,
Waarop Gods zegen daalt in zonnestralen.

Uw spitsen stemmen ons tot drang naar boven.
Zij toonen 't streven in 't Germaansche land;
't Wijst ons ten Hemel om den Heer te loven.

Het Zuiden heeft die tempels van . het Noorden
Gehoond, als zijnde smaakloos in hun trant.
Hoemeer gehoond, hoemeer Germaansch ze gloorden!
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VI.
O Vlaamsche schilders, meesters in het malen,
O scheppers van 't bezielde kleurenschoon;
Onsterf'lijk zal uw kunst op hoogen troon
Als een mirakel door de tijden stralen.

Gij zijt de glorie der museumzalen;
Bewondering der volk'ren is uw loon.
O Vlaamsche kunst, er kan geen rijker kroon
Dan de uwe op 't hoofd van 't oude Vlaand'ren pralen.

De kunst van Vlaand'ren. Ons zijn 't gouden woorden,
Geliefde klanken, welke de eeuwen hoorden.
De kunstroem won voor steeds ons 's werelds gunst.

Kan nu het Vlaamsche volk niet luid meer roemen.
Op grootheid, -- troostend is 't u ons te noemen,
Gij wereldwonder, -- Vlaamsche schilderkunst!

-
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AANTEEKENINGEN.
Allen hebben zij hetzelfde trotsche blauwe oog, het goudblonde
TACITUS, Germania, I cap. 4.
haar, de kolossale gestalte. •
....

4C Moge toch, dit smeek ik van de goden, onder deze volken, zoo al niet
vriendschap met ons, dan toch onderlinge veete duurzaam blijven bestaan,
want waar allengs de ondergang ons rijk bedreigt, daar kan het lot ons geen
grooter geluk bereiden dan de tweedracht onzer vijanden.
TACITUS, Germania, V cap. 33.

** *
« Ja, zij vereeren zelfs de vrouw als een heilig wezen en meenen dat zij
met profetischen blik is begaafd.
... Hunne opvatting van het huwelijk is streng, en het is juist de zijde
van het zedelijk leven, dat den meesten lof verdient...
« ... En de vrouw moet niet denken, dat zij buiten den gedachtenkring
van den man staat; integendeel haar komt een aandeel in zijne heldendaden
toe...
« ... Echtbreuk komt uiterst zelden voor...
« .. Daar beschouwt niemand het onteeren van een meisje als eene
TACITUS, Germania.
grap... »

*
* *

I feel that these old Northm»n were looking into nature with open
eye and soul most earnest, honest, childlike and yet manlike; with a
great-hearted simplicity and depth and freshness, in a true, loving, admiring, unfearing way. A right valiant, true old race of men. »
T. CARLYLE, Heroes and Hero-worship.

*
* *
« Le Germain, supérieur en cela aux Orientaux, voyait dans la femme,
sinon son égale, au morns une compagne fiaèle, et it ne la ravalait pas au
role ct'esclave. Les lois lui accordaient une composition égale à celle de
l'homme et protégeaient sa pudeur avec un soin jaloux; la prostitution et
l'adultère étaient couverts de mépris et bien que la brutalité du tempérament
barbare eut parfois de terribles échappées, on peut dire que les relations entre
les sexes, comparées à ce qu'elles étaient dans la société romaine, offraient
.toute la supériorité de l'état de nature sur la corruption civilisée.
G. KURTH, Les origines de la civilisation moderne.

*

**

352 « ... Toute l'éducation et toute la civilisation féodale a tenu dans la che-valerie. Ses principes s'imposent encore aujourd'hui à la société qui est issue
de la société féodale ; nous aeons hérité d'elle le sentiment du « point d'honneur », inconnu aux peuples de i'antiquité classique.
« ... C'était un ancien usage germanique que le jeune homme, à rage de •
quinze ans, était armé par son père ou par quelque chef dans l'assembiée deshommes libres.
e ... A l'antique cérémonie germaine, l'Eglise mêla des ceremonies religieuses et des symboles mystiques... »
A. RAMBAUD, Histoire de la civilisation francaise.

**
« ... Chevaliers sans peur et sans reproche, ardents au point d'étonner
l'imagination par leurs hauts faits. »
PELADAN, De Parsifal iz Don Quichotte.

** *
« La fidélité est avec ia sincérité une des plus antiques vertus germaniques, la poésie populaire en fait foi et tandis que d'autres peuples rient de
cette vertu qui leur semble trop gênante dans les relations de la vie, le vrai
Germain en fait son bonheur et trouve dans la perseverance de ses sentiments
les plus nobles, comme un avant-gout d'immortalité. A

Histoire du Lied en Allemag ne.

E. SCHURÉ,

*

* *
«Kristelijk Europa heeft niet van Hellas godsdienst en zeden; Romaansch
en Germaansch Europa heeft niet van Hellas burgerlijke of staatkundige
inrichtingen, talen en schrijftrant, bouw- of beeldhouwkunst ontvangen.
Onze kathedralen, onze symphonieën werden niet opgebouwd door Hellas,
dat evenmin de kleuren heeft gemengd op ons palet. »
A. PIERSON, Hellas.

*

* *
« ... Alors que la civilisation romaine périssait en Occident, elle y avait

pour héritiers des peuples germaniques étrangers à son genie...
... Nous Bommes les héritiers du moyen-ááe, et non pas, comme on le
dit, les fits de la Grèce et de Rome.
« ... Le moyen-age a brisé l'unité impériale du monde et lui a substitué
les nationalités moderner.
G. KURTH, Les origines de la civilisation moderne.

*

* *
« Er werden liederen gezongen door liedjeszangers op de kasteelen der
edelen, op markten en in de straten, door ruiters en lansknechten in het
kampement of in de taveerne, bij ommegangspretjes, op bruiloften, onder den
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rondedans om den meiboom, door minnende paren langs velden en wegen, in
het bosch door eenzaam treurende minnaars, 's avonds en 's nachts onder de
vensters der jonge meisjes, op schuiten en wagens, in de kloostercel, in stichtelijke bijeenkomsten binnenshuis, op bedevaarten enz.
Dr KALFF, Het Lied in de Middeleeuwen.

*

* *
« Le peuple allemand a déposé dans ses chants d'amour les trésors les
plus cachés de son coeur. C'est là peut-être qu'il a mis le plus de pitié et de
religion. Le sentiment religieux occupe une grande place dans la poésie du
peuple du l'homme se moutre toujours tout entier. Car l'homme est religieux
par nature. Quel qu'il soit, simple ou réfléchi, croyant ou sceptique, it
éprouve quelque chose en présence de l'infini et de l'éternité, it sent qu'il y a
un lien mystérieux entre lui et les étres innombrables qui peuplent le monde.
E. SCHURÉ, Histoire du Lied en Allemagne.

***
« ... Pointed arches do not constitute Gothic, nor vaulted roofs, nor
flying buttresses, nor grotesque sculptures; but all or some of these things,
and many other things with them, when they come together so as to have
J. RUSKIN, The nature of Gothic.
life. »

*

**
Quand je songe qu'il a fallu, pour permettre à l'art chrétien de naitre,
que tant de beauté fut anéantie, je me sens pris de colère contre cet art, né de
1'ignorance et de la barbarie. »
E. PECAUT et C. BAUDE, L'art, Simples entretiens a
l'usage de la jeunesse.

*

**
... Car l'édifice de la civilisation chrétienne est semblable à ses grandioses catbédr a les gothiques dont les architectes de génie n'ont pu que tracer
le plan et jeter les fondements sans avoir eu la joie de voir leur noble pensée
réalisée. A G. KURTH, Qu'est-ce que le Moyen-Age?

*

**
... Voltaire déplorait que les monuments gothiques pussent « déshonorer » encore le sol de son pays. »
H. MALTESTE, Revue latine. Févr. 1905.

*

**
4 They and their buildings together exhibited a degree of sterness and
rudeness, which, in contradistinction to the character of Southern and Eastern
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nations, appeared like a perpetual reflection of the contrast between the Goth
and the Roman in their first encounter.
J. RUSKIN, The nature of Gothic.

**
« De Duitsche bouwwijze, welke in Italië hier en daar is ingevoerd, is
uiterst van den schoonen stijl der Grieken en Romeinen verwijderd. De
Duitschers stellen dikwijls als versiering ergens een opeengehurkt beeldje,
slecht gemaakt en nog slechter uitgedacht, als steunstuk om eenen balk te
dragen en andere zonderlinge schepsels en loofwerk zonder zin. »
RAPHAËL SAnZIO aan Paus Leo X.

*

**
« Deze stijl heeft zijn naam niet van de Goten ontvangen; de Italianen
noemden hem slechts spottender wijze zoo en wilden daarmede het zeldzame
en ouderwetsche er van te kennen geven ; eer zou men hem Duitsch kunnen
noemen.
« Deze stijl is uit de Germaansche volken ontsproten, welke hoe heerlijk
zich de Romaansche geest ontwikkeld had, niettemin streefden naar meer
vrije en zelfstandige uiting voor datgene hetwelk hen inwendig vervulde.
Zijn karakter is vrijheid, losheid, koenheid. Slank en statig stijgen de bouwwerken in dezen stijl opwaarts; bij betrekkelijk geringe lengte en breedte
nemen zij in de hoogte aanmerkelijk toe, terwijl met den spitsboog de
stoutste constructiën worden tot stand gebracht. »
Dr. LiiBKE, E instb eschichte.

*
* *
« La dénomination de gothique a été donnée au style du moyen -age par
une espèce de dérision, à l'époque de la Renaissance. Le style ogival n'a rien
de commun avec les Goths. C'est l'italien Vasari (t 1574) qui, le premier
employa ce sobr i quet comme synonyme de baybare. »
Le Chanoine REUSENS, Eiénaents d'arche'ologie chrétienne.

*

**
« Als ich das erste Mal nach dem Munster ging (in Straszburg) hatte ich
den Kopf voll allgemeiner Erkenntnis guten Geschmacks. Auf Hórensagen
ehrte ich die Harmonie der Massen, die Reinheit der Formen, war ein
abgesagter Feind der verwarrenen Wiliikiirlichkeiten gothischer Verzierungen. Mit welcher unerwarteten Empfindung iiberraschte mich der Anblick
GOETHE, Von dutscher Baukunst.
als ich davor trat (1). »

*

**
(1) Ik zou hier alles willen laten volgen wat Goethe over Gotischen stijl
geschreven heeft, en wat mij eens deed zeggen dat de Gotische kunst door
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qui assimilait ses dieux a des hommes. Au christianisme naissant, qui, en
élevant l'esprit, le dégage de sa gangue inatérielle, qui ouvre les horizons de
l'infini, it fallait un art nouveau, plus puissant, plus indépendant et surtout
plus pénétrant; un art qui, dédaignant de dépeindre ou représenter des
objets ou des actes, fut capable d'agir directetnent sur l'áme, de l'isoler et la
capter, d'y produire à lui tout Beul l'émotion ; un art qui ne fut plus l'esclave
de la poésie, mais qui la continuát et la dominát, en s'élevant à des hauteurs
qui lui sont inconnues et inaccessibles, dans le domaine du pur fàéal là ou les
mots n'ont plus accès ou deviennent insuffisants, »
A. LAVIGNAC, La illusique et les lllusiciens.
,

**
Bach. — Un des plus grands génies de l'Allemagne, comme du monde
entier, dont l'influence sur l'évolution musicale fut immense et se fait encore
sentir dans toutes les écoles....
« Bach et Handel, ces deux hommes extraordinaires dominent non seulement leur époque et leur école, mais l'histoire de Ia musique toute entière....
« ... Et remontons maintenant sur les plus hautes cimes... Ludwig van
Beethoven, Pun des plus grands génies du siècle.
A. LAVIGNAC, op. cit.

**
« Nous commencerons par l'Ecole allemande, la plus robuste incontestablement à cette époque et celle à laquelle les autres écoles ont du le plus souvent faire des emprunts. C'est là qu'il faut rechercher la hardiesse et la
solidité architecturale, la profondeur des combinaisons. En tête se placent
deux colosses, Bach et Handel, vénérables objets d'admiration que les siècles n'ont fait que grandir et ne sauront jamais amoindrir.
A. LAVIGNAC, op. cit.

*
**

Als twee reuzen staan zij daar — Bach en Handel -- aan de poort der
Duitsche toonkunst. Beide Saksers van lage geboorte, door hun tijdgenooten,.
hoog geëerd, werkzaam tot den laatsten levensadem, doordrongen van den
W. LiiBKE, Kunstgeschichte.
geest van christelijk geloof. »

Goethe gevierd werd. Een criticus in Belfort en Dietsche Warande heeft
beweerd, toen hij daarin mijne Germaansche balladen besprak, dat het
« komisch klonk » zoo iets van Goethe te hooren. ik verwijs dien mij onbekenden geleerde naar het aangehaalde opstel van Goethe, in 1772 te Straszburg geschreven, en naar het negende boek van Wahrhezd und Dichtung.
Dat liet me toch wel toe, meen ik, te zeggen dat de Gotische kunst door
Goethe gevierd werd.
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L'étonnant succès des compositions de Beethoven est d'un exemple
dangereux pour l'art musical. La contagion d'une harmonie tudesque semble
gagner l'école moderne de composition qui se forme au conservatoire. On
croit produire de l'effet en prodiguant les dissonnances les plus barbares et en
employant avec fracas tous les instruments de l'orchestre. Hélas! on ne fait
que déchirer bruyamment l'oreille sans jamais parler au coeur. »
Tablettes de Polymnie. Paris 1820.
«

**
a Ils aiment d'instinct la musique, que nous ne goutons que par éduca-

tion. »

H.

TAINE,

Philosophie de l'Art.

*
**
« L'antiquité a rendu la beauté du corps d'une facon qui ne permet pas
de mieux faire. Mais depuis qu'un homme est mort en Orient et que l'Occident le pleure chaque vendredi, une nouvelle beauté a paru avec la nouvelle
vérité. Une áme a triomphé du monde par sa seule beauté.
J. PELADAN,

La dernière lecon de Léonard de Vinci.

*

**
c Het begin der moderne schilderkunst in noordelijk Europa door
Hubert van Eyck is zoo heerlijk, zoo grootsch en vrij, als in Italië nauwelijks
in gelijke mate bij Massacio en Mantegna het geval is. Niet alleen door de
uitmuntende verbetering van de oude uitvinding der olieverfschilderwijze en
hare volkomen meesterlijke aanwending en volmaking, maar ook door de
verhevenheid van stijl, welke het oude ideale toppunt met de jeugdige frischheid van een ontwikkelden natuurzin weet te doen ineensmelten, staat de
grondvester der moderne schilderschool van het Noorden op eene hoogte,
die hem op gelijke lijn stelt met elk ander groot baanbrekend genie. Zelfs
gaat hij een stap verder dan de Italiaansche kunst ; hij brengt zijne figuren
te midden der bloeiende lachende natuur, verlost ze van den ban van den
onnatuurlijken gouden achtergrond, en omringt ze met de heerlijkheden
-eenex natuur, die in al den glans der lente prijkt. .
LiiBKE, .1'unstgeschichte.

EEN OUD LIEDJE
OVER DEN

MECHELSCHEN TORENBRAND
Medegedeeld door Dr. J. LAENEN
ARCHIVARIS VAN 'T AARTSBISDOM MECHELEN.

Er zullen wel weinig Vlaamsche boekenliefhebbers zijn, die
in hunne verzameling niet een of ander schotschrift, luimig
opstel, hekeldichtje, spotprentje of iets dergelijks nopens den
Mechelschen Torenbrand voorhanden hebben (i).
Van af het verschijnen der Opene brieven van dagement, waar
reeds den 2 n Februari, dus 5 dagen slechts na het voorval, de
Mechelaren de andere steden meê uitdaagden vóór den Grooten
Raad van Gheel, ten einde hen tot stilzwijgen te dwingen, tot
aan het luimige opstel van wijlen A. Mertens (2), tot aan zelfs
het niet minder fantaisische factum waarbij, in Malines jadis et
aujourd'hni (3), een kittelige Mechelaar tracht te betoonen dat
nooit zijne stad ,enooten den torenbrand bluschten (4), werd er
(i) Het stadsarchief te Mechelen, o. a., bezit eengin ruimen voorraad
stukken over den Torenbrand, en over den niet minder beruchten Antwerpschen Zielebrand. Ook ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel vindt men
eene, zoo niet zeer rijke dan toch niet oneigenaardige verzameling van schriften over 'tzelfde geval, o. a., in het handschrift nr 15,68o voortkomende van
den geleerden Foppens, die, --'t zij tusschen haakjes gezegd, — gelijk blijkt
uit zijne geschriften, steeds veel deugd had in die klucht.

(2) Iets over de spotnamen onzer Belgische steden in 't algemeen en
over den naam van Maenblusscher den Mechelaren gegeven in 't bijzon.der, verschenen in de Lettervruchten van het Leuvensch Genootschap
Tijd en Vlijt, II, Antwerpen, 1847, blz. 256 tot 331.
(3) Mechelen, L. et A. Godenne, 1908, blz. 147 en vv.
(4) Wat zeker de oude Mechelaren niet hadden goedgekeurd; immers
gelijk zij het betoogden vóór den Grooten Raad van Ghee)
Want wij meenden dat het brandde,
Niet te blusschen, 't waer een schande.

—
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Durfden wij, wij zouden, in afwachting dat er misschien eens
eene volledige bibliographie over 't geval verschijne, den liefhebhers van het oud Vlaamsche volksleven wel willen een onuitgegeven liedje, van 't einde der XVIIIe eeuw, aanbieden over
dien nooit afgezongen Torenbrand.
Het stukje bestaat uit een aanhef, de eerste strophe, het
verhaal van het roemrijke feit, dat zes of zeven strophen beslaat,
en een slotwoord van twee strophen. Deze laatste strophen
doelen eveneens op de gelegenheid waarbij het liedje voor het
eerst gezongen werd.
Uit deze laatste strophen ook, zoowel als uit taal en stijl,
kunnen wij opmaken uit welke jaren 't liedje dagteekent, en dit
zooveel te nauwer daar de dichter of rijmelaar aan de dischgenooten den naam geeft van kloeken patriot.
Dischgenooten ja, want 't was bestemd om, bij 't ledigen van
« den pot », te worden voorgedragen op 't vriendenmaal der leden
van den Breeden Raad van 't Land van Mechelen.
En zoo beaamden
... president, dekens en weerde supposten,
schepenen, knaep en bedel van den Raed,

wat eens Meyer in zijn Lcnna ardens voorspelde :
Posteritas jood sera neget, tarnen inter amoenos

1 einporibus postris veniet tact tabula plausus,

en wat j.-F. Willems nazong :
De dichter zal het feit aan later eeuw doen hoordn
En 't nakroost zal nog lang staan lachen bij uw toren (1).
Deel toegevrosen was), en spaerden geenen kost, naemen het bier uyt de
kelders en broghtent al aen den toren. Nu boven komende en vondt men
geen vier, soo men sijdt, nochtans was daer grooten stanck al oft daer iet
branden, maer soo ik hoorde dat daer geen vier en was, soo setten ick mijn
2 eemers die ik boven gebracht hadde aen den kandt en men gonck daer al
te mael af. Hier was te vinden rijck en arm, geestelijck en werelijck. De
hoofdwacht of een deel stondt aan de kerckdeur ende ik bevondt dat de
spuyten op de Marckt al gereed stonden. Maer God sij geloeft, sij en sijn
daer niet noodigt geweest. Alhetgene dat ik hier schrijf, heb ik gesien en bij
geweest, maar daer sijnder vele die hebben daer veel schandelijke leugen bij
gevoeght. .
(I) Ltv. MEYER, S. J., Incendiuin mechliniense sive luna ardens, bij
J. F. WILLEMS, Mengelingen, blz. 26.
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Zoomin als in welk volksliedje ook, moeten wij in het onze
eene hooge dichterlijke vlucht gaan zoeken : het is nochtans in
eene 'voor den tijd niet te versmaden zuivere taal en vloeienden
trant geschreven.
Ook de zangwijze is heel eenvoudig, gelijk het nog aan een
volksliedje past.
Hetzelve is ons bekend door twee handschriften : het eene
komt uit nagelaten geschriften van wijlen den toondichter
Duval (t), en hoort thans in het archief van het Aartsbisdom te
huis; het andere werd ons door den Mechelschen oudheidkudige
Dr. G. Van Doorslaar ter hand gesteld.
Dit laatste biedt ons den tekst aan zooals deze door den
dichter en chronijkschrijver J.-B. Rymenans, in het begin der
XIX' eeuw, werd omgewerkt (2), tenzij, wat niet onmogelijk is,
Rymenans zelf er maker van ware (3), en de veranderingen er
door eenen lateren liefhebber werden aan toegebracht (4).
(t) Dezelfde die samen met P. F, De Voght, den leeraar en dichter
zaliger uit het Klein Seminarie van Mechelen, eene nieuwe verbeterde
uitgave bezorgde van verschillende liturgische boeken.
(2) Jan-Baptist Rymenans, apotheker, dichter en chronijkschrijver, werd
te Diest geboren, in 1748, maar vestigde zich, nog jong zijnde, te Mechelen.
In den franschen tijd huilde hij zoo wat met de wolven met wie hij in
't bosch was, en werd zelfs lid der municipaliteit, in t 795, en griffier van het
vredegerecht. Hij rijmelde nog al veel en liet verscheidene boekdeelen van
historischen aard na. Zie over Rymenans : H. CONINCKx, Allechelsche
levensbeschrijvingen in de Bulletin du Cercle .Elrchéologiq2ce, Littéraire

et Artistique de lllalines, bd. xv, 1905, blz. 167 177.
-

(3) Rymenans, alhoewel Mechelaar door inburgering, spaarde immers
niet altijd zijne. stadgenooten
zong hij eens,

Daer zijn weer,
lttlechelaers aan 't woelen,
Het is om schulpen zot te doen,
De vrolijkheid is zotten eygen,
Zij houdt rot Mechelen vasten woon,
En als zij 'tin hun horens krijgen
Dient schuppen sot voor hun patroon.

H. CONINCKX, op. cit., blz. 175.
(4) Immers in den vorm waarin ons tweede handschrift, dat wij gemakkeiijkheidshalve B zullen heeten, — en 't eerste A, -- het liedje vóórbrengt,
hoort het stellig in de XIX" eeuw te huis.

-- 361 --De wijzigingen van Rymenans dragen inzonderheid op de
twee laatste strophen, waarvan hij de laatste gansch weglaat en
de eerste merkelijk verandert. Ook vinden wij in 't verhaal zelf van
den brand eene strophe die in ons eerste handschrift ontbreekt.
Buiten deze eene strophe misschien, schijnt ons dit eerste
handschrift den oorspronkelijken tekst te geven. Nochtans heeft
hier ook de liefhebber, die het liedje overschreef, de behoefte
gevoeld 't zelve eenigszins te wijzigen, maar, meer bescheiden dan
Rymenans, heeft hij zich tevreden gesteld met, tusschen de
regels in, zijne veranderingen in te lasschen. Tevens heeft hij de
twee laatste strophen met een sterretje geteekend en achter de
zevende, op 't einde van het verhaal, het eenige dat hem aanbelangde, 't woord fii u tusschengeschoven.
Komt ons het tweede handschrift door de handen van
eenen Mechelaar toe, het eerste afschrift werd door een en nietMechelaar genomen. Zulks blijkt ten overvloede uit de veranderingen die wij zullen aanstippen in vers i van strophe 2, en ook in
vers 6 van strophe 7.

**
Dit alles is nu een groot voorportaal aan een wel klein
gebouwken, eene lange inleiding voor een onbeduidend liedje.
Maar 't is niet onaardig vast te stellen hoe zelfs het minste brokje
dat den Mechelschen torenbrand betreft, her- en derwaarts

belangstelling wekte.
En nu 't liedje zelf :
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Sa, laet ons verheffen de Mechelaers deugden :
heden is 't dat z' overwonnen de maen;
Op
Dat deezen dag altijd voorbijgaet in vreugden,
Op dat wij eens doen hetgeen zij hebben gedaan.
Laet ons te saemen om het meest
bis.
Met vreugd vermaeken onzen geest.
(I)

(t) Ons eerste handschrift, of het handschrift A, verandert deze strophe
als volgt :
Sa, lael ons verheffen de Mechelaers deugden
En verhaelen hoe dat zij bluschten de maen ;
Dat deze daed allJd geviert sij met vreugden,
Maer dzt wij nooit doen hetgeen zij hebben gedaen.
Loet ons le saemen om het meest,
Hier door vermaeken onzen geest. bis.
voor

verzen 3

en

4 geeft het ook nog volgende variante :

Want rees daed moet altijd zijn in ons geheugen
Opdat wij nooit doen hetgeen zij hebben gedaen.
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Ons (t) voorouders (2 met het gevaer van hun leven,
Bekl i mden (3) den toren en riepen : brand! brand!
D'iv'raers deden niet dan (4) water aengeven
Met d'eemerkens van pater hand aen hand (5)
Den Franciscaen riep met getraen,
y bis
Bluscht tog den brand (6) of wij vergaen.

3
Den proost (7) van d'hoofdkerk was aldaer (8) ook te vinden
Gekleed met een kous en beroofd van perruk,
Hij deed (9 niet als roepen : Wel borgers (10) en vrinden,
En wilt (Ix) hier niet staen gaepen, in zoo eenen druk;
Maer ras 42), volgt mij, brengd water aen! (
bis.
Ik zelf zal op den toren 13) gaen.
Men weende, men huijlde (14) van binnen en buijten;
Jong, oud, paters, nonnen 't riep al uijt in druk :
De vlam neemt zeer toe; Ah! waer blijven de spuijten
Helaes, onzen toren, die maakt ons geluk (15).
Wel dat 's bedroeft, riep een Beggijn, i
( is.
M
Waer mogen tog de paters zijn?
(t) A stelt voor : hun.

(2) B : voorvaders.
(3) B : beklimmen.

(4) B : D'iveraers doen niet als.
(5) B : met demerkens van pater oom hand aan hand.
(6) B : toren.
(7) De eerste dignitaris van het kapittel vóór zijne verheffing tot metropolitaan, en van 1643 tot aan de afschaffing in 18o2. B geeft plebaen, dat is
de kanunnik met de zielezorg der geloovigen belast. Deze waardigheid werd
in 't nieuwe kapittel heringesteld. Volgens Foppens was het de Burgemeester
Stalins, die, plotseling wakker geschoten, aan 't eené been zijne roode kous
aantrok, en de gele van zijne wederhelft aan het andere. Z. A. MERTENS,
op. cit., blz. 2 43.
(8) B : daer.
(9) B : doet.
(to) B : o borgers.

(It)A: wilt.
(12) B: maer zeg.
(t3) B : op de leeder.
(14) B : men weende en hulde.

(15) B : brengt ons in den druk.
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Wat koomt gij beggijntje besnot hier zoo tieren,

Riep een Augustijn, zuster , z), weest maer gerust.
Wel ziet gij niet dat (z`, door het paters bestieren,
Den tooren wel haestelijk zijn zal geblust?
Zij riep : kloek aen, bestormt de maen (3), 1 bis .
Laet maer de paters hoven gaen 14 .
6 (5).
Twee nonnen uijt het gasthuijs en een zwartzuster,
Waeren van de paters niet al te content;
Zij riepen : o borgers, weest nu maar geruster,
Wij geven den toren een goed lavement
Zuster, dat is zoo veel als niet
bis.
,
Riep een oude Carmcliet.
7
Dan zag men den iver der borgers uitsc ijnen,
Want door het gedurig gestorm en gespuijt (6),
Zoo zag men den schijn van de maen haest verdwijnen;
En als de maen weg was, de vlam was ook uijt.
Men riep alsdan : vivat te gaer!
bis.

Lang leev' (7) den kloeken (8) Mechelaer !

A : gij stoer.
(2) B : gij ziet wel als dat.
(3) B : geeft bestormt hem aen, A stelt voor : 't is Naest gedaen.
(q.) Reeds in MEYER'S Luna ardens spelen de paters eenen hoofdrol,
wat niet te verwonderen is als men bedenkt, dat in onze oude steden de
bedelorden in 't bijzonder met den bluschdienst belast waren. Wat het
begeijntje betreft, dit braaf menschken komt overal op den voorrang waar
er eene onnoozele streek valt uit te halen. Bij den Muggenbrand van
Turnhout ook kwamen de beggijnen toegeloopen :
(I)

Nee beguinarum praeclat um defuit agmen,
Stragula namque ferunt, iisum Pispot et lollepot
Extinguendo igni .

(5) Deze strophe komt enkel in B voor.
(6) A stelt voor : want naer een langdurig gestorm en gespuijt.
(7) B : leeft.
(8) A stelt voor : zotten Mechelaer; dit stemt overeen met vers 6 van
strophe 9. Schrijver herinnerde zich daar zonder twijfel het oud latijnsche
gezegde, waarin heel de volkswijsheid nopens de Brabantsche steden ligt
opgesloten :
Nobilibus Bruxella eiris, Antverzia nummis
Gandavum laqueis, formosis Bruga juellis,
Lovanium docfis, gaudet
stultis.
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De kwezels, beggijnen die riepen tot nonnen,
Proficiat, zuster, den brand is gedaen :
Wij hebben te saemen den brand overwonnen.
De borgers door 't spuijten en wij door het getraen.
Vivat ons hof! riep een beggijn,
bis.
Wie zou er nu niet vroolijk zijn !
9•

Sa, president, dekens en waercle supposten,
Sa, schepenen, knaep en bedel van den raed,
En wild op deez' feest niet zien op wat kosten,
Een prachtige viering betaemt onzen staet.
Vat dan den pot, kloek patriot,
I
bis
).
Lacht met die ze g t dat g' zijt zot. f

I0.
Wel aen laet ons altijd in vrolijkheid vieren
Ons voorvaders zegeprael over de maen.
Den Breeden Raed (2) met hun deugden vercieren
En drinken het welzijn van al die hier staen.
Wenscht dat zoo lang den Breeden Raed
bis.
Duert als Sint Rombauts toren staet.
\Vat de Samenspraek tusschen Wiebus en Quibus verdietste door :
Kan een sollen hoop sin selven niet
Regeeren.

't Wys Brabant is rondt uwe start/ geleydt
Gelyk een vaste wal om 'I doóhuys te bewaren,
Gij syt geheel omringht van trejely, ^ e sleden,
Die u een voorbeeld syn van wysheyt en goe zeden,
"Ziet Lovens hoogesehool die brengt u leeraers by,
Ziet 'I vermaert Brussels hof licht u aen d'andre zy
Daer kont gy wysheyd en civiliteyt gaen leeren;
En als gij dat hebt vart, soo kunt gy u gaen keeren
jVaer Antwerpen
(I) Deze strophe werd in handschrift B, in het begin der XIXe eeuw,
na de afschaffing van den Breeden Raad gansch gewijzigd.

Weerdige dekens van ambachten, edel supposten,
Sa, schepenen, knaepen, edet van den Raed,
En will oft lees _feest niet zien op wat kosten
Een pr achlz'ge vies ing betaemt uwen staet.
Vat aen den pol, kloek palerjot,
bis.
Lacht met die zegt dat gij zJl zol.

(2) De Breede Raad, die eigenlijk ue Staten, van 't Land van Mechelen
uitmaakte, bestond uit het magistraat en de dekens der zeventien groote
ambachten. Alle jaren, bij het overleggen der rekeningen, vergaderden de
Meeren aan een gezellig partij je.

—
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VERSCHEIDENHEDEN.
KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
XXVIII.
XXVIII.
SCOOLSCAT.
Schoolïchat, en varianten,
varianten, zegt
zegt Verdaan,
Ven lam, Middelndl.
i\Iiddelndl. Wdb.,
\Vdh., isis
Schoolschat,
het schijnt
schijlll Pand,
Pand, Onderpand
Ollderpalldi'oor
/1001' eeiie
cene trouwbelofte
troltlu6e!ojle ».
».
« ook
ook naar het
volgendcn tekst
tekst mag
mag dat
dat duidelijk
duidelijk blijken
blijkcn : :
Uit den volgenden
Staatsarchief te
te Brugge,
Brugge, Fonds
Fonds Veurne,
Veume, nr
n r 1937,
1937, Rekening
Rekening van
van
Staatsarchief
baljuw van
van Veurne
Veumevan
van88Mei-18
Mei-I8 Sept.
Sept. 5385,
1385, fol.
fol. 22:: WulveriltWulverinden baljuw
gheem. Segher
Segher de
de Crane
Crane doude
doude belovede
belovede de
de wedewe
wedewe Pouwels
Pouwels
glaeem.
trouwene ende
ende te
te nemene
nemene tenen
tenen wive
wive bider
bielerheilegher
heilegher
Swartten te trouwene
enen scoolscat
scoolscat van
van xxx
xxx lb. groten, x Ib
gr. partien,
partien,xxlb.
lb.
kerken, up enen
lb gr.
eler heylegher
heylcgher kerken
kerken ende
ende xx lb.
lb. gr.
gr. den
den heere,
heere,ende
endedit
elittetevol\'01gr. der
comene binden
daghe. Vanden welken
welken hij
hij achter
achler bleven
bleven es,
es,
comene
binden xl
xl sten daghe.
of datten
elatten de
de bailliu
bailliu ghecalengiert
ghecalengiert heft
heft als
als van
van sheeren
sheeren deele
deele
daer of
lb. gr.
gr. Pais
Pais omme
Olllme lx.
Ix. lb.
Ib. (par.).
(par.). »»
van .x. lb.

XXIX.

XXIX.

GHEBOORGHEN
GHEBOORGHEN VONT.
zegt VERDAM,
VERD.\:lcI, 111tdde!ndl. Wdb., werd
werd in de middelBergen, zegt
eeuwen
geheel in
in de
betcekenis van
van ons
ons Verbogen
Verbergen gebruikt.
de beteekenis
eeuwen geheel
Aldus wijst
wijst GHEBOORGHE1<
VONT, waarvan
voorbeeld volgt,
volgt,
waarvan een voorbeeld
GHEBOORGHEN VONT,
op Verborgen
Verborgen goed,
grond verborgen
verborgen goed,
goed, derhalve
derhalve
goed, nl.
nl. in
in den
den grond
op In den
den grond
grolldgevonden
gevolldClt goed.
goed.
Al
ploegende, of onder
under 't'tbewerken
bewerken van
vanland
land—
- «« daer hy
Al ploegende,
heerde
een werkman
werkman een
een goudstuk
goudstuk in
in den
dengrond
grondgevongevonbeerde >'»,, ---- had een
den;
d,lt was
was «« Ghebool;c;/zen
». Den «« heere
heere »,
»,
Gheboorglaen (verborgen) vont ».
den : dat
d.
w. z.
balJuw van
werd het stuk
stuk gezonden
gezonden:: uit
uit
d. w.
z. den baljuw
van den
den prins,
prins, werd
liefde
deze het
het evenwel
evenwel aan
aan den
deneerlijken
eerlijken vinder
vinder
liefde Gods
Gods liet
liet deze
teruggeven:
teruggeven :
Staatsarchief te
der Abdij
Abdij van
van Sint-Pieters,
Sint-Pieters,Reg.
Reg.
te Gent,
Gent, FoneIs
Fonds der
o :: «
nnrr 22, fol.
Ixxvij vvo
« Memorie
Memorie van
gheboorghen vont
vont tOvertOverfol. lxxvij
van gheboorghen
llleersch.
Anno xvcxxv,
xvcxxv, den
den xxvijen
xxvijen in
Joos van
van Poucke,
Poucke,
meersch. Anno
in Meye,
Meye, vant Joos
de cnape van Jan Goethals,
stud~ gauts int lant
lant daer
daerhy
hyheerde,
heerde,
Goethals, een stuck
ende
zandt datte
datte den
den heere,
heere,ende
endewas
washem
hemwederomme
wecleromme ghegheven
ghegheven
ende zandt
om de
mlllne Godts,
GOelts, »»
de minne
EDW.
^,iAILI..IARD,
E DW. G~\ILLIARD.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADENTIE.

HANDELINGEN
VAN DE BESTENDIGE COMMISSIE

VOOR HET ONllERWIJS
IN EN DOOR HET NEDERLA.NDSCH.

Nr 14.

DE INNERLIJKE TAAL
door

AMAAT JOGS.

Er is op aarde geen enkel mensch die kan denken zonder
behulp van zinnelijke teekens. Noely oux scrcN aveo tww raalazto;,
denken gaat niet zonder beeld, heeft Aristoteles reeds gezeid.
Maar wat zijn die zinnelijke teekens? Wat zijn die
beelden?
Men kent de machtspreuken van de Bonald : « L'homme
pense sa parole, avant de parler sa pensée; — l'homme ne
peut parler sa pensée, sans penser sa parole; — la pensée
n'est qu'une parole intérieure et la parole une pensée extérieure et sensible ».
Dus zouden wij altijd met woordbeelden denken ?....
Daarentegen zegt Jean Jacques Rousseau : « Lorsque
l'imagination s'arrête, l'esprit ne marche qu'à l'aide du discours ».
Hieruit zou men mogen afleiden dat de mensch, al denkende, én woord -- én zaakbeelden bezigt.
Wie heeft er hier gelijk ?
Zeker hebben reeds velen onder u zich in dat opzicht al
eens gadegeslagen en, als ik hun vraag hoe ze denken, zullen
ze mij wellicht antwoorden dat ze gewoonlijk hun gedachten
hooren, dat ze met woorden of, juister gezeid, dat ze met
woordbeelden denken.
**
^
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Hier is het de geschikte plaats om een bijzondere vraag
te stellen.
Mag men, eens vastgesteld dat de mensch met woordbeelden denkt, verder besluiten dat ieder mensch volstrekt
woordbeelden noodig heeft om te kunnen denken?... want van
zijn tot moeten ligt er dikwijls een diepe afgrond.
Dat heeft men met klank beweerd; zelfs zijn er wijsgeeren
geweest die zonder pinken gezeid hebben : de mensch denkt,
omdat hij spreekt, in volle tegenstelling met de andere spreuk :
de mensch spreekt, omdat hij denkt.
Maar meer dan éen bekend feit kan men aanhalen om
de valschheid van die bewering tastbaar te maken.
Wie die met kleine kinderen omgaat, zou kunnen zeggen
dat ze niet denken, voordat ze spreken?... Sommigen zijn zeer
traag om te praten, terwijl ze aan een anderen kant zeer vroeg
door hun spelen en samenstellingen duidelijke bewijzen geven
van een werkenden geest.
Beysens schrijft : « Het juiste tijdstip (r) ook maar bij
benadering aan te geven, waarop de eigenlijk gezegde verstandelijke w erkzaamheid naast en met behulp van het zinneleven

begint, is eene onmogelijkheid. Toch vertoonen zich, volgens
het overeenstemmend gevoelen der infantilisten, reeds vóor
het aanleeren en gebruik der taal, duidelijke teekenen van
abstractieve vergelijking en veralgemeening.... »
En hij geeft in noot een aanhaling uit Perez over een kind
van tien maanden :
« Il ne faut pas qu'on lui laisse entrevoir des pommes de terre,
de la viande, ou un fruit, si l'on neut qu'il mange de la soupe. Il se
comporte aussi différemment avec ses jouets et ceux des autres
enfants. Il se permet bien de mettre la main sur ceux de ses camarades, de les empiler avec les siens, d'en user en vrai propriétaire,
ucti et abuti; mais si quelqu'un touche aux siens, il les lui retire
violemment. Ainsi, des objets étant rapprochés devant ses yeux,
il aperroit très distinctement que l'un n'est pas l'autre, et en quoi
1'un n'est pas l'autre. Il compare presque sans le savoir ni le
vouloir. »

En een andere uit Preier :
« Als Sigismund seinem noch nicht eira Jahr alten Sohn, der
kein Wort sprechen konnte, einen ausgestopften Auerhahn zeigte,
(i) Algemeene Zielkunde, II, blz.

1 21

en

1 22.
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und out ihn deutend sagte « Vogel », blickte das Kind unmittelbar
darauf nach einer anderen Seite des Zimmers, wo auf dem Ofen
eine ausgestopfte Schleiereule stand, welche es jedenfalls vorher
bemerckt haben musste. Hier war also der Begriff « Vogel », der
den Auerhahn und die Eule umspannt, schon entstanden und
zugleich an jenes Wort geknupft. »

Nog niet sprekende kleinen denken dus. En hoe denken
zij? Met behulp van zaakbeelden, wat overigens klaar uitkomt
in de gebaren die ze onder hun bezigheden maken.
En de doofstommen, voor wie de klank, die eigenlijk het
wezen van het woord is, niet bestaat?... Voordat ze in bijzondere scholen het handalphabet, de toon — en lippen — en
schrijftaal aanleeren, hebben ze reeds lang, ten minste voor
hun huisgenooten, door hun gebaren getoond dat ze gedachten hebben.
Zou men zeggen dat de doofstommen toch het gezichtsbeeld hebben van de articulatiebewegingen der voor hen sprekende personen, dan gaan we over tot de doofstommen die
blind geboren werden. Voor zulken is van het woord niets
waar te nemen, noch de klank, noch de beweging. En, vermits
de voorstelling nooit buiten den inhoud van de waarneming
strekt, kunnen ze ook geen enkel bestanddeel van het complexe woordbeeld benuttigen. Als die denken, doen ze 't zeker
zonder woordbeelden en alleen met tastbeelden.
En dat zij denken, weten we allerbest door het leven van
de genaamde Marie Heurtin.
Zij werd blind en doof geboren te Vertou, in Frankrijk.
den 13 April 1885. Haar vader, een arme kuiper, was gelukkig
zijn ellendig en weerspannig kind op tienjarigen ouderdom te
kunnen plaatsen in het gesticht van de zusters te Larnay.
Hoort wat er over haar eerste onderricht te lezen staat in
Ine Anne en :p rison, door Louis Arnould, blz. 16-19
« Chaque fois que ses mains pouvaient attraper une personne
de son entourage, elle tátait aussitbt la tête, et si, au lieu du
béguin des autres sourdes-muettes, elle rencontrait la coiffe rigide
d'une religieuse, elle entrait dans une nouvelle colère.
« Pourtant la Sceur Sainte-Marguerite avait commencé l'instruction de sa terrible élève, Remarquant que Marie avait une
particulière affection pour un petit couteau de poche apporté de
chez elle, elle le lui prit. Marie se fácha. Elle le lui rendit un
instant et lui mit les mains l'une sur l'autre, l'une coupant l'autre,

^.

370

ce qui est le signe abrégé pour désigner un couteau chez les sourdsmuets, puis elle lui reprit l'objet : l'enfant fut irritée, mais dès
qu'elle eut t'idée de refaire elle-même le signe qui lui avait été
appris, on lui rendit le couteau définitivement, Le premier pas
était fait : l'enfant avait compris qu'il y avait un rapport entre le
signe et l'objet.
« Son institutrice poursuivit dans cette voie. Elle avait su de
la tante de Marie que celle-ci aimait spécialement le pain et les
ceufs, aussi lui servait-on souvent un ceuf au réfectoire. Un jour,
après qu'elle a palpé avidement son ceuf, la Sceur le lui reprend,
en lui faisant sur les mains le signe qui désigne l'ceuf. L'enfant se
fáche, et, comme ce jour-là elle ne répète pas le nouveau signe,
on ne lui rend pas l'ceuf et on lui sert de la viande a la place. Mais
elle n'était pas contente et tátait jalousement dans les assiettes
pour savoir si l'on avait donné des ceufs à ses compagnes. Le
lendemain on lui remet un pouf dans son assiette, elle s'en empare,
on le lui reprend en lui répétant le signe, et comme elle le reproduit a son tour, on lui restitue enfin l'ceuf tant convoité. — Ainsi
en fut-il du pain, des autres aliments et même du couvert. Au bout
de peu de temps, l'on en vint à ne rien préparer pour elle sur la
table du réfectoire, et elle prit alors l'habitude, en arrivant, de
demander par les signes enseignés ce qui lui était nécessaire.
« Puis, ce fut le tour d'une minuscule batterie de cuisine,
qu'elle aimait à palper des heures entières.
« On l'avait donc initiée à un premier dictionnaire, si l'on
peut dire; dictionnaire essentiellement synthétique, ou un seul
signe désigne un seul objet. Mais it était impossible de continuer
longtemps cette méthode et de charger sa mémoire d'un nombre
suffisant de signes pour que chacun désignát sans confusion un
objet : pouvait-on même inventer assez de signes simples pour
cela? I1 fallait entrer dans la voie de l'analyse. C'est ce que fit la
Speur Sainte-Marguerite, en apprenant à son élève l'alphabet
dactylologique, que l'on enseignait aux sourds-muets avant Ia
découverte de la méthode vocale, dite milanaise, et dont beaucoup
encore se servent entre eux. Seulement, tandis que les sourdsmuets ordinaires voient les signes, it fallait, Bien entendu, les
poser, pour ainsi dire, sur la main de l'enfant afin de les lui faire
sentir. Procédant comme toujours, du connu à l'inconnu, la Sceur
montra à son élève l'équivalence qui existait entre tel signe résumé
qu'elle lui avait appris tout d'abord et le groupe de signes correspondant qui en est comme la monnaie. Ainsi l'enfant sut bientót
désigner, à son gré, le couteau, ou par le signe abrégé de sa première instruction ou par les quatre signes de la seconde. La petite
sourde-muette avait maintenant à sa disposition une nouvelle lan-
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gue, dans laquelle on pouvait lui signifier les choses en nombre
illimité Elle parlait en quelque sorte. II fallait à présent lui
fournir la vue, c'est-à-dire, lui peimettre de lire.
C'est ce que fit la Saeur Sainte-Marguerite en lui apprenant
alors l'alphabet Braille, c'est-à-dire les lettres piquées sur le
papier pour les aveugles, On lui montra une nouvelle équivalence,
celle qui existe entre les groupements de piques et les lettres par
signes, qui lui avaient été enseignées en dernier lieu, et ce nouveau
progrès fut réalisé tout naturellement.
« Ainsi la première éducation de la malheureuse enfant avait
compris trois étapes distinctes : 10 pour faire descendre des lueurs
de jour dans son Anne enténébrée, on l'avait dressée à désigner
chaque objet par un signe au moyen du langage mimique; z° on
l'avait traitée en sourde-muette en lui apprenant l'alphabet appliqué sur son épiderme ou dactylologie; 30 on l'avait traitée en
aveugle en lui apprenant l'alphabet Braille, qui lui permettait la
lecture. Et telles étaient la persévérance infatigable et l'affectueuse
patience de la maitresse, telle était aussi la vivacité naturelle de
l'intelligence de l'élève qui se développait rapidement avec tous
ces progrès, que cet effrayant labeur cérébral, dont nous ne pouvons qu'à peine soupconner 1'intensité €'accomplit asset vite,
dans l'espace d'un an environ. »
,

De volgende woorden die Dr Derner in de Gazette d'Augsbourg schreef, behooren gansch tot mijn onderwerp :
Comment done un enseignement était-il possible? se demanderont tous ceux qui ne sont pas familiarisés avec cette question.
Comment une relation humaine peut-elle se nouer avec un être
qui ne voit ni n'entend ? Comment communiquer des représentations à un tel être, et non pas seulement des représentations sen
mais aussi des idées abstraites véritablement humaines ?-sibles,
Le seul chenain est celui des sens. Mais ici le sens de la vue et
celui de l'ouïe sont fermés. Ni le langage visible des signes ni le
langage sonore qui est entendu, ne peuvent être ici employés. I1
,ne reste plus que le sens du toucher et le langage des doigts à
accommoder par son moyen. La main est ici le seul organe, qui doit
remplacer tous les autres, mais aussi, comme on s'en apercoit avec
étonnement, le seul qui peut les remplacer dans ces besoins les
plus extérieurs. Déjà l'Africain Lactance a dit : « Dieu a donné à
l'homme trois choses qui contiennent tout : la raison, la parole,
la main. » 1v1ais l'apologète Duilhé ajoute cette remarque : « On
peut supprimer la parole : le plus haut organe de i'Ame et le plus
puissant et le plus pénétrant de nos instruments des sens, la raison
,et la main permettent tout à eux deux. » Le tact peut aussi per-
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mettre des idées abstraites directement et sans l'assistance d'une
langue sonore ou d'une langue visible de signes. Et « l'dme spirituelle se manifeste d'autant plus évidemment dans sa distinction
d'avec les organes corporels là ou elle se meut dans l'idéal, sans
l'appui des mots vivants et s'agitant loin des sons dans ia region
de l'immatériel y (Duilhé).
^

* *

't Is onbetwistbaar, de mensch kan denken zonder woordbeelden, en feitelijk doen we 't allen in menige omstandigheid.
Wij hebben, vooral buiten onze gewone omgeving, zeer
dikwijls gedachten waar onze taalschat geen woorden voor
heeft. Als ons woordgeheugen bij toeval stom blijft, kunnen
wij niet anders dan met het zaakbeeld denken. Wie iets nieuws
uitvindt, moet op zoek gaan om het te benoemen. Wat wij in
ons spreken door ding vertalen, is in ons denken meest een
zaakbeeld, enz.
Pater Casteleyn schrijft het volgende :
« I1 (z) est vrai, a cause de la grande facilité qu'offrent les.
paroles pour diriger et retenir nos pensées, nous avons contracté

l'habitude de penser au moyen de paroles mentales, mais cette
habitude est loin d'être continue et universelle. Il n'y a, de fait,
qu'une quantité restreinte de nos idées que nous pensons et fixons au
moyen de paroles. Regardez un tableau de grand maitre : un regard
suffit pour conclure que c'est un chef-d'oeuvre. Or, dans ce regard
et cette conclusion que de jugements ne sont pas renfermés, si
vous êtes homme de gout et connaisseur ! Eh Bien, de ces juge
ments par lesquels vous avez instantanément appliqué au chefd'oeuvre les principes universels de l'esthétique, combien y en
a t il qui se soient produits avec des paroles? Peut-être aucun.
Nous sommes donc loin, malgré l'habitude acquise, de penser tou-jours au moyen de paroles. »
-

-

^

**
Uit het voorgaande meenen wij te mogen vaststellen da t
de menschen, om te denken, samen én woord- en zaakbeelden
gebruiken. De Bonald heeft voorzeker de rol van de woordbeelden overdreven, als hij den stokregel schreef : la perscc
(1)

Psychologie, biz. 138.
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est qu'une parole intérieure. Wij hebben dan ook onze verhandeling, niet innerlijke spraak, maar innerlijke taal betiteld.
In welke verhouding de woordbeelden tegenover de zaakbeelden staan bij een bepaalden persoon, zal voor een groot
deel afhangen, én van de natuurlijke geaardheid zijner verbeelding, én van zijn eigen woordenschat, én van zijn bezigheden. Een knappe zakenziener zal wellicht altijd een groote
hoeveelheid zaakbeelden bewaren. Wie arm is aan woorden,
zal ook arm aan woordbeelden zijn. Wie veel met abstracties
bezig is, zal veel de . teekens gebruiken waardoor die abstracties
uitgedrukt worden, een mathematicus lijnen en cijfers (woord
of teeken); een wijsgeer, woorden, en een scheikundige, formules; terwijl een schilder en beeldhouwer gretig met zaakbeelden zullen omgaan.
—

*

**

Zijn er voordeelen aan, met woordbeelden te denken ?
In onze verbeelding kleeft alles aaneen wat gelijktijdig of
kort opeenvolgend opgenomen wordt, hoe verschillend dit
alles uiterlijk of logisch weze. Het beeld van zekeren vriend
zal u misschien niet anders verschijnen dan te midden van de
markt, waar ge hem laatst ontmoet hebt, en waar hij in het
donker staat tusschen de kramers en hun koopwaren. Om het
beeld te doen uitkomen, moet er dissociatie, ontbinding gebeuren, die met het woordbeeld onnoodig is, vermits het gansch
afzonderlijk verrijst.
Waar ik tot voorwerp van mijne gedachte tzij een deel
van een geheel, tzij een eigenschap van een zaak neem, daar
toont de verbeelding mij gewoonlijk heel de zaak die het deel
of de eigenschap bevat. Geldt het een venster, dan zie ik een
heelen voorgevel; geldt het ploegen, dan zie ik ook het paard
en den boer die het leidt. In 't eerste geval dien ik te dissocieeren, in het tweede te abstraheeren, wat nog eens overbodig
is door de woordbeelden venster en ploegen, die niets anders
dan mijn gedachte voorstellen.
Waar het bovenzinnelijke dingen geldt, daar kan geen
rechtstreeksch zaakbeeld bestaan, ten hoogste is het eeu zaakbeeld dat alleen bij analogie gebezigd wordt, terwijl de taal
een woord en dikwijls een eigen woord heeft voor dergelijke
gedachten, b. v , betrekking, geweten.
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De taal duidt in het oordeel de beide hoofddeelen met
hun onderlinge betrekking aan ; dat kunnen de zaakbeelden
niet, vermits zij geen abstracties voorstellen, wat tot het eigen
wezen van het gezegde behoort. De weide is groen is in zaakbeelden een groene weide.
De woordbeelden, omdat ze door verschillende zinnen
werden opgenomen, worden licht diep ingeprent en verrijzen
ook snel, terwijl zeer veel zaakbeelden het werk van een
enkelen zin zijn en bijgevolg ook trager wederkeeren. Star als
zaakbeeld, komt alleen van 't gezicht, terwijl star, als woordbeeld, het voortbrengsel kan zijn én van het gehoor, én van
het gezicht, én, langs twee kanten, van den spierzin.
Alle beeld verandert en verduistert, zoo het niet intijds
vernieuwd wordt, welk vernieuwen voor het woordbeeld veelal
gemakkelijk, maar voor het zaakbeeld zeer dikwijls lastig en
soms onmogelijk is.
De woordbeelden maken dus het denken lichter, sneller
en klaarder, en bijgevolg is 't niet wonder dat ieder mensch,
zoohaast hij woorden kent, zich al spoedig in het denken van
hun beelden bedient.
Maar er zijn ook zekere gevallen waarin de zaakbeelden

de overhand verdienen.
Het zaakbeeld, veel meer dan het woordbeeld, is bekwaam
de verbeelding op te wekken en het gevoel in beweging te
brengen. Zoo is 't den letterkundige veel nuttiger het tafereel
dat hij beschrijven wil, eerst in de verbeelding te zien leven
dan het alleen in woorden te denken. Bovendien, 't is bijna
alleen door de zaakbeelden dat de associatie van gelijkheid
ontstaat, die de bron is van de vergelijking, van de tegenstelling en de leenspreuk. Schilders en beeldhouwers zouden een
kwaden omweg maken, moesten ze hun uit te voeren werken
met woordbeelden denken. De verstandelijke, godsdienstige en
zedelijke oefeningen brengen dikwijls weinig vruchten op,
omdat ze niet door zaakbeelden ondersteund worden. Zoo
zegt Bossuet t i) :
« Quand en discourant de la nature du cercle et du carré, et
des proportions de l'un avec l'autre, je m'en figure un dans
l'esprit, cette image me sert beaucoup a empêcher les distractions
et à fixer ma pensée sur ce sujet. »
(1) De la connaissance de Dien et de soa=méme, X.
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nature de la pensée.

Nous pensons avec des mots. Comme nous
l'avons indiqué précéciemment, pour penser nous avons du nous

débarrasser des images réelles, parce qu'elles sont lourdes, encombrantes, d'un maniement pénible. Nous leur avons substitué des
signes courts, faciles à retenir, faciles à transmettre à autrui : ces
signes ce sont les mots généraux. Ces mots (z ) associés aux choses,
ant la propriété de pouvoir évoquer ces choses quand on le veut, à
la condition que le mot soit entré dans la mémoire après l'expérience des choses, ou du moins pourvu qu'on lui ait adjoint l'expérience des choses. Malheureusement nous apprenons, quand nous
sommes enfants, les mots d'abord (sauf pour ce qui concerne les
connaissances élémentaires, perceptions simples, etc...). Pour le
plus grand nombre de ces mots, nous n'avons pas eu le temps, ou,
pas eu la possibilité, ou pas eu le courage d'ajouter à « leur paille,
le grain des choses » Ce sont des épis légers ou même vides. Toes
sans exception, nous avons de ces mots en grand nombre dans la
mémoire. Je n'ai jamais entendu barrir un éléphant; le mot barrir
est pour moi un épi vide. Le vulgaire a de ces mots en foule.
Celui -ci déclare pour clore une discussion que « l'expérience » a
prononcé Il ignore absolument les conditions nécessaires pour
qu'une expérience soit valable. Et ainsi de suite Si nous examinons les phrases usuelles que nous prononyons nous seront stupéfaits du vague de beaucoup de nos pensées, et même nous découvrirons que les plus intelligents parlent souvent comme des perroquets, sans qu'à leurs paroles corresponde aucune réalité. Eh bien,
méditer. c'est en quelque sorte battre Ia paille pour en faire tomber
le grain. La règle qui domirae tout ici, c'est de toujours remplacer
les mots par les choses. Non pas par une image vague et indéterminée des choses, mais par les choses vues dans le détail mine tieux. Nous devons toujours particulariser notre pensée, la rendre
concrète. »
>;<

**

Hier verlaten wij de innerlijke taal, om nog alleen te
handelen over de innerlijke spraak.
Onder innerlijke spraak verstaan we niet al de woordbeelden die in ons geheugen min of meer diep geprent staan en
met min of meer inspanning de vorm van onze gedachten
kunnen worden. Neen ! we nemen de uitdrukking in beperkte
beteekenis, als de verzameling van al de woordbeelden, zelfs
(t) Men vergelijke deze aanhaling met onze lezing Het oproeiend
vermogen der woorden..
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uit verschillende talen getrokken, die, zonder de minste moeite
van onzentwege, even vlug in onze verbeelding verschijnen
als de overeenkomstige gedachten in ons verstand, die automatisch als de zinnelijke vorm van onze gedachten opkomen
en, bewust of onbewust, de eerste gedaante onzer gedachten
zijn en blijven, in welke taal ook men die uitdrukke.
De innerlijke spraak, zoo verstaan, kan men niet ten volle
waarnemen in het geregeld en gedwongen peinzen, waarvan
het onderwerp en soms de taal met inzicht bepaald werd, dat
ordelijk vordert, dat met zoeken en kiezen gepaard gaat. Men
hoeft daartoe een onderzoek te doen betreffende ons vrije en
losse denken, b. v., wanneer we mijmeren of gansch alleen tot
verkwikking een wandeling doen in 't open veld.
De woordbeelden die dan in ons hoofd verrijzen, zijn ons
niet met het leven ingestort. Gelijk het bloed dat door onze
aderen loopt, een verwerkt bestanddeel is van de spijzen die
we gebruikten, zoo ontstonden in onze hersenen die woordbeelden door de waarneming van de woorden die ons onder de
zinnen kwamen.
Die woordbeelden verrijzen zonder inspanning, want het
vrije denken vermoeit niet en na een uur zoo doorgebracht is
uw hoofd zoo frisch alsof ge even lang, al slapende, uw
« peinzer » volstrekt had stilgelegd. Naar woorden hoeft ge niet
te zoeken, en passend is hier het gezegde van de Bonald :
« Alors (t) chaque idée, appelée par son nom, se présente, et
répond, comme les étoiles dans le livre de Job au commandement de Dieu : me voilà. »
Wat mogen wij besluiten uit de vliegende snelheid waarmee de woordbeelden van de innerlijke spraak in het bewustzijn verschijnen ?
I° Dat die beelden ons meest alle komen van woorden die
tot onze dagelijksche taal behooren, die we dus duizendmaal
waargenomen of bijzonder diep in onze hersenen gedrukt hebben, waardoor ze dan op het innigste met onze gedachten
verbonden werden, ja, de vaste dragers, het substraat, het etiket van onze gedachten geworden zijn.
2° Dat die beelden bij het denken uit geen omzetting ontstaan, maar onveranderd verschijnen in den vorm waarin ze
(I) Legislation primitive.
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opgenomen werden. Dus, vermits haast iedereen zijn gedachten hoort, geldt het hier gehoorsbeelden en zelden of nooit
indrukken van woorden die wij alleen met de oogen waargenomen of met de hand geschreven hebben.
Wij gaan nog verder en houden er ons van overtuigd dat
die gehoorsbeelden geen eigen bestaan hebben, maar de
onafscheidbare gezellen zijn van de articulatiebeelden.
Waarom ?
1° Omdat, behalve aanhalingen, al wat ge hoort, uw eigen
stemklank en uw eigen uitspraak heeft.
2° Omdat, als men die inwendige stem beluistert, men ze
plaatst of localiseert, niet in de ooren of in den schedel, gelijk
de loutere gehoorsbeelden, maar in den mond, in de keel, in de
borst, ja, in den buik, volgens dat de stemklank fijn of zwaar is.
Als korte samenvatting van dit alles, zeggen wij dat de
innerlijke spraak bestaat uit de getrouwe beelden van de woorden die we in ons dagelijksch spreken bezigen.
^

^*

Is het mogelijk dat de woordbeelden van twee verschillende talen, b. v. van Vlaamsch en Fransch, in het denken op
denzelfden trap staan en even vlug in 't bewustzijn komen?...
Ja, dat is mogelijk, maar allen kunnen wij dagelijks ondervinden dat niet iedereen het zooverre weet te brengen. Velen
immers komen hier tot een zeer ellendigen uitslag :.ze kunnen
niet éen taal meer spreken; al wat ze ten beste geven, is hutsepot. En ik bedoel hier niet zekere termen die ze maar in éen
taal geleerd en gebruikt hebben, maar zelfs voor doodeenvoudige en alledaagsche gedachten die in 't gewoon spreken van
alleman gedurig voorkomen, dienen ze u eerst een brok
Vlaamsch op, om onmiddellijk daarna u een klad Fransch te
geven. 't Zijn de muilezels onder de praters, ze zijn noch ezel,
noch paard.
Om tevens in het Vlaamsch en het Fransch te kunnen
denken, is er veel tijd en veel onderscheiden oefening in beide
talen noodig.
Men denkt nog niet in het Fransch, omdat men, als men
Fransch hoort spreken, dat gemakkelijk verstaat. Luistert naar
toehoorders van een Fransche rede : velen die zelfs verfranscht
.schijnen, vezelen malkander in 't Vlaamsch opmerkingen in
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't oor of laten, bij toejuiching, Vlaamsche uitroepen hooren
een klaar bewijs dat ze, niettegenstaande de Fransche omgeving, niet in 't Fransch denken. Als minder geoefenden een
Fransche rede hooren, worden de gedachten onmiddellijk
vertaald en komen in Vlaamsche woorden in hun hersenen
terecht.
Al te driftige voorstaanders der rechtstreeksche methode
verbieden streng inde Fransche lessen een enkel woord Nederlandsch te spreken, want, zeggen ze, de leerlingen mogen niet
in het Vlaamsch denken. Ei ! al mogen ze 't niet, ze doen het
toch en ze kunnen niet anders. Ijdel is 't voor u hun een potlood te doen bekijken en enkel te zegen : un crayon. Van als
ge 't voorwerp in uw handen naamt en hun toondet, hebben ze
misschien al tien zinnen gedacht waar het Vlaamsche potlood in
voorkomt. Ge wilt het kind in 't Fransch doen denken door
crayon rechtstreeks met de zaak te associeeren, goed; maar het
Vlaamsche potlood is er immers sedert lang en zeer innig mee
verbonden. Om crayon tot substraat te maken, dient ge er voor
te zorgen dat crayon ten minste even vlug als potlood verschijnt,
en dat kunt ge alleen door herhaald spraakgebruik. Ja, waar
dit herhaald gebruik ontbreekt, daar ook is er weinig van de
rechtstreeksche methode te verwachten. Dat hebben er velen
tot hun schade ondervonden, als ze sommige reizende leeraars
geloofden die beweerden dat ze, door twintig lessen volgens
Berlitz gegeven en van te voren betaald, een vreemde taal
konden aanleeren.
Zelfs Fransch spreken is nog niet, in 't Fransch denken. Er
is menige Vlaming die, Fransch sprekende, gedurig het bewijs
levert dat hij uit het Vlaamsch vertaalt, niet alleen door zijn
aarzelend en langzaam praten, maar ook door de honderden
flandricismen die zijn Fransch ontsieren en er iets gedrochtelijks van maken.
**
Hoe is het uit te leggen dat er zoo weinig Zuidnederlanders zijn die vlotweg, zonder dialectische klanken en vormen,
het Nederlandsch spreken, al schrijven ze dikwijls een flinke
taal?...

Ik meen dat de grondoorzaak er van te zoeken is in het
feit dat ze in 't Nederlandsch niet denken.
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En hoe toch zouden ze in 't Nederlandsch kunnen denken, vermits ze haast allen heele dagen niets anders dan dialect spreken ?... Ze hebben dus hun dialect tot eenige innerlijke
spraak, want, wij meenen het bewezen te hebben, de innerlijke
spraak wordt voornamelijk uit herhaalde spraakbeelden geboren. En willen ze of moeten ze in zekere omstandigheden
Nederlandsch spreken, dan hoeven ze gedurig op wacht te
staan om de dialectische vormen die hun innerlijke spraak hun
toezendt, van hun lippen te verwijderen en die door de Nederlandsche om te zetten. Hun spreken is een aanhoudend vertalen uit het dialect.
En zoo kom ik tot de onderwijzers.
Men klaagt hier dikwijls en soms bitter over hun taalonderricht, men beschuldigt ze van onbekwaamheid en zorgeloosheid, wat men bewijzen wil door de onbeduidende uitslagen
van hun onderwijs, vergeleken met die door hun collega's in
Holland, in Frankrijk en Duitschland bekomen.
Met uw verlof, Geachte Heeren, ik neem die vergelijking
niet aan, omdat de toestand van Vlaamsch-Belgie gansch verschilt met dien der andere genoemde landen.
In Holland, in Duitschland, in Frankrijk (r), staat, nevens
het dialect, de beschaafde taal, die iedereen, niet alleen aanleert in de school, maar ook nu en dan hoort spreken op straat
en in den huiselijken kring.
In Vlaanderen is het dialect, behalve in enkele vergaderingen, overal de eenige meester, en het Nederlandsch blijft
opgesloten tusschen de muren van de school.
Elders steunen ouders en kameraadjes in zekere maat
den onderwijzer; hier, hier staat hij gansch alleen tegenover het
onbelemmerde dialect.
En denkt toch niet dat de schooluren alleen, ook alle
naarstig besteed, voldoende zijn om in den geest van den
leerling het Nederlandsch tot innerlijke spraak te verheffen!...
Denkt zelfs niet dat het volstaat de kinderen drie- of viermaal
een Nederlandsch woord te geven om het door hen dan vlug
te hooren gebruiken, om hen dan te doen verzaken aan het
(i) Behalve te Parijs, volgens Michel Bréal. « Les petits Parisiens
n'ont pas de patois à leur usage. » Dict. de Pédagogie, par Buisson,
i. v. Langue maternelle.
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dialectisch synoniem, dat ze duizendmaal hoorden, dat ze
voortdurend hooren en zullen blijven hooren van ouders en
gezellen!
De onderwijzers, heeft men nog gezeid, gaan aan 't stotteren, als zij een gesprek in 't Nederlandsch moeten voeren.
Geldt het onderwerpen die niet tot de school behooren, dan
komt dit stotteren mij niet zoo wonder voor en kan ik de
onderwijzers niet streng beoordeelen.
o! Ik verschoon ze niet, maar klaag ze aan als karakterloozen, wanneer ze, nog normalist, aan de gemakzucht toegevende, in hun uitspanningen en wandelingen, dialect spreken
in stee van Nederlandsch, gelijk het reglement het voorschrijft.
Ik verschoon ze niet, maar noem ze zorgeloozen en ongewilligen, wanneer ze, als meesters, in hun school geen zuiver
Nederlandsch spreken of hun kinderen niet geleidelijk van het
dialect tot het Nederlandsch doen opklimmen.
Maar eischen dat ze over onderwerpen die vreemd zijn
aan hun lessen, los en vrij in 't Nederlandsch zouden spreken,
dat kan, dat wil ik niet, als ik rekening houd met alle omstandigheden en practisch man wil heeten.
In Holland. Duitschland en Frankrijk zou de onderwijzer zich veelal verlagen, sprake hij, buiten den huis- en
vriendenkring, zijn eigen dialect. Maar in het grootste deel van
Vlaamsch België, indien hij buiten de school de beschaafde
-

omgangstaal gebruikt, wordt hij al spoedig voor pedant, voor
verwaande, voor « beslagmaker » aangezien en uitgekreten. De
overheid laat hem van in de eerste dagen hooren dat zoo iets
tegen alle gebruiken is, en de meeste burgers vermijden zijn
gezelschap. Wat staat er den jongeling te doen?... De goede
wil dien hij toont, wordt verkeerd uitgelegd ; hij wordt bespot
en hij heeft de achting broodnoodig voor zijn gezag; hij is
vreemdeling en kan geen vrienden missen.... Om bestwil ver-

zaakt hij in 't gewoon leven aan de beschaafde taal en ontleert
zoo stilaan het betrekkelijk gemak van spreken dat hij in de
normaalschool door wilskracht mocht opdoen.
In heel Oost-Vlaanderen en wellicht daarbuiten bestaat
dat vooroordeel, die vooringenomenheid tegen de beschaafde
omgangstaal. 't Zit diep in den geest van 't volk, 't zit er verroest in, misschien van in den tijd onzer fiere gemeent en.
Hoogst te betreuren is dat vooroordeel, want het is een der
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grootste hinderpalen voor de ontwikkeling en de veredeling
van ons volk. En ik heet het een dringenden plicht voor ieder
verlicht Vlaming, waar hij kan, in zijn huiskring en elders, de
handen uit te steken om het, zooniet uit te roeien, dan toch te
dempen. Maar in die heilzame verandering van gedachten en
gebruiken vermag de onderwijzer heel weinig : zijn invloed
op de rijken is onbeduidend, want hij is maar een volksjongen,
en hij werkt rechtstreeks alleen op het kind, dat geen wetten
maakt, maar de wetten lijdelijk volgt. Zulke verandering komt
niet van omlaag naar omhoog, gelijk de bloemen; ze komt van
omhoog naar omlaag, gelijk zon en regen. Van de hoogere
standen moet het voorbeeld uitgaan. En, wanneer de middelbare scholen en pensionaten, de athenaea en de colleges, de
hoogescholen en de seminariën ons in dorpen en steden mannen zenden die stout en boud in 't gewoon leven een beschaafde taal spreken, dan zullen de onderwijzers niet ten
achteren blijven.
Ik, die ze reeds dertig jaren kweek en werken zie, ik sta er
zonder vrees voor in en verpand er mijn eerewoord bij.
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Dat de lezer af en toe neiging gevoelt om een vraagteeken
in margine te plaatsen, is daarbij niet vreemd. Een heel enkele
maal betrapt men den schrijver op iets dat een patente vergissing
lijkt (f ), en verbaast men zich er over, een reeks welbekende
taalverschijnselen betiteld te zien met den naam Grammatische
figuren (blz. 149), of van ay te lezen dat het een « w anschrij ving » is, b.v. in hayr (blz. 44).
D e. inzender heeft bij de beschrijving der taalverschijnselen
een methode gevolgd, waarbij het historisch verband tusschen de
behandelde taal en de oudere Germaansche dialecten altijd zeer
op den voorgrond komt, en dat lijkt me uitnemend. Toch zou ik
mij hier een paar vragen willen veroorloven.
In § 46 wordt de uitspraak van het Middelhollandsch behandeld. Het is, op zich zelf beschouwd, een voortreffelijk hoofdstukje. Maar is het wel logisch, om aldus de uitspraak der verschillende klanken om zoo te zeggen vooraf te codificeeren ? En
zou het niet veeleer aanbeveling verdienen, om bij elken klinker
afzonderlijk de uitspraak te beredeneeren, op grond van geschiedenis en spelling?
Omgekeerd, wordt bij iederen klinker de spelling opgegeven. Het kan niemand ontgaan, dat in de voorstelling der
verschillende lange klinkers een gemeenschappelijk element
zit; zou het dus niet de moeite waard zijn, het spellingsysteem
in een apart hoofdstukje te bespreken? Daarover zou heel wat
aardigs te schrijven zijn door iemand die niet geheel vreemdeling is op 't gebied onzer middeleeuwsche handschriftkunde.
Dat schijnt, ongelukkigerwijze, het geval te zijn met den schrijver
van het ingezonden antwoord, zooals op meer dan een plaats
duidelijk blijkt, inzonderheid uit de paragrafen over i en y. Deze
laatste danken hun bestaan alleen aan het feit, dat de inzender
alle inzicht mist in de onderlinge, palaeographische verhouding
tusschen de teekens i, ij en v; hij ziet er b. v., iets bizonders in, dat
het handschrift der Dordtsche rekeningen een y met een punt
er op hebben; en in vormen als kijnderen, wijnt, enter enz.
beschouwt hij de ij als een diphthongeering van i.
Bij alle hulde, is er tegen het ingezonden werk toch een groot
bezwaar.
(i) B. v. blz. 41 heet de a van starf overgegaan in u (sturf) ; blz. 49 :
haercomen met á uit `é verkort uit ie.
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« niet vaak », van andere die « soms » of « veelvuldiger » voorkomen. Maar veel geleerder worden wij niet : wij blijven daarbij in
het vage. Met andere woorden : er is in het werk te weinig
chronologisch en topographisch perspectief.
De schrijver huldigt een gangbare maar zeer bedenklijke
voorstelling als hij zegt, dat men de middeleeuwen rekent tot
1500 (blz. 20) ; het kon hem toch niet ontgaan, dat het Hollandsch in 't jaar 150o niet meer was, wat het was in 't jaar 1400,
en hij weet ook wel verschillen aan te wijzen; maar hij slaagt
er niet in, omdat hij zich in dat opzicht niet de noodige moeite
heeft gegeven, om ons scherp inzicht te geven in de verhouding
van oudere en jongere taalvormen tot elkander. Als men voorbeelden leest van vormen met en zonder rekking, van de wisseling van a en e, ó en a, ó en é, ó en u, ey en ay, van vormen met
en zonder umlaut, van rijmen é : ê en ó : ó, wat hebben we er
aan, zou men zoo zeggen, als men niets heeft waaraan men
kan beoordeelen, in welke verhouding tot elkander die vormen
voorkomen, of zij over het geheele gebied verspreid waren, of
slechts in een gedeelte thuis hoorden? want wat wij het Hollandsch dialect noemen was in de middeleeuwen evenmin een
eenheid als thans. Men zou gaarne weten, niet alleen welke
vormen in 't algemeen het meeste voorkomen, maar ook welke
vormen op een bepaalde plaats, subsidiair bij een bepaalden
schrijver het meeste voorkomen, en althans bij benadering een
denkbeeld willen hebben van het tijdstip, waarop bepaalde vormen verdwenen, andere opgekomen zijn.
In het ingezonden antwoord krijgt men op deze en dergelijke vragen weinig of geen antwoord.
Een enkel voorbeeld ten bewijze moge volstaan. In zijn
hoofdstuk over de f zegt de schrijver, volkomen terecht, dat het
aantal f's in het Nederlandsch nog geringer geworden is, doordien f v66r t « dikwijls in ch overging », en laat daarop volgen :
« In het Middelhollandsch vindt men de vormen met f en ch
« dooreen gebruikt, een bewijs, dat de Friesche invloed, die t
« beschermde, niet gering was.
« Dezef was 6f oorspronkelijk v : grafte, after, enz., 6f uit .p
« ontstaan : cofte, bent t.
« Het latere Hollandsch heeft de vormen met f en ch vast-F gesteld : v^ftig bruiloft, gracht, krocht, echter, enz. »
`

,
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Men zal toegeven, dat het weinig is. Geen poging om te
determineeren in welke woorden f, in welke ch het meest of
alleen voorkomt; noch om het tijdstip of de plaats te benaderen,
waarop en waar een van de aanvankelijk naast elkander gebruikte vormen uitsluitend dé vorm is geworden. Zelfs, bij wijze
van aanknooping aan latere taalperioden, geen enkele verwijzing
naar VAN HELTEN's Vondels taal of NAUTA's Taalkundige Aanteekeningen op de werken van G. A. Bredero. Hóé weinig het is,
wordt echter eerst volkomen duidelijk, als men b.v. VAN HELTEN'S Middelnederlandsche Spraakkunst even naslaat. Deze geeft
in zijn § 98, c (blz. 153) : enkele voorbeelden van woorden met
ch, die (volgens hem) in 't Middelnederlandsch niet meer met
f voorkomen; een aantal van woorden die, naast vormen met ch,
ook met f, maar « minder gebruikelijk », voorkomen; ten slotte
enkele, die hij alleen met f heeft gezien. VAN HELTEN constateert, « dat de minder gebruikelijke vormen met f ... blijkens de
citaten voor verreweg het grootste deel in Hollandsche stukken
en mss. worden aangetroffen. »
Nu verwachten we in een klankleer van het Hollandsch
dialect heel wat meer dan VAN HELTEN geeft — dat er meer te
geven is, weet eenieder, die wel eens zijn neus gestoken heeft in
ongedrukte teksten of zelfs maar in sedert verschenen uitgaven —; i n plaats daarvan biedt het ingezonden werk ons heel
wat minder.
Zoo gaat liet telkens. Wij hebben hier niet te doen met een
klankleer van het Middelhollandsch, maar met een klankleer

van het Middelnederlandsch waarin de eigenaardigheden van
het Hollandsch dialect zijn vermeld. Hoe voortreffelijk ook voor
het verband van ons Dietsch met vroegere taalperioden, ten
opzichte van den eisch der prijsvraag en inzonderheid uit het
oogpunt der statistiek is het ingezonden werk geheel onvoldoende.
De schrijver schijnt dat trouwens tot op zekere hoogte wel
ingezien te hebben. « Bij zulk een overgrooten voorraad bouwstoffen », zegt hij blz. 22, « is het zeer omslachtig, steeds aan te
wijzen waar de bewijsplaatsen voor de eigenaardigheden van
het Hollandsch dialect gevonden zijn; alleen bij zeer opmerkelijke verschijnselen is zulks gedaan. »
Daarin is zeker iets waars, het opnoemen van talrijke bewijsplaatsen kan oorzaak worden van een zeker gebrek aan over-
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ten tweede : een grammatica van een middelnederlandsch dialec t.
is niet in de eerste plaats bestemd voor beginnelingen, die zich
nog niet kunnen redden; het is veeleer een nachschlagebuch, en
het mist zijn doel, als het, behalve een welgeordend overzicht
van en een historisch inzicht in de taalverschijnselen, niet tevens
een nauwkeurige statistiek er van geeft. Het niet opgeven van de
bewijsplaatsen is dan ook in mijn oog een « niisdacht ». Nergens
komt dat zoo goed uit als in het hoofdstuk over den kleintoon :
men kan niet eens onderscheiden, of de deducties van den
schrijver berusten op de latere taal, of op voorbeelden uit Middelhollandsche teksten (zie blz. 29).
Deze leemten in het ingezonden werk lijken mij een beletsel
om het te bekronen. Aan den anderen kant zou het zeer zeker
onbillijk zijn, zulk een verdienstelijken arbeid, als ons hier
wordt geboden, voorgoed af te wijzen. In het voorbericht wordt
medegedeeld, dat « indien het verlangd werd, bij de meeste
woorden de vindplaats nog wel (zou) aangewezen kunnen worden ». De schrijver beschikt zeker over de noodige bekwaamheid,
en waarschijnlijk over het noodige materiaal, om dit zijn werk te
volmaken. Ik ben derhalve zoo vrij te adviseeren, hem daartoe in
de gelegenheid te stellen, door de prijsvraag aan te houden. Hij
moge dan tevens van die gelegenheid gebruik maken, om hier
en daar zijn eigen taal te herzien: ik vrees, dat menigeen even
zal behooren na te denken, om te weten wat de « alfabetische klank » van een letterteeken is; woorden als opgave
(= opdracht, onderneming), beloond (beklemtoond) ; een beeldspraak als : klinkers die aangetast worden door een verandering, of die zich gedragen als een andere klank, zijn op zijn minst
hinderlijk.
Treden ook nog andere mededingers in liet krijt, des tebeter.
WILLEM DE VREESE.
.

***

2°) Verslag van den heer Prof. Dr. C. LECOUTERE.
De ons ter beoordeeling toegezonden verhandeling is een
werk, dat niet geringe verdienste bezit; daarover ben ik het volkomen eens met den eersten verslaggever. Maar evenals hij heb
ik groot bezwaar tegen een bekroning.
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Dat bezwaar betreft voornamelijk én de afwezigheid van bewijsplaatsen in voldoend getal én het niet opgeven van de bronnen waaraan de opgenomen voorbeelden werden ontleend.
Immers, veel kan afhangen van de omstandigheid,, waar en
wanneer een taalkundig verschijnsel wordt waargenomen, of het
vaak of zelden voorkomt. Die taalverschijnselen dus, op grond
waarvan men de klankleer van het Hollandsch dialect in de
middeleeuwen wil opmaken, moeten zorgvuldig onderzocht worden en nauwkeurig medegedeeld, met opgave van tijd, plaats en,
zoo noodig, van getal ; m. a. w., de bronnen moeten volledig
geëxcerpeerd worden. Gewis mag de bewerker van ons vergen,
dat wij hem genoeg vertrouwen om hem op zijn woord te gelooven; doch het blijft niettemin zijn plicht ons zóó in te lichten, dat
wij op onze beurt de feiten kunnen nagaan en onderzoeken. Dat
heeft de schrijver van deze verhandeling niet gedaan. Zooals
zijn werk is aangelegd, maakt het eenigszins den indruk te
bestaan uit te veel beweringen en te weinig bewijzen. Inzonderheid merkt men dat in het hoofdstuk over den klemtoon (§§ 3039), waar, tot staving van schrijvers gevolgtrekkingen, ternauwernood een paar bewijsplaatsen worden aangehaald en dan nog
vrij onvoldoende. Met betrekking tot het grootste getal der
besproken vraagstukken is het vaak al niet beter gesteld, en
als men soms iets kan nagaan, dan blijkt het wel eens, dat de
feiten niet juist zijn waargenomen. Laat ons b. v. eens beschouwen, wat de schrijver zegt over de diphthongeering der
(§§ 284 sqq.).
In de veertiende eeuw is, volgens hem, die diphthongeering
reeds begonnen, en zelfs werden, in denzelfden tijd, verschillende
korte i's vóór n gediphthongeerd : kinderen, vijnden, enz. Waar
zijn de b e wijzen voor deze stelling? Zij worden niet medegedeeld, want als een w e z en 1 ij k bewijs kan men toch niet aanzien de schrijfwijze in de handschriften (vijftien, drijven,.
kij aderen) ; dat ware zich blootstellen aan het gaan verwarren van
kl ank met afbeelding van klank. Van veel meer beteekenis
zou zijn het voorkomen, bij dichters, van rijmparen waarvan de
ij-uitspraak vaststaat. Nu zegt onze schrijver in § 269: « Hoewel
y (sic) en ei in klank gelijk werden, treft men bij Middeihollandsche auteurs slechts zelden rijmen met en ei aan; toch zijn ze
te vinden : snyt : giericheyt, fijnen : fonteynen. » --- Dat « slechts,
zelden » is onbepaald, onzeker, zooals — terloops aangestipt
-
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linnenloop talrijke
ix : ex-rijmen te vinden zijn, wat niet overeenstemt met hetgeen
in deze verhandeling wordt beweerd.
In het algemeen schijnt de schrijver, bij het onderzoek naar
de uitspraak van het Middelholl., aan de studie der rijmen niet
genoeg zorg gewijd te hebben. Hij heeft er nochtans het belang
wel van ingezien ; herhaaldelijk wordt er op gewezen, maar
meestal worden geen voorbeelden aangehaald en nooit de bron
vermeld. Blijkbaar heeft hij maar hier en daar wat opgeteekend,
zonder er op bedacht te wezen alles na te gaan en statistieken op
te maken. Het is wel jammer. Voor het vaststellen van menig
feit zou hij anders bewijzen gevonden hebben, die aan zijne
beweringen den steun hadden verleend, dien zij nu te vaak missen.
Trouwens, het moet nog eens herhaald, in een werk als dit,
mag er niets bevestigd worden, zonder dat het bewijs er voor
.daar onmiddellijk naast staat. En dat is lang niet altijd het geval.
Daarom is het onontbeerlijk dat, in dit opzicht, de verhandeling
flink bijgewerkt wonde; de noodige bewijsplaatsen moeten aangehaald, statistieken opgemaakt, enz. Nu en dan zal dit misschien
leiden tot het herzien van een paragraaf, tot het juister formuleeren van een regel, tot een minder beslissende uitspraak over
enkele feiten. Doch als de schrijver zijn materiaal volledig zal
onderzocht en verwerkt hebben, zal hij ons ook een beter inzicht
geven in de ontwikkeling van het Hollandsch dialect in de
middeleeuwen ; het zal niet meer blijven bij vage voorstellingen,
maar de wezenlijke verhouding tusschen oudere en jongere taal-

heeft er al op gewezen (i), dat juist in den

vormen zal als van zelf blijken; kortom : het gemis van chronologische petspectief, dat terecht door prof. Dr. DE VREESE wordt
betreurd, zal verdwenen zijn.
Bij deze opmerkingen van principiëelen aard, die de opvatting en wijze van bewerking betreffen, wil ik het laten. Er zouden
er nog wel andere te maken zijn over punten van ondergeschikt
belang (2). Slechts op de volgende bijzonderheden wensch ik nog
.even te wijzen.
(i) Zie J. GEURTS, Geschiedenis van het meta, I (Gent, 1904), blz. 63
en de voorbeelden op blz. 62. Onze schrijver schijnt met dit werk niet
bekend te zijn ; hij haalt het althans geen enkele maal aan, ofschoon hij er
wel wat bad kunnen in vinden, dat hem dienstig zou geweest zijn.
(2) In de lijst der gebruikte bronnen mist men, behalve de door den
eersten verslaggever opgesomde werken, het Bloemen der duechden van
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De schrijver is te goad bekend met wat taal is, om klank en
teeken niet zorgvuldig uiteen te houden. Toch wil het mij toeschijnen, dat hij zich soms door de afbeelding van klank laat
verschalken; in meer dan een geval besluit hij wel wat te gemakkelijk van spelling tot uitspraak. Te zelden wordt, dunkt mij,
betoogd en b e w e z en, dat een gegeven schrijfwijze een bepaalden klank afbeeldt, het wordt zoo meer of min aangenomen, zou
men zeggen, als iets, dat van zelf spreekt. Nochtans heeft de
schrijver zelve, in §§ 42-44, duidelijk genoeg aangetoond, op
hoeveel verschillende wijzen dezelfde klank kan voorgesteld
worden en omgekeerd, hoe dezelfde spelling voor verschillende
klanken wordt aangewend. Zijn wij dan genoodzaakt, bij een
spelling als kijuderen en tel'ken, tot een uitspraak ij (ei) te besluiten ? Was het overbodig te be w ij zen waarom wij die uitspraak
moeten aannemen ? -- Klinkt het eveneens niet vreemd, in § 173
3° te lezen, dat wij in stroe en altoes eene oe hebben, die in het
latere Hollandsch o geworden is?
Elders nog treffen wij onjuiste, of althans onduidelijke voorstellingen aan. Verward is wel § JOT, waar de ie's van brieve,
spiegel, priester, maniere, balder, feesten allemaal ontstaan heeten
Verbazing wekt wel § 33,
uit een Rom. tweeklank (Lat. (ze, e).
waar één vers uit den :114lnilenloep en drie uit Hildegaersberch
voorkomen (natuurlijk zonder nadere aanwijzing van plaats !), en
gescandeerd worden als regelmatig gebouwde klassieke verzen,
met regelmatige afwisseling van korte en lange lettergrepen, juist
alsof dit de grondslag was van de Mnl. versificatie (1) ! En die drie
verzen moeten n. b. het bewijs leveren, dat de Dietsche dichters
vrij willekeurig met den klemtoon omgaan, « al naar maat en
rijm eischen ».
Uit het voorgaande zal gebleken zijn, ho.)p ik, dat aan de
verhandeling, zooals zij daar voor ons ligt, de uitgeloofde prijs
niet kan toegekend worden. En aangezien er aan een voorwaardelijke bekroning allerlei bezwaren verbonden zijn, heb ik de
—

Dirc Potter, in 1904 uitgegeven. En van den Willem van Oringen (§ 21) had
de schrijver de uitgave van KALFF (Ep. fragm., 1888) mogen aanhalen, in
plaats van te verwijzen naar die in het Belg. museum.
(t) Waarom daarbij in het eerre vers is als lang wordt gescandeerd (is
en in het andere als kort (is), wordt niet verklaard. — Trouwens, wat de
schaijver zegt over den versbouw, al is het nog zoo weinig, laat alles te
wenschen over.
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eer aan de Academie voor te stellen de prijsvraag opnieuw uit
te schrijven, om daardoor den schrijver de gelegenheid te geven
zijn werk te herzien en aan te vullen.
Dr C. LECOUTERE.
**
30)

Verslag van den heer AM. JOOS.

De bewerker blijkt goed thuis te zijn in het middelnederlandsch.
De inhoud van de zeven hoofdstukken die zijn verhandeling uitmaken, laten mij toe te bevestigen dat hij zijn onderwerp
langs alle zijden zooveel mogelijk onderzocht heeft.
Zooveel mobelijh, zeggen wij. Want wie de klankleer van een
dialect alleen uit geschriften moet halen, kan niet op alle verschijnsels de hand leggen. Zoo meen ik het een algemeene regel
te zijn dat veel assimilaties en apocopen in het schrijven wegvallen. Onvolledigheid hier is dus nog geen gebrek.
Aan een anderen kant levert het geschrevene niet altijd een
vast bewijs voor het gesprokene, omdat in het verbeelden van
den klank te veel veranderlijke conventie bestaat en bestond. En
hier vraag ik mij af of de bewerker niet soms als zekerheid
opgeeft wat eigenlijk maar vermoeden mag heeten?
De twijfel omtrent de echtheid van veel regels ware uit den
weg geruimd, wilde hij zijn verhandeling door plaatsb e wijzen en
voorbeelden aanvullen.

En die plaatsbewijzen schijnen mij vooral noodzakelijk.
Jo waar hij eigenaardigheden aanhaalt die minder of zelden voor
de andere middelnederlandsche dialecten werden opgeteekend.
B. v. : « ë is soms oe; ou wordt soms oe ». 20 Waar hij het opeenvolgend veranderen van klanken vaststelt. B. v.: « de wordt van
lieverlede gediphthongeerd tot i en valt met ei samen ». Dr. Van
Helten plaatst dien ij-klank voor het Brabantsch in de 14de, voor
het Hollandsch in de 15de eeuw. Mij dunkt dat een vergelijkende lijst van rijmen uit Melis Stoke en Dirc Potter zeer nuttig
zou geweest zijn.
Besluit : Wil de bewerker zijn verhandeling in het stuk van
voorbeelden en plaatsbewijzen aanvullen, dan mag ze voortreffelijk heeten.
Ik sluit me derhalve aan bij liet advies mijner beide medeverslaggevers.
AM. Joos.
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TWEEDE PRIJSVRAAG.
GEWESTTAAL.

Gevraagd werd : Idioticon van het St.-Truidensch
dialect.
Prijs : 600 fr., of een gedenkpenning van gelijke
waarde.
Steller van de vraag : de heer DES. CLAES.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk : Omdat
mijne Moeder het sprak, heb ik het lief.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld : de
heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE (tot vervanging, op
diens verzoek, van den heer DES. CLAES), Prof. Mr.
PAUL BELLEFROID en E. H. WALTMAN VAN SPILBEECR.
t°) Verslag van den heer Dr. C. LECOUTERE.
Het « 1(6o/icon van het St.-T uidensch dialect », mij ter beoor-

deeling toegezonden, bestaat uit eene « inleiding » (8 blz.), eene
lijst van « verkortingen » (1 blz.), den woordvoorraad van de
gewesttaal, in alphabetische volgorde (386 blz.) en eene « lijst der

meest voorkomende homoniemen » (5 blz.).
In de inleiding geeft de bewerker eenigszins rekenschap van
de wijze waarop hij zijne taak heeft opgevat. Na enkele — vrij
onbeduidende — inlichtingen over de stad Sint-Truiden en een
paar evenzoo oppervlakkige mededeelingen over het aldaar
gesproken dialect, volgen een viertal bijzonderheden aangaande
de inrichting van zijn boek, nl. j°) dat de schrijver, « om het
dialect zoo goed mogelijk weer te geven,... het transcriptie-stelsel
van L. Passy » gebruikt heeft, mits sommige veranderingen, als
o. a. het aanwijzen van den klemtoon; 2°) dat hij, « in de woordenlijst.... voor zoover zulks doenlijk was », van den Nederlandschen vorm der woorden is uitgegaan; 3°) dat hij heeft opgenomen de « woorden, die een ander geslacht hebben dan in het
Nederlandsch, alsook degene, waarvan de uitspraak heelemaal
van de gemeenlandsche afwijkt,... ofschoon die woorden, op
dialectisch gebied, niets bijzonders opleveren »; 4°) dat hij, bij het
idioticon, een lijstje heeft gevoegd van de « in den dagelijkschen
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omgang meest voorkomende homoniemen : de vergelijking van
deze min of meer gelijkluidende woorden is een uitstekend practisch middel om in de phonetiek van het dialect dieper door te
dringen ».
Dit luidt nogal bevredigend, hoewel de schrijver het antwoord schuldig blijft op verschillende vragen, die hij, alvorens
zijnen arbeid aan te vatten, had behooren op te lossen en al
komt een enkele van die mededeelingen ietwat onbepaald voor;
wij moeten echter nagaan hoe hij zijn programma heeft uitgevoerd. Wat ons vooreerst al treft, is het feit, dat hij geen enkele
bibliographische inlichting verstrekt, geen woordje rept van
bronnen of hulpmiddelen, die hij zou Gebruikt hebben. Werd er
tot nog toe over het dialect der Truienaars volstrekt niets geleverd ? Kent de schrijver niet of heeft hij onnoodig geacht te raadplegen de algemeene woordenboeken en de talrijke andere over
gewesttalen ? Waren zij hem nooit van eenigen dienst? Kon hij
er hoegenaamd niets uit leeren, al was het maar betreffende de
wijze van bewerking? Waarom geen enkel woord over de geschiedenis van het dialect? Toch was in deze richting wat te
vinden, gelijk blijkt uit de omstandigheid, dat de schrijver hier
en daar (i) een bijzonderheid staaft door een historisch bewijs ,
bij welke aanhalingen, het weze terloops vermeld, hij het lllnl.
Wdb. niet zonder nut hadde ingezien. Trouwens, wat hij in
dozen zin heeft gegeven, is maar weinig.
.

Wal heeft nu de schrijver ons willen schenken, een w oord en boek of een idioticon? Uit den titel van zijne verhandeling en uit hetgeen wij overschreven uit zijne inleiding, zou men
afleiden, dat dit laatste bedoeld werd, wat overigens niemand
zal wraken.
Maar hoe anders is de werkelijkheid! Of het ingeleverde
boek volledig is, dat is, althans zóó relatief volledig als men
eischen mag (volstrekte volledighei d immers is niet mogelijk), dat
waag ik niet te beslissen, al ben ik desaangaande wel wat achter(1) Nl. op de blzz. 44, 52, 5 6 , 58, 88, 96, t65, 247, 3 2 7, 361 , 364, 3 6 7,
369 en 377. Al de aldaar vermelde bijzonderheden werden ontleend, zonder
uitzondering, aan het Inventaire analytique et chronologique des archives
de St Trond van den heer STRAVEN. Een enkele maal wordt ook het Daghet
in den Oosten aangehaald.
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dochtig; ik moet mijne achtbare medeleden daarover uitspraak
laten doen. Maar wel weet ik, dat er eene lange reeks woorden
en uitdrukkingen in opgeteekend staan, die gerust hadden kunnen
achterwege blijven, als behoorende niet tot het « taaleigen » der
Truienaars, dat wil zeggen, woorden en uitdrukkingen, die niet
van het algemeen spraakgebruik afwijken noch door eigenaardige
uitspraak, noch door iets anders. Ik bepaal mij bij eene keuze
uit de ± 5o eerste bladzijden en laat alle eenigszins twijfelachtige gevallen ter zijde : aarde, aco ord, accordeeren, achterhalen,
achternaam, ader, afval, algauw, altijd, baard, baas, barak, bedevaert, bedienen, beet (2e artikel), beestig; bek, beklappen, beknibbelen,
bekomst, bekwaam, berechting, beslag maker, betalen, beu, beurs,
bijenkoif, binnengeraken, binnenspelen, binnenwerk, braden, breekspel,
bronstig, brouwen, datum (I), dezelfde, dertien, dertig, dienst, dik,
ding, direkt, draadje, duivelsch, dwars, enz.

En wie zou, in een dialecticon van Sint-Truiden, woorden
verwachten als academie, advocaat, bougie, bouillon, Engelsche
hof, gaanstok, gepeupel, kilogram, proficiat, stadsvolk en andere
van dit slag? Wat is daar merkwaardigs aan ? Of worden die
soms maar te Sint-Truiden alleen gehoord? Is dit wellicht ook

het geval met kerkelijke benamingen als gulden mis, communiekant, hostie, jaaigeti, kruisweg, octaaf, lof, mis, schapulier, enz.?
Er wordt trouwens bij die woorden niets vermeld, dat zou toelaten te besluiten tot een min of meer eigenaardige aanwending
er van in het bewuste dialect.
Aangaande de wijze van bewerking der stof, zegt onze verzamelaar, dat hij, « zoover zulks doenlijk was », van den Nederlandschen vorm der woorden is uitgegaan.
Dat is eene stelling, waartegen wellicht nogal wat zou kunnen ingebracht worden en waarvan men althans alvast mag zeggen, dat de toepassing met allerlei bezwaren gepaard gaat; de
schrijver zal dit wel ondervonden hebben en heeft er misschien
de daarjuist aangehaalde beperking aan toegevoegd, om zich bij
voorbaat tegen een verwijt van inconsequentie te verdedigen.

(i) Bij datum staat alleen de uitdrukking na datum; ze wordt herhaald
bij de letter N. Een van beide ten minste is overbodig (ze bleven best alle
twee weg).
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Bij de behandeling van een dialect als dat van Sint-Truiden,
welk zich van de algemeene Nederlandsche spreektaal door vrij
-wat anders en wat meer onderscheidt dan door de min of meer
eigenaardige uitspraak van eenige klanken en het gebruiken van
een aantal gewestelijke woorden en vormen, schijnt het niet
doelmatig en tevens weinig wetenschappelijk van iets anders uit
te gaan dan van de dialectische woorden en vormen zelve, in
phonetische spelling afgebeeld: daarnaast kan men natuurlijk
ook de daaraan beantwoordende Nederlandsche woorden en
vormen opnemen met de noodige verwijzingen. Op die wijze,
doch op die wijze alleen, krijgt de gebruiker van het werk een
duidelijke voorstelling van den woordenschat der streektaal.
Doch laat ons toegeven, dat de schrijver met evenveel recht
de Nederlandsche vormen als uitgangspunt kon kiezen; hoe
heeft hij dan dien regel toegepast? — Een vluchtige blik in zijne
woordenlijst volstaat om ons te overtuigen, dat hij met weinig
methode heeft gearbeid.
In eene reeks gevallen geeft hij den Nederlandschen vorm
op bij woorden, die in het Sint-Truidensch er eenigszins van
afwijken, gelijk b. v. bevoordeelen, Sint Truidensch bevoordeeligen; dringen — drinaelen; bekladden = bekladderen; schoonheid = schoonaglreia'; ijzerdraad = zerendraad en dergelijke,
terwijl hij elders de dialectische uitspraak voorop plaatst, als
S. Tr. olf (daaromtrent uitgesproken als "lof) = Ndl. oorlof;
ijzermool, uitspraak van het Zuidndl. ijzermaal ; labbendi =
Ndl. levendig; loïn uitspr. van .lijn, enz. Het ergste is, dat,

volgens dit stelsel, bij den Ndl. vorm woorden en vormen geplaatst worden, die er volstrekt niet, ik zal maar zeggen, er de
dialectische gedaante van zijn, ja, er soms hoegenaamd niets
mede te maken hebben, maar wezenlijk heelemaal andere woorden zijn. Aldus treffen wij aan, bij de artikels achterdocht, beeldhouzLer, achtermiddag, klaproos, wolfsklem, de dialectische woorden
achterdenken, beeldsteker, achternoen, roode kollebloem, wolfizer:
het Ndl. liniaalluidt in het Sint Truidensch « regel » en « regelet »;
pet heet « muts » en laars = « stievel ». Wij verstaan wel gemak-

kelijk, bij gevallen als de laatste, dat de Ndl. woorden liniaal,
pet, laars, enz. niet gebruikt worden door de Truienaars, die in
plaats daarvan regel, muts, stievel, enz. zeggen; wat bezwaar
bestond tegen het aannemen van die dialectische vormen als
hoofdvormen, aangezien onze schrijver dat in honderd andere
gevallen doet (b. v. besnieten, bochelen, boldelen, breusem, baf-
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tuur, klupijb, kattekoos, kattoris, matja, meiling, enz.), zelfs waar
hij anders kon, als bieier = tand (Ndl. bijter), doctoeren = dokteren; loonjas, Zuidndl. lorejas, vizenteeren = visiteeren (in den

zin van « nauwkeurig onderzoeken), enz. Des te zonderlinger lijkt
dat nog, als wij merken, dat, waar het Truinsche stievel bij het
Ndl. laars wordt gestopt, er toch een afzonderlijk artikel wordt
geschonken aan het even weinig algemeen Ndl. stievelen (i).
Met de behandeling van de tamelijk talrijke woorden aan
het Fransch ontleend, is het al niet beter gesteld. De Fransche
vorm staat nu eens als hoofdvorm, als b. v. bij bouquet, bouillon,
bougie, cadavre, pot a faire, tant a faire, voyage, enz. ; dan weer
is het de dialectische uitspraak van de geradbraakte Fransche
woorden of woordkoppelingen, gelijk o. a. rasdegeu = race de
gueux; cadense = décadence; ferket = fourchette; pa/to = paletot, rabu = rebut, enz., ook al bestaat er een Ndl. vorm, welke,
naar 's mans stelling, het uitgangspunt moest wezen, zooals
renueeren = Ndl. ruïneeren, stollesteeren = solliciteeren, eizenteeren = visiteeren, enz.
Hebben wij niet het recht uit het voorgaande te besluiten,
dat de bewerker niet heeft gearbeid volgens een vaste methode
en naar een goed vooraf beraamd plan ?
Een ander gebrek in de methode bestaat hierin, dat de verzamelaar in zijn woordenlijst allerlei bijzonderheden en opener-kingen inlascht, die eigenlijk thuis hooren in de spraakkunst van
het dialect. Niemand zal het hem euvel duiden, dat hij, bij zijn
idioticon, geene beschrijving heeft gevoegd van de grammatica
van het Truidensch ; het werd hem niet gevraagd. Maar onmetho-

disch is het uitweidingen van grammatischen aard hier en daar
-- en gewis verre van volledig — ten beste te geven, zooals o. a.
bij blind, breed, broeden, de (lidw.), een, maar, ons, uw, enz.
Bij andere tekortkomingen, als enkele onjuiste bepalingen (2),
blijven wij niet stil (3) ; wij onderzoeken ook niet verder, waarom
(a) Bij similaire gevallen wordt dan weer anders gehandeld, zie b. v.
sloester en sloesteren.
(2) Zooals bij berechting en schapulier. Bij blauw staat geen bepaling;
uit het aangehaald voorbeeld blijkt, dat dit adjectief o. a. ook de beteekenis
« blond * moet hebben. — -Het tweede lid van lerentijs wordt afzonderlijk
behandeld in den vorm teis; van waar dit verschil ?
(3) Bij vele woorden, die in het Ndl. meer dan eene beteekenis hebben,
wordt er doorgaans maar eene opgegeven; mag men daaruit besluiten, dat zij
—
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in het algemeen de eigennamen en plaatsnamen verwaarloosd
worden, terwijl er toevalligerwijze nu en dan een opduikt (1), en
vergenoegen ons er even op te wijzen, dat daaraan veel meer zorg
had moeten besteed worden (men vergelijke eens b. v. hoe Dr.
BOEKENOOGEN dit gedeelte van de stof heeft bewerkt) ; wij doen
evenzoo maar ter loops opmerken, dat in de lijst van homonir men, er sommige voorkomen, die er eigenlijk geene zijn, als buis,
ezel, jager, kapelleken, stof, enz.
De voornaamste vraag, welke met betrekking tot dit werk te
beantwoorden valt, is wel de volgende : Is dit idioticon volledig
en betrouwbaar ? Ik durf natuurlijk daar geen antwoord op
geven, al moet ik nog eens herhalen, dat ik desaangaande niet
gerust gesteld ben. Het is zeer jammer, dat ons betreurd medelid,
de heer D. CLAES, op wiens verzoek de Academie deze prijsvraag had uitgeschreven, zijn oordeel over deze verhandeling
niet heeft kunnen uitspreken; hij was de man, die met volle
kennis van zaken, de eventueele leemten en onjuistheden had
kunnen aanwijzen of den bewerker een welverdienden gelukwensch toerichten. Zeker is het, dat dit lijvig boek vele bouwstoffen bevat voor een idioticon van Sint-Truiden ; doch, al was
het zelfs volledig naar den eisch en betrouwbaar, het is al te
onmethodisch aangelegd om van wezenlijk nut te zijn. De schrijver er van moge een ijverig verzamelaar zijn, een wetenschappelijk opgeleid man is hij niet. Dat vloeit voort, niet alleen uit hetgeen tot dusver is gezegd over zijn volledig gemis van methode,
maar ook uit de bijzonderheid, dat hij zich tevreden houdt met
het bloot vermelden van feiten; van een verklaring ziet hij af,
vooral daar, waar wij noode een verklaring missen.
Hij spijt mij dan ook, dat ik, in deze voorwaarden, aan de
Academie niet kan voorstellen aan de ingezonden verhandeling
den uitgeloofden prijs toe te kennen. Dr. C. LECOUTERE.
^*
^

alleen met die beteekenis te Sint-Truiden voorkomen ? Het is twijfelachtig;
men zie b. v. bisdom, dat wel niet u i t s 1 ui te n d « woning van den bisschop »
zal beteekenen. In elk geval, zeer nauwkeurig werd op dit punt niet gelet.
(t) Eén plaatsnaam hebben wij aangetroffen, nl. dien van het Waalsche
dorp Orp-le-Grand, waarvan de Truiensche vorm luidt Sint(e) Audiele. Er
zullen nog wel andere merkwaardige benamingen gebruikelijk zijn; waarom
werd er geen aandacht aan geschonken ?
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Verslag van den heer PAUL_ BELLEFROID.

De prijsvraag, in 1907 door de Koninklijke Vlaamsche Acadeinie uitgeschreven, strekt tot het bekomen van een Idioticon
van het Sint-Truidensch dialect.
Een enkel proefschrift werd ingezonden met kenspreuk
« Omdat mijne moeder het sprak ».
De gronden, door mijnen geachtere collega, Dr. LECOUTERE,
aangevoerd en vooral de ongelijkheid in de wijze van bewerking
nopen mij ertoe de bekroning van het proefschrift van de hand
te wijzen. Het ingeleverd werk, hoe belangrijk ook voor de kennis
der dialecten, is nog te on-af om als wetenschappelijk idioticon
op het eermetaal te kunnen aanspraak maken.
Het zeer algemeen overzicht der geschiedenis van de aloude
stad Sint-Truiden staat tot het idioticon in eene verwijderde
betrekking en kan gerust achterwege blijven.
In de plaats daarvan, hadde de bewerker van het proefschrift
twee meer belangwekkende vraagpunten kunnen ophelderen :
Waar wordt eigenlijk het Sint-Truidensch dialect gesproken ?
Te Sint-Truiden, natuurlijk; doch er zijn nog wel omliggende
gemeenten, waar de bevolking Sínt-Truidensch spreekt, al zij het
met lichte wijzigingen. De afbakening van het grondgebied der
Sint-Truidensche gewestspraak ware voor het opmaken eener
algemeene dialectenkaart eene waardeerbare bidrage.
In welk verband staat het Sint-Truidensch met de andere
dialecten in de omstreek ? Op ernstige gronden wordt beweerd
dat het Sint-Truidensch, het Thienensch en het Hagelandsch
drie onderdeelen zijn van een zelfde dialect, dat tot het Westlimburgsch behoort. Eenige vingerwijzingen omtrent deze stelling zouden voor de algemeene en de vergelijkende studie der
dialecten welkom zijn.
De oplossing dier twee vraagpunten zoude door eenige
afdoende voorbeelden moeten gesteund worden en op enkele
vaste waarnemingen moeten berusten.
De studie van het Sint-Truidensch, met het Thienensch en
het Hagelandsch dialect, heeft reeds aanleiding gegeven tot
onderscheidene uitgaven, die de maker van het proefschrift voorzeker moet geraadpleegd hebben. Noemen wij de werken van
L. W. Schuermans, Tuerlinx, D. Claes en A. Rutten, alsook de
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Abijdragen van het 't Daghet in den Oosten. Te vergeefs zoeken
wij de aanhaling dier bronnen in het ingezonden werk.
Dat de steller van « Omdat mijne moeder het sprak » eenen
aanzienlijken arbeid heeft geleverd, blijkt reeds hieruit dat zijn
handschrift 391 bladzijden groot formaat beslaat. Ongeveer 2500
woorden, welke min of meer tot het Sint-Truidensch taaleigen
behooren, w orden erin aangehaald. Ons erachtens zoude het
werk erbij winnen indien het merkelijk ingekrompen werd.
Menig woord behoort niet tot een dialect, maar tot den algemeenen Nederlandschen woordenschat. Elders, waar b. v. een
woord in de gewesttaal enkel van geslacht verandert, kunnen
voorbeelden en aanhalingen ontbeerd worden. Werpen wij eenen
oogslag in de woordenlijst op letter 0, waarmede slechts weinige
woorden beginnen; wij treffen daar aan :
Octaaf « Oktaf. Onz. zelfst. naamw. Achtdaagsche kerkviering. Marga begint at oktaf van Alarzila, morgen begint het
(octaaf) achtdaagsche gebed van Allerzielen ». — Eene octaaf
beteekent door gansch Nederland de achtdaagsche duur van
een kerkelijk feest. Steller had alleen te vermelden dat in het
Sint-Truidensch het woord octaaf onzijdig in plaats van vrouwelijk schijnt te zijn.
Offerblok. Overal bekend. Zie Van Dale's groot Woordenboek der Nederlandsche taal.
Oliekop. Welke tabakrooker hadde ooit vermoed dat « oliekop » tot het Sint-Truidensche behoort! Zie : Woordenboek der
Nederlandsche taal van De Vries en Verwijs, op Oliekop in zijne
verschillige beteekenissen.
Omdoen wordt overal gebruikt voor « omdelven ». Zie
Van Dale.
Omverschieten, omversteken. Algemeen gebruikt. Zie Woordenboek der Nederlandsche taal.
Onderstaan « overstroomd zijn » levert niets eigenaardigs op,
evenmin als ondertusschen voor intusschen of zich iets onderwinden
voor zich met iets bemoeien of ongedurig voor onrusttig of OnzeVader voor gebed des Heeren of oorten (ook oorden) voor duiten
of Maar genoeg daarvan ! Het proefschrift bevat ten minste
een vierde woorden en zegswijzen, die in 't Nederlandsch overal
als louter goud voorkomen. De schrijver raadplege een goed
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Nederlandsch Woordenboek en dadelijk zal hij bemerken dat
er uit zijn werk zeer veel te schrappen valt.
En toch ware het doodjammer dat het proefschrift zoo maar
tot de scheurmand veroordeeld werd. Er is daarin veel goeds en
leerrijks. 't Is de vrucht van eenen gewetensvollen arbeid, die
tot groot nut kan strekken voor de studie onzer dialecten.
Met genoegen zoude ik zien dat de schrijver zijn werk nog
eens op het touw zette, dat hij de wenken, door Dr. Lecoutere
gegeven, in acht name en meer eenheid bracht in zijne methode.
De onnoodige ballast moet onmeedoogend over boord geworpen
worden.
Dan ware het proefschrift klaar om op kosten der Koninklijke
Vlaamsche Academie gedrukt te worden, tenware deze nuttig
oordeelde de prijsvraag nog een jaar laan te houden. De laatste
oplossing schijnt mij verkieslijk.
PAUL BELLEFROID.

30) Verslag van den heer VAN SPILBEECK.
Het eenig opstel, ten antwoord op de prijsvraag aangeboden,
gaat blijkbaar mank aan menig euvel van belang, als daar zijn :
het onwetenschappelijke en onmethodische der bewerking, het
ongepast aanvoeren van veel nutteloos getuig : woorden, uit-

drukkingen en verklaringen, welke niet in een bepaald idioticon,
maar in algemeene woordenboeken te huis hooren en veelal
aangetroffen worden, en wat dies meer zij. De wel doordachte
en met bewijzen gestaafde verslagen van mijn geachte medeleden, beide eerste keurders, volstaan, zelfs zonder nader onderzoek, om mij te overtuigen. Ik ben het dan ook eens met hen,
dat het werk niet bekronenswaard kan geoordeeld worden, en
treed tevens het voorstel bij van den heer Bellefroid, voor zooveel althans het een voorstel mag heeten, de prijsvraag aan te
houden.
De schrijver geeft bewijzen van werklust en bracht een niet
te versmaden voorraad bruikbare bouwstof bijeen. Eene der
hoofdoorzaken van den weinig bevredigenden uitslag, ligt, mijns
dunkens, in het gemis van bibliographische kennis, d. i., zijne
onbekendheid met de bestaande bronnen en met de vele idioticons, waaronder waarlijk voortreffelijke, in de laatste tijden uit
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gegeven, wier bestudeering hem in meer dan een opzicht zou
ten goede komen. Ik wil vermoeden dat hij niet terugdeinst
voor den nog vereischten arbeid en, zoo de gelegenheid er toe
wordt vergund, andermaal en nu beter toegerust, -- het moge
dan ook met een gunstiger uitkomst wezen — de taak zal
aandurven.
Of al dan niet de betrekkelijke volledigheid welke men kan
eischen, bereikt werd en al het gebezigde als degelijke stof geldt,
zou in voorkomend geval iemand moeten uitmaken, die meer
dan ik vertrouwd is met de gewestspraak van Sint-Truiden.
W. VAN SPILBEECK.
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DERDE PRIJSVRAAG.
ONDERWIJS.

Gevraagd werd : Geschiedenis (van zuiver pdagogisch standpunt) van het onderwijs in de drie graden, in
België, tijdens de Fransche omwenteling en onder de regeering van Willem I.
Prijs : boo fr., of een gedenkpenning van gelijke
waarde.
Steller van de vraag : de heer prof. AD. DE CEULENEER.

Is ingekomen een antwoord met kenspreuk : « Rust
roest ! »
Worden tot leden van den keurraad aangesteld
de heeren Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS en
JAN BOLS, welke, in 1907, bij de eerste uitschrijvin g
van de prijsvraag, ook tot verslaggevers werden benoemd.

.

i0) Verslag van den heer DE CEULENEER.
In de meeste boeken, die over de Belgische geschiedenis
handelen, wordt de toestand van het onderwijs sedert Maria
Theresia tot 183o, aldus gekenschetst : « Op het einde van het
Oude Regiem was het onderwijs zoo laag mogelijk gevallen; de
Fransche Omwenteling bracht niets ernstigs tot stand. Napoleon
streefde, bij de inrichting van het onderwijs, militaire doeleinden na; en Willem I, heel de inrichting hervormende, deed voor
het onderwijs meer dan ooit gedaan was geworden ». Zijn deze
beweringen gegrond of zijn ze overdreven; op welke wijze kunnen
die toestanden uitgelegd en verklaard worden? Dit zijn vraagpunten van het hoogste belang, die tot nu toe niet op onpartijdige noch wetenschappelijke wijze werden behandeld. Door de
vraag te stellen, had de Academie voor doel een wetenschappelijk antwoord daarover te bekomen.
In 1907 werd een antwoord met kenspreuk Licht! immer
meer licht! ingezonden. De drie verslaggevers waren het eens om
de verdiensten van de verhandeling te erkennen; zij konden

— 405 —
echter niet voorstellen ze te bekronen daar ze onvolledig was, te
uitsluitend over de toestanden in Brussel handelde, en verwaarloosde na te gaan hoe het met het onderwijs in andere steden
was gelegen. Brussel is niet heel België; in de hoofdstad kon het
onderwijs meer gevorderd zijn dan in Gent en Antwerpen, meer
vooral dan in kleinere steden, gelijk Mechelen, Dendermonde of
Diest. En wat dan van het platte land, van den buiten gezegd.
Den toestand van het onderwijs in heel het land beschrijven, was
schier niet mogelijk; maar toch, om zich een beredeneerd
gedacht over de ontwikkeling van het onderwijs te vormen, was
het hoofdzaak zich niet bij Brussel te bepalen en iets over eenige
andere steden, zelfs over sommige dorpen mede te deelen. Men
merkte ook aan, dat de schrijver het onderwerp niet uit zuiver
p2edagogisch standpunt behandelde en dat meer dan eene uitdrukking aan een strijdschrift denken deed. Een der verslaggevers vestigde ook de aandacht op het slordige van den stijl;
en uit dit oogpunt liet het werk ook al te veel te wenschen
over. De aangeboden verhandeling werd bijgevolg niet bekroond; maar de vraag bleef aangehouden.
Nu wordt ons een werk toegezonden met kenspreuk « Rust
roest », en het komt ons voor dat, niettegenstaande de verandering van kenspreuk, deze verhandeling wel uitgaat van den
schrijver van 1907. De verhandeling bestaat uit een lijvig handschrift van 341 bladzijden; zij bevat buiten eene inleiding, twee
deelerg : het eerste gewijd aan het onderwijs onder de Fransche
overheersching, en het tweede aan de Regeering van koning
Willem.
Gevolg gevende aan den wensch, in mijn verslag van 1907
uitgedrukt, biedt ons de schrijver, in zijne inleiding, een algemeen
overzicht aan over den toestand van het onderwijs onder Maria
Theresia en Jozef II (24 blz.). Om eene algemeene schets over
zekere toestanden te schrijven, is eene grondige kennis van die
toestanden noodzakelijk, anders loopt men gevaar zich met
algemeene beweringen te vet genoegen zonder in staat te zijn
die te bewijzen. Er kon hier geene spraak wezen van eene
geschiedenis van het onderwijs onder Maria Theresia en Jozef II
op te stellen : dit werd niet geeischt. Maar door het aanhalen
van eenige feiten moest men een oordeel over den toestand
vellen en de vraag beantwoorden : was het onderwijs zoo slecht
en zoo erbarmelijk, was de onwetendheid zoo groot en zoo algemeen, als men het gewoonlijk beweert ?
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Wij erkennen het volgaarne; de schrijver tracht, gelijk hij
dit in zijne voorrede schrijft, aan zijn werk « een objectief en zuiver
opvoedkundig karakter » te geven. Enkel komt het mij voor dat
hij daar niet altoos in geslaagd is.
Tot bewijs ervan zullen wij eenige opmerkingen over de
inleiding voordragen.
Zonder eenig voorbehoud wordt het oordeel van Cobenzl
over de Leuvensche hoogeschool vertaald en overgeschreven :
« Il est honteux que nous ayons dans notre Université des gens
si peu faits pour maintenir le bon gout, et entièrement livrés à la
barbaric pour les sciences et à la rusticité pour les mceurs ».
Schrijver verwaarloost er bij te voegen wat Cobenzl daarop liet
volgen, en waardoor hij zijne bedoeling klaar te kennen gaf (i):
« Je trouverai moyen de les morigéner ». Het is nu toch algemeen
bekend dat Cobenzl een heel partijdig en driftig man was, en
dat zijne gezegden heel nauwkeurig onderzocht en besproken
dienen te worden. Dit werd heel klaar uiteengedaan door den
Heer A. VERHANGEN in zijn boek : Les 5o dernières annees de
l'ancienne Uiiver site de Louvain (2), eene studie die aan den
schrijver overigens niet onbekend bleef.
Het zou ons te verre leiden moesten wij kleine onnauwkeurigheden aanstippen. Bepalen wij ons slechts bij de volgende :
Blz. 6 : de ALMA MATER, door liet pausdom gesticht. Welnu

de Hoogeschool dankt haar ontstaan aan Hertog Jan IV, maar
de inrichting werd, volgens de gebruiken van den tijd, door eene
bulle van paus Martinus V, van 9 April 1426, goedgekeurd. —
Een weinig verder wordt van godsdienstvrijheid gewaagd. De
strijd tusschen de Hoogeschool en de Regeering was echter gesproten uit de neiging vanwege de Regeering om de voorrechten
der Alma Mater te krenken en de stelsels van het Febronianisme
toe te passen, stelsels die verdedigd werden door Van Espen (3),
(t) In nota duidt de schrijver als bron aan ; Verslagen van REIFFENBERG, VAN HULTHEM (Académie royale de Belgique); eene aanhaling die

niet licht verstaanbaar is, en dit wel in plaats van Comptes rendus de la
Commission royale d'histoire, I, blz. t i. Ik moet er overigens opmerkzaam
op maken dat heel dikwijls de wijze van de bronnen en geschriften te vermelden gebrekkig is.
(2) Liége, 1884, blz. 1-23. Zie ook V. BRANTS. La Eaculte de droit de
Université de Louvain à travers cinq siècles. Louvain, 1906, blz. 148.
(3) V. BRANTS, blz. 149.
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« de grootste figuur van de faculteit van rechten in de X VIII° eeuw,
volgens de Patria Belgica » zegt de schrijver (Blz. 7). Over Van

Espen is genoeg geschreven om geen werk van vulgarisatie aan
te halen, maar een oordeel te vellen volgens bijzondere grondige
en wetenschappelijke studies. Ik zal hier slechts vermelden :
DE B A VAY, Van Espen jurisconsulte et canoniste beige (Brussel, 1846).
Volgens den schrijver was de toestand van het middelbaar
en lager onderwijs nog slechter dan die van de Leuvensche
hoogeschool. Men zou haast vermoeden dat hij er genoegen in
vindt deze toestanden zoo ongunstig mogelijk voor te stellen. Hij
schrijft een officieel stuk over, onlangs door ons geacht medelid
den heer Segers uitgegeven (i, betreffende de « Aanstelling van
eenen schoolmeester in 1780 » en schijnt er uit af te leiden, dat
de toestand van het volksonderricht erbarmelijk was, terwijl integendeel deze oorkonde een klaar bewijs levert van de groote
zorgen die men te Hoogstraten aan het onderwijs besteedde.
Even belangrijk ware het geweest het reglement mede te deelen
van het College der Minderbroeders te Reckheim van 1775 dat
ons een zeer gunstig denkbeeld geeft van de inrichting van het
middelbaar onderwijs (2). Wij beweren niet dat de toestand voor
geene verbetering vatbaar was, eene verandering drong zich op;
maar hij was zoo slecht niet als de schrijver h:fm kenschetst. Vele
schoolboeken lieten te wenschen over; maar het s toch overdreven te oordeelen (blz. 24) dat «de boeken dwaze samenraapsels waren
(t) Drie oorkonden uit het gemeentearchief van Hoogstraten (Ons

Woord, 1909).
(2) COENEGRACHT, Geschiedenis van het Klooster en het College der
Minderbroeders te Reckheim. Maastricht, 5909, biz. 164 en volgende. De
opmerkingen van den heer Coenegracht (blz. 41) bewijzen dat wij heden nog,
voor de humaniora, wel het een en het ander met vrucht aan die oude inrichting zouden kunnen ontleenen. Men kende minder van geschiedenis en van
wetenschappen dan nu ; maar de talen werden beter onderwezen : « Toen
leerde men, schrijft de heer Coenegracht, aan de Vlaamsche jongens de eerste
beginselen van Latijn en Grieksch in 't Vlaamsch, getuige hiervan onder
andere het werk « Verklaring van de eerste beginselen der Grieksche taal
voor de jonkheyt, van de rudinienta, figure, grammatica, onder de bestiering
van de Societeyt Jesu » ('t Antwerpen, 1751). Over den toestand van het
middelbaar onderwijs leze men ook : Documents sur les etudes classiques de
5687 a 1735 du college des je-suites a Bruxelles (Précis histor. 1858, blz. 444),
en Lettre sur l'enseipnement des humanités en Belgique vers la fin du
X VIIIe siècle (Précis histor. 186o. biz. 261, 293).
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niet voorkwam, heb ik het noodig geacht er eenige opmerkingen
over te maken ; en, hetgene ik daareven schreef, schijnt mij vol
doende om te mogen verklaren dat zij aan billijke eischee niet
beantwoordt en zou dienen heel en al omgewerkt te worden.
Over het werk zelf kan ik heel beknopt zijn, daar de schrijver
grootendeels rekening heeft gehouden met de opmerkingen der
verslaggevers van 1907. Ik heb met genoegen vastgesteld dat het
werk heel en al gewijzigd werd, in vele opzichten uitgebreid, in
zekere deelen ingekort. Het overzicht der schoolboeken, door de
Franschen in onze scholen verspreid, is heel goed opgemaakt. De
opmerkingen zijn meestendeels juist; dat schoolonderzoek te
Brussel in 1798 is belangrijk en levert eene goede schets van
het schoolwezen te dien tijde. M en leest met evenveel genoegen
de vragen gesteld in de school van citoyen Vigoureux over den
catechismus` van La Chabaussière (I).
Enkel kan ik met den schrijver niet instemmen als hij zegt
(blz.. 54) dat dit enkwest bewijst dat de scholen in 1798 niet beter
waren dan in 1780. Door dit enkwest bekomt men integendeel,
mijns dunkens, de overtuiging dat ze veel slechter waren ingericht
en dat men veel achteruit was gegaan.
Wij moeten echter betreuren dat de schrijver, evenals in
1907, bijna uitsluitelijk zijne gezegden steunt op voorbeelden ontleend aan het Brusselsch schoolwezen. Men had graag ook iets
vernomen over Antwerpen, Gent en Brugge. Betreffende het

Walenland wordt bijna niets medegedeeld.
Wat de regeering van Willem I betreft mocht men verwachten dat de schrijver in meer bijzonderheden zou treden om
beter te doen inzien hoe nooit, in een verloop van vijftien jaren,
zooveel ten voordeele van het onderwijs gedaan werd

(2).

Het

(t) Ik zal hier doen opmerken dat de Catechismus van de Rechten varr
den mensch niet enkel gedrukt werd te Brussel door Huyghe (blz. 76). Bij
Steven te Gent werd ook deze Catechismus in de twee talen uitgegeven in
1795 (VANDERHAEGHEN. Bitil. Bant., IV, 369, n° 7649), en dezelfde drukker gaf nog in 1795 in 't licht eene circulaire van Gheysens, ook in beide
talen, om den Catechismus op te hemelen (Ib. n° 7666).
(2) Men leze : LAiIEILOT (Professor van Rhetorica in het Koninklijk
Collegie van Gent). Studiorum in Belgio sub Wilhelmi priori moderamine instauratio prosopopcea (An nales Belgiques, 1817, I); en Needer
landsche Bijdraegen. dlaendblad ter bevordering van hetonderwijs,
het Antwerpsch Schoolonderwijzers gezelschap. Antwer-uitgevndor
pen, 1824-1829.
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zou ook van groot belang geweest zijn een bijzonder hoofdstuk
te wijden aan de privaatscholen, door onderwijzers ingericht
onder de Fransche overheersching zoowel als onder het Hollandsch Bewind. In het begin was er het onderwijs volstrekt niet
op de hoogte, maar later werd het op heel voldoende wijze
gegeven. Tot in de jaren zestig genoten, in de groote steden, bijna
al de kinderen der begoede burgerij er hunne eerste opvoeding.
Nu zijn ze heel en al verdwenen. Voor de stad Gent vindt men
heel belangrijke mededeelingen over deze inrichtingen van 1800
tot 1830, in de Notes et Souvenirs, van PROSPER CLAEYS (Gent,
1907, III). Dezelfde schrijver, wiens afsterven door de beoefenaars der Gentsche Geschiedenis zoo innig betreurd wordt,
heeft in zijne Medaille s gantoises moderoes (Gent, 1909), meer
dan eene medaille beschreven, die op de prijsuitdeelingen dezer
scholen gegeven werd.
Over het beroepsonderwijs bekomen wij maar bitter weinig.
Het was niet voldoende het stichten der nijverheidsschool van
Gent te vermelden ; de schrijver zou heel nuttige inlichtingen
over deze school gevonden hebben in het Gemeenteblad der stad
Gent (I) en ook in het werk van den heer OSCAR BERGMANS ( 2).
Te Brugge bestond de Bogaarde-school waarover de Heer GILLIODTS VAN SEVEREN een zeer wetenschappelijk werk heeft uitgegeven (3).
Van de Broeders der Christene. Scholen wordt enkel gezegd
dat zij te St.-Hubert eene kostschool oprichtten die tot 1818 bestond, en dat de grondwet der Christene Scholen (Blz. 140) het
boek van J. B. de la Salle, La conduite des Ecoles (1720), gebleven
was. Men zou daaruit kunnen besluiten dat de leerwijze zeer verouderd moest zijn. Nu de Heilige J. B. de la Salle verbeterde
zelf zijne Cozldu ite tot aan zijnen dood (1719); en sedert werden
de menigvuldige uitgaven ervan meer om meer gewijzigd. Welke
(I) 1894, blz. 180.

(2) 0. BERGMANS, Notice historique sur l'Ecole industrielle de Gand.
-Gent, 1903.
(3) L. GILLIODTS VAN SEVEREN, Inventaire diplomatique des archives de l'ancienne école Bogaerde à Bruges, précédé d'une introduction
historique sur les diverses organzsations de cette école d'apprentissage
.depuis le XIIIe jusqu'au XIXe siècle et suivi d'une notice sur les « Witte
Saeihalle a et la Sayetterie. Bruges, 1899-1900. (Uitg. van de Soc. d'Emul.)
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was nu de waarde van het onderwijs der Broeders? Dit diende-

men te weten; en het was hier wel de plaats de aandacht te
vestigen op het feit dat men er de « mode individuel » door de
« mode simultane' » vervangen had.,
Eene laatste opmerking over het Collegium philosophicum
(blz. 133). De schrijver tracht de zaak heel objectief te behandelen, met slechts de besluiten van Willem I, nopens deze inrichting aan te halen. Maar zoo doende verstaan wij niet hoe deze
besluiten zooveel tot het uitbersten der Omwenteling van 1830
hebben bijgedragen. Het was een politieke misslag van Wi ll em I,
die had moeten inzien dat hij met zijn Collegium philosophicum
niet beter kon slagen dan Jozef met zijn Algemeen Seminarie (i).
Schrijver zou heel wel gedaan hebben het boek van den
heer Terlinden (2) over die toestanden te raadplegen. Waar
schrijver over het Collegium philosophicum spreekt, vernemen wij
dat er onder Willem I kleine seminaries of bisschoppelijke colleges bestonden, doch inlichtingen over het onderwijs in deze
gestichten bekomen wij niet. Daar deze colleges eenen goeden
invloed op de ontwikkeling van het onderwijs uitoefenden, acht
ik dat het nuttig zou geweest zijn ze in een bijzonder hoofdstuk
te behandelen (3).
Deze opmerkingen, waarbij ik mij bepaal, leveren een klaar
bewijs dat de verhandeling « Rust roest » vatbaar is voor verbeteringen en niet in alle opzichten volledig bewerkt werd. Het
(i) Z. THEINER,

J.

H. de Frankenberg, Cardinal Archevéque de

111-alines. Leuven, 1852.
(2) CH. TERLINDEN, Guillaume I, roi de Pays-Bas et l'Eglise Catholique en Belgique (t 814-1830). Brussel, 1909.
(3) Men heeft reeds grondige boeken over zekere colleges geschreven. Ik
vermeld hier enkel dat over het Klein Seminarie van Rousselaere, in 18o6
door Mgr. de Beaumont gesticht: DE SCHREVEL. Histoire die Petit Seminoire de Routers. Rousselaere, 1906, 2 D. ; en dat over het Klein Seminarie
van S. Nicolaas, gesticht in 1808 door Mgr. de Broglie; FAELENS. Histoire
du Petit Seminaire de St. Nicolas, Sint-Nicolaas, 1908. Overigens wordt het
vrije onderwijs bijna heel en al verwaarloosd, hoofdzakelijk dat der meisjes,
alhoewel zekere gestichten hier ten lande in dien tijd veel goeds verrichtten,
alzoo bij voorbeeld het gesticht der O. L. V. Zusters te Gent, opgericht in
1810 door de gelukzalige- Zuster Julie Billiaert. Nog onlangs vierde men,
den 22 April te Gent, het honderdjarig bestaan der katholieke zondagschool

der Kuipersstraat,
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Het tweede deel van het werk handelt over de geschiedenis
van het onderwijs onder Koning Willem I. Het bevat acht en
veertig hoofdstukken, die schier alle van het hoogste belang zijn.
Vooral wijs ik op : I Toestand van het onderwijs in de Nederlandsche gewesten in 1814-1815; -- III De Schoolwet voor de
Bataafsche Republiek van 3 April 1806; — V De voertaal in het
openbaar onderwijs; — VIII Zedelijke en stoffelijke toestand
der onderwijzers; — IX De Rijks-kweekschool van Lier (1817-183o); -- XIII Een bezoek in eerre lagere kostelooze school te
Brussel (1828); — XIX Het middelbaar onderwijs : beginselen
waarop het steunde; — XX De voertaal in de middelbare en
hoogescholen; — XXII Het leerplan; — XXVIII de programma's van de Hoogeschool ; — XXIX Het leeraarskorps, enz.
Ik heb de titels van enkele hoofdstukken willen neerschrijven ten einde een denkbeeld te geven van den ernst, waarmede
het werk werd opgevat, van de degelijkheid, waardoor het zich
onderscheidt.
Twee hoofdverdiensten heeft het : de schrijver beheerscht
de stof en hij antwoordt rechtstreeks op de prijsvraag.
Misschien zou men kunnen opmerken, dat, in het gedeelte,
hetwelk over den toestand van het onderwijs onder het Fransch
Bewind handelt, het historisch belang op den voorgrond treedt,
terwijl in de hoofdstukken over de regeering van Koning Willem I
vooral op de pedagogische zijde van het vraagstuk licht verspreid wordt, wat overigens niet te verwonderen valt. Ook brengt
het werk op mij den indruk te weeg, dat de inlichtingen over de
schoolwetten en verordeningen talrijker en vollediger zijn, dan
over den aard van het onderricht, over de methodes, over de
wijze, waarop deze uitgewerkt werden; in andere woorden, men
zou kunnen wenschen dat de schrijver ons vooral over de onderwijzers, de leeraars, de scholen, de leerstof sprak; wij mochten
juister weten, wat van de schooloverheden, dan wat van de
bestuurlijke overheden werd geeischt, dan wat de wetgever voorschreef. Doch, men overdrij ve deze zienswijze niet. Als onderdeel van de geschiedenis der pedagogie is « Rust roest » een
verdienstelijk werk; het bevat zelfs pedagogische stelsels, die al
onze aandacht verdienen, al moge men, in dit opzicht, op meer
dan een punt, met den zeer bevoegden schrijver verschillen.
Gelijk dit gevraagd werd, heeft hij de geschiedenis van het
onderwijs van een zuiver pedagogisch standpunt behandeld. Hij
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blijft, in algemeenen zin, objectief. Geheel en al is dit niet mogelijk, zoomin wat de historische als de pedagogische zijde betreft.
Men kan niet eischen, dat een schoolman onverschillig blijft bij
het bespreken van leerplans en leermethodes; men kan het
eenen vriend van het volksonderricht niet euvel duiden, dat hij
Keizer Napoleon gispt, die slechts verachting overhad voor
Pestalozzi ; dat hij hulde brengt aan Koning Willem, die het
volksonderricht als een der voornaamste takken van het bestuur
van een land betrachtte. Verliest dus de schrijver op enkele
plaatsen de strenge objectiviteit uit het oog, zoo moet men
erkennen, dat dit bezwaarlijk te vermijden was ; dat hij niemands
denkwijze krenkt, en nooit de palen der kieschheid en gematigdheid overschrijdt.
Naar mijne opvatting van mijne taak als verslaggever, komt
het niet gepast voor de persoonlijke meeningen van den schrijver

te bespreken.
Eene enkele aanmerking veroorloof ik mij slechts te dezer
gelegenheid.
Op blz. 16 komt een stuk voor, getiteld : « Aanstelling van
eenen schoolmeester in 1780 » dat, als een gedeelte van een opstel « Drie Oorkonden uit het gemeentearchief van Hoogstraeten »
in een pedagogisch tijdschrift werd geplaatst. De schrijver van
« Rust Roest » leidt uit dit stuk af, dat het volksonderwijs onder
de regeering der groote keizerin, in mijne geboorteplaats en ook
elders erg verwaarloosd werd ; mijn geachte ambtgenoot, Prof.
de Ceuleneer, ziet er het bewijs in, dat de overheden het volks
onderwijs in de hoogste mate behartigden.
Geene dezer bedoelingen had ik althans bij het mededeelen
van het stuk; mij was het slechts te doen een beeld te leveren
van mijne schoone en vreedzame geboorteplaats, korts voor het
uitbreken van den storm der Fransche Omwenteling, die daar
zulke vreeselijke onheilen aanrichtte. De schrijver aanziet het als
een gebrek, dat het programma van het volksonderwijs in de
achttiende eeuw alleen bestond « in het aanleeren der gebeden
en van den catechismus, het lezen, het schrijven, het cijferen » (i).
Zeker is dit programma voor uitbreiding vatbaar; doch de meeste
lagere onderwijzers zijn thans diep overtuigd, dat deze hoofd-

(i) « Rust roest b blz. 14.
,
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vakken het geraamte, de grondslag van het gebouw der nationale
opvoeding, van het degelijk volksonderwijs hoeven te zijn, indien
men wil dat het tegen den tijd beveiligd blij ve.
De schrijver zal toch niet veronderstellen, dat wij de waarde
van ons onderwijs naar de hedendaagsche programma's afmeten,
die op belachelijke wijze overladen zijn, zoodat de opvoeding
verwaarloosd wordt, en het eigenlijke onderricht geene blijvende,
duurzame uitslagen kan opleveren, om de eenvoudige reden,
dat de leerstof niet kan verwerkt worden.
Nog een punt :
« Alle tien dagen ondervroegen de leerlingen hunne leermeesters (i); zij mochten uitlegging vragen over hetgeen zij niet verstonden en vrij de onderwezen leerstof bespreken, dat was een uitmuntende maatregel, die thans niet genoeg kan aanbevolen worden » (a).

In theorie, ja. Zeker de leerlingen mogen, moeten hunne
leeraars ophelderingen vragen over hetgeen zij niet hebben begrepen. Doch, hij, die de hand aan den deeg heeft geslagen,
beseft hoe hinderlijk dit « stelsel » is voor het gezag; hij weet ook
dat door het ultra-modernism, het Amerikanism, in zake van
onderwijs, het gezag in onze scholen een fellen knak heeft gekregen, hetwelk zulke beweenlijke gevolgen opgeleverd heeft, en
in cle toekomst nog vreeselijker opleveren zal. « Waar de school
een staatje is, en de kinderen als mannetjes behandeld worden,
zal zij nooit mannen aan den Staat kunnen leveren », zegt
Brugsma. Met het stelsel, dat in de normaalschool van Parijs in

zwang was, moesten noodzakelijk tooneeltjes plaats grijpen als
het volgende :
« Daubenton verklaarde de natuurlijke historie en laakte zekere
gezegden van zijnen vriend Buffon. » Men heeft gezegd, riep hij uit,
« dat de leeuw de koning der dieren is ; doch in de natuur bestaat
er geen koning !.»
Natuurlijk begonnen zijne leerlingen luidruchtig te juichen en te
roepen : « Leve de Republiek! » Het was de geest des tijds » (3).

Onder de Republiek, het Consulaat en het Keizerrijk werd
het onderwijs in de verschillende graden op ergerlijke wijze ver(t) In de normaalschool van Parijs, 1 794.
(2) Rust roest, blz. 48.
(3) Rust roest, blz. 48.
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voor geene uitgaven terug om het nationaal onderwijs te doen
bloeien.
De bewijzen, die de schrijver daarvan aanhaalt, zijn onomstootbaar. Hij deelt talrijke dokumenten, verslagen, verordeningen, voorschriften, reglementen mede, die nog, zelfs in een
pedagogisch opzicht, voortreffelijke lessen voor onze onderwijzers en leeraars bevatten,
Het kwam hierdoor, dat het Hollandsch Bestuur, wat de
keuze der schooloverheden betrof, gelukkig was; zijne voorschriften en onderrichtingen — ik laat den politieken kant der zaak
geheel ter zijde — verdienen dan ook onze volle goedkeuring.
In kan aan den lust niet wederstaar hier eene schoone bladzijde mede te deelen; zij komt in een officieel stuk van I82I voor;
de Regeering bewijst daarin, dat zij een heel juist begrip had van
het ware wezen eener volksschool, en de warmste genegenheid
voor het volksonderwijs aan den dag legde :
« Bij de intrede in de school ademt men gemakkelijk en in een
ruim vertrek, dat luchtig is en wel verlicht. De wanden en de houten
vloer zijn rein, de zoldering is hoog en de vensters laten van boven
de noodige versche lucht in.
« De kinderen zitten in klassen verdeeld op banken of voor
halve lessenaars ; aan weerszijden, langs de rijen, is eene opene
plaats genoegzaam tot doorgang voor de meesters en leerlingen. Al
de kinderen, ook de armste, zijn behoorlijk gereinigd, en zijn zindelijk
gekleed. Hun gelaat toont tevredenheid en aandacht. Schoon velen
in getal, wordt er in de school geen gedruisch gehoord ; de stilte
heerscht. Allen zijn aanhoudend bezig, er zijn geene tusschenpoozingen (?) van werkeloosheid.
« De onderwijzer heeft een beschaafd en innemend voorkomen.
In zijnen omgang is zijn toon met de kinderen bij uitnemendheid
vriendelijk en zacht. Ook beminnen zij hem evenzeer als zij hem
achten. Zijne goedkeuring is de beste belooning, zijne ontevredenheid
de ergste straf. Leerzucht is overigens de prikkel die hen drijft, en
zoo zij boeken of andere zaken ten geschenke ontvangen, moedigt dit
hen wel aan, maar doet hen niet juichen, dat zij hunne makkers hebben overwonnen.
Niets geeft lof in de school dan braaf en leerzaam te zijn ; uit
dien hoofde weerhoudt hen ook de schaamte, voor hunne makkers,
van iets kwaad te doen. Let men nauwkeuriger op den geest van het
onderwijs zoo ziet men duidelijk, dat het den onderwijzer niet te doen
is oni te schitteren, of 010 zijne leerlingen te doen schitteren, maar dat hij

_.._ 417

_

hun wil lesren alle kundigheden welke zij noodig hebben, zonder
meer. Al deze kundigheden, en alle begrippen, tot dezelve behoorende, heeft hij zich vooral (x) zoodanig ontleed en eigen gemaakt, dat
hij van de meest eenvoudige beginselen aanvangt, trapsgewijze voortgaat, en zoo zijn onderrigt bevattelijk maakt voor de minst vluggen.
Hij rust ook niet totdat allen alles volledig hebben begrepen. Vooral

echter wordt het geheele onderwijs zoo door hem gegeven, dat hun deugdzame beginsels worden ingeerent. Tot oefening van het verstand maakt
hij bovenal zijn werk van de rekenkunde en roemt den invloed, dien
het gezang heeft op het hart der kinderen. Hij acht zich gelukkig dat
juist deze twee vakken, de rekenkunde en de zangkunst, meer dan
eenige andere in de laatste jaren, wat de leerwijze aangaat, zijn verbeterd. zoodat zij thans even gemakkelijk als grondig aan de kinderen
kunnen geleerd worden » p2).

Aan de voortreffelijke beroepsopleiding, welke de onderwijzers en leeraars genoten, aan de zorg, waarmede de keuze van
het onderwijzend personeel geschiedde, moeten vooral de goede
uitslagen toegeschreven worden, waarin het volksonderricht zich
tijdens het Hollandsch bewind mocht verheugen.
Wat mij betreft, ik denk, dat de schrijver van « Rust roes! »
deze uitslagen wel wat overdrijft. Hij deelt talrijke, belangrijke
statistieken over het aantal geletterden en ongeletterden mede.
Voor mij hebben dergelijke cijfers slechts eene geringe waarde,
vooreerst, omdat de begrippen « geletterden en ongeletterden »
al te rekbaar zijn; vervolgens omdat het moeilijk is dergelijke
tabellen met juistheid op te maken.

Volgens tabel III, blz. 160, zou, onder het Fransch tijdvak,
het getal ongeletterde mannen in ons land 5o 0/ 0 ; dat der ongeletterde vrouwen 67,17 °/O ; onder het Hollandsch bestuur
43,81 0/0 en 47 °/° geweest zijn (3).
Deze uitslagen schijnen overdreven, niettegenstaande de
voortreffelijke maatregelen, welke werden genomen. Het kostte
inderdaad tijd en moeite de Hollandsche schoolinrichting tot
stand te brengen, en zij stiet op vinnigen tegenstand.
Andere statistiek :
Zij geeft het aantal schoolkinderen op per duizend leerlingen in de verschillende provinciën van het Koninkrijk der Nederlanden in 1825.
(1) Vooral: Is dit geene drukfout voor vooraf ?
(2) Verslagen, 1821, blz. 74-76. — Rust roest, II, 54-55.
(3) Rust roest, II, 162.
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op onzen Vlaamschen Taalstrijd bevat het belangrijke bijdragen.
Wij leeren er uit dat het Fransch Bestuur voor geene pogingen
achteruitweek om onze taal uit al de scholen te verbannen ;
terwijl de Hollandsche Regeering haar tot `oertaal van het
onderricht in alle graden poogde te verheffen.
« Een decreet van den ion Prairial, jaar IX. verbood uitdruk-

kelijk in de aangehechte landen op den linkeroever van den Rijn en
in België, nog de volkstaal, Vlaamsch of Duitsch, in openbare acten
te gebruiken; de Fransche taal alleen moest de voertaal in de Middelbare en Hoogescholen worden en in de lagere school moest de
onderwijzer Franseh alleen aan jongens en meisjes leeren » (1).
Ik vestig vooral de aandacht op het volgende stuk. Men
heeft er het bewijs in, dat onder het Hollandsch Bewind de
Fransche taal de voertaal bleef in onze Waalsche provinciën.
Nog veel anders is daar uit te leeren. In 1823 zegde de Minister
van Openbaar Onderwijs in zijn verslag aan de Staten-Generaal :
« In de provinciën, waar het Nederlandsch de landtaal is, en
waar sedert den aanvang van dit jaar, die taal in alle openbare stukken moet worden gebezigd, heeft men op alle athenaea en colleges
cok begonnen de Nederduitsche taal te bezigen, als middel om door
dezelve de oude talen te onderwijzen. Dit heeft in den beginne zijne
moeilijkheid, omdat, door den invloed van het Fransch bestuur, in
de laatste jaren, gewoonlijk geene andere dan de Fransche taal hij
het onderwijs was gebruikt. Maar de langzaam toch c ?) vaste tred
met welken dit werk is begonnen en voortgezet wordt, en de algemeene wensch, die zich hij alle klassen van ingezetenen, zelfs in de
Waalsche provinciën openbaart, om dc Nederlandsche taal te leeren,
zullen deze eerste moeilijkheid lichtelijk doen te hoven komen. Het
is alleen te hopen dat een genoegzaam getal Vlaamsche jongelieden
zich voor den leeraarstand behoorlijk zal willen vormen en hiertoe
is op de hoogescholen ruime genegenheid » (2).
« Het verslag van 1824 bevat wederom bijzonderheden aangaande het invoeren der Nederlandsche taal in de colleges :
In de provinciën, waar het Nederduitsch de landtaal is, doch deze
in de laatste jaren niet meer op collegiën gebruikt werd, gaat de
afschaffing van het gebruik der Fransche taal geregeld voort.
Men heeft in de laagste klassen een begin gemaakt met de invoering van het Nederduitsch, en men breidt nu van jaar tot jaar het
(t) Rust roest, I, 42.
(2) Verslagen, 1823, biz. i i 1. — Rust roest, II, 88.
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gebruik van hetzelve tot eene hoogere klasse uit. De ondervinding
doet de gepastheid van dezen maatregel zien. Er is daarenboven op
de collegiën, van welke thans de rede is, eene voorbereidende klasse,
waar de leerlingen uit Waalsche provinciën, en zij die uit anderen hoofde
de landtaal niet grondig genoeg kennen, vooraf worden in staat gesteld
om door middel dier taal het onderwijs te ontvangen. Dit voorbereidend

onderricht is bijzonderlijk in het athenaeum te Brussel zeer doelmatig ingericht; de leeraars volgen nu aldaar de leerwijze. welke
op 's Rijkskweekscholen te Haarlem en te Lier gebruikelijk is » (I).
« In de collegiën der Vlaamsche provinciën is het gebruik der
landtaal overgegaan tot de hoogste klasse. Vele gymnasiën zijn den
maatregel lang vooruit geweest.
« Het gebruik der Fransche taal aldaar in onbruik rakende bij het
onderwijs, zal het in overweging moeten komen, om vóór die taal in derzelver letterkunde eene afzonderlijke klasse op te richten bij elk dier gestichten » (2).

In de athenagia der Waalsche gewesten bleef het Fransch
de voertaal, in Luxemburg het Fransch en het Duitsch (3).
« De Senaat vertrouwt dat de Latijnsche taal als de algemeene
taal der geleerden zal blijven gehandhaafd... en de Fransche taal in
geen enkel deel van het hooger onderwijs zal geduld worden, omdat
de Fransche taal en de Fransche zeden in onafscheidelijk verband staan,
en het Nederlandsche volk in spraak, in zeden en denkwijze zijn eigen
karakter moet bewaren of herstellen hetgeen ervan verloren is. Ofschoon

het dus aan de vrije keus der professoren behoort overgelaten te
worden, zou evenwel voor de nieuwere en praktische Wetenschappen, als Staats- en Landhuislroudkunde, Chimie en Natuurlijke Historie, Mathesis en de Geschiedenis van ons Vaderland, de Nederlandsche taal kunnen aanbevolen worden l4) ».
De vervlaamsching van het athenaeum te Brussel verwekte
een hevig verzet vanwege de ouders; velen eischten het vrij gebruik der talen, « eene hoogst onbepaalde uitdrukking », zegt de.
schrijver van Rust roest, zeer te recht, « doch die door hare onbepaaldheid en door de tooverkracht, door het woord « vrijheid »
uitgeoefend, grooten bijval genoot, en voor langen tijd nog in
(1) Verslagen, 1824, blz, 131-132.
(2) Verslagen, blz. 275-276.
(3) Verslagen, 1814-1830, blz. 328. — Rust roest. 88-91.
(4) Advies van den Senaat der Hoogeschool van Leiden, Rust roest,
blz. 132.
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het Vlaamsche Iand de overheersching van het Fransch in mid-

delbaar en hooger onderwijs verzekerde » ( 1).
Nog enkele woorden uit deze Verslagen : wij leeren er uit
dat de Nederlandsche Regeering de studie der Fransche taal in
de Vlaamsche gewesten geenszins verwaarloosde.
« Het gebruik van het Fransch bij het onderwijs in de gestichten
der Vlaamsche provinciën thans vervangen zijnde door dat van het
Nederduitsch, zoo is aldaar de behoefte ontstaan aan meer opzettelijk
onderrigt in eerstgenoemde taal- en letterkunde, aansluitende aan het
elementair onderwijs, hetwelk in die taal gegeven wordt »
« Rust roest » is een voortreffelijk werk; ik stel aan de
Koninlij ke Vlaamsche Academie voor het met goud te bekronen.
Ik veroorloof mij echter de aandacht van den schrijver op
de taal en den stijl te vestigen. Enkele onnauwkeurige, onjuiste
uitdrukkingen en wendingen ontsieren zijn handschrift; vooral
zijne vertalingen van Fransche oorkonden zijn niet zelden voor
verbetering vatbaar.
Hij zal er eene eer in stellen streng jegens zich zelven te
wezen, wat de zuiverheid en keurigheid zijner taal betreft; hij zal

de gebrekkige uitdrukkingen uit zijn puik werk weren.
Ik stel voor het zoo spoedig mogelijk ter pers te leggen.

Het kon op geen gelegener tijd verschijnen.
Vele vooroordeelen zal het uit den weg ruimen; uitstekende diensten zal het aan ons nationaal onderwijs bewijzen.
GUSTAAF SEGERS.

3°) Verslag van den heer JAN BOLS.

Evenals mijne geachte collega's, de heeren Adolf de Ceuleneer en Gustaaf Segers, meen ik dat het werk Rust roest verdient bekroond te worden, op voorwaarde dat de schrijver de
aangewezene misslagen verbetere.
JAN BOLS.

(t) Rust roest, II, blz. 89.

(2) Verslagyen, 181.1-1830, blz. 328. — Rust roest, blz. 91.
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VIERDE PRIJSVRAAG.
VAK EN KUNSTWOORDEN.
-

Gevraagd werd : Een volledige lijst van de Nederlandsche vakwoorden van het Stelden- of Kantwerken, met
opgave van de gewestelijke woorden en met vermelding,
zooveel mogelijk, van de Fransche, Hoogduitsche en
Engelsche benamingen. Tot opheldering worden afbeeldingen van het gebruikt gereedschap en teekeningen
van kantwerk verlangd. -- (Voor de gewestwoorden
wordt aanwijzing der streek vereischt.)
Prijs : 600 fr., of een gedenkpenning van gelijke
waarde.
Steller van de vraag : de heer TH. COOPMAN.
Zijn ingekomen twee antwoorden, met de volgende
kenspreuken : Kantgeschiedenis en Tenui fib magnum
texitur opus.
Worden tot leden van den keurraad aangesteld
,de heeren KAREL DE FLOU (ter vervanging van den
beer TH. COOPMAN, op diens verzoek), AMAAT JOOS en
GUSTAAF SEGERS.

I0 ) Verslag van den heer KAREL DE FLOU.
Reeds op de eerste bladzijde van hun werk komen strekking
-en bekommernis van beide mededingers duidelijk in het licht.
Den eene (Kantgeschiedenis) moet het blijkbaar te doen
geweest zijn om het grootstmogelijke getal woorden en benamingen te vei zamelen — 280 woorden, met 666 tekstfiguren,
verklaart hij zelf, -- die ons moeten leeren alwat er tot de kantenmakerij en aanverwante vakken behoort of bij de producten
ervan gebruikelijk is of wezen kan : allerhande dingen immers
waar, om het even hoe, kant-, vlecht-, knoop- of borduurwerk
bij te pas kan gebracht worden, als altaardoek, altaargewaad,
babbedoekje, babbelap, bedlinnen, beddebehangsel, beddehemel,
beddekleed, beddelaken, beddesprei, en — verderop -- neusdoek en zijne synoniemen snuitdoek, zakdoek, enz., enz., wor-
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den in de lijst opgenomen met eene zienlijke poging om toch

niets van een mogelijks bruikbaar taalmateriaal te laten out-glippen. Het wil er bij ons maar moeielijk uit, dat de verzamelaar er naar gestreefd zal hebben om voor fr. en hgd. termen ook
nederlandsche equivalenten te zoeken of zelf te bedenken. Als
van dat slag meenen wij te herkennen : *aftellen (fr. compter;
hgd. al l en ; eng. to count) ; *aftelling, dat daarnevens komt als
een woord, dat noodwendig bij dit *aftellen moet behooren. En
volgens die methode wordt geregeld doorgearbeid : afwinden
krijgt dan als vanzelf *afwinding naast zich, waarbij de fr. woorden deroulement, déroulabe en dévidage alle drie gelijken dienst
heeten te doen.
Dat al deze en dergelijke woorden nu gewraakt -- of zelfs
ongewraakt — stelselmatig van de hand moeten gewezen worden,
willen wij niet bevestigen; want in de vaktaal van zekere bedrijven is het eigen taalgerief weleens niet zoo rijk, dat men onbedacht een neologisme als zoodanig moet verstooten, terwijl het
zonder taalkrenking in 't gebruik zou te brengen zijn. Doch, men
kan ook het aanvoeren van eenen woordenvoorraad wat al te
verre drijven, vooral wanneer men, zooals op de enkele eerste
bladzijde van Kantgeschiedeilis, ee ri e volgreeks als deze te lezen
geeft : aanbreien, aanbi eiinu, aanbreisel, aaneenbinden, aaneenbinding, aaneenbreien, aaneenbreiing, aaneengewerkte knoopjessteek, aaneenhaken, aaneen haking, aaneenhechten, aaneenhechting, -- meest alle met eene doodgewone, niet specifisch fr., hgd.,
en eng. vertaling daarnevens. In een gebruikelijk woordenboek
als dat van Kramers en Bonte zouden zulke reeksen een goed
figuur maken, — in een eigenlijk vakwoordenboek hooren zij
echter niet tehuis.
Sommige dier termen bevreemden overigens in een schrift
over het speldenwerk. Dit komt hierdoor, dat Kantc-eschiedenis
niet enkel al de kantsoorten, machinale zoowel als echte kant,
behandelen wilde, maar ook immers « de genaaide, de geborduurde, de gebreide, de gehaakte, de geknoopte en andere, als
de gekloste kant », en dat ook onder al die soorten doorgaans
eene uiterlijke verwantschap te merken valt. Zoo kan het dan ook
niet verbazend heeten, dat de verzamelaar aan zijn getal van
2780 woorden gekomen is, die al de variëteiten van kant-, borduur-, haak- en vlechtwerk omvatten, of in een gegeven geval
kunnen betreffen. Van dit laatste slag zijn bijv. de figuren, die
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eene bekwame kantwerkster zooal vervaardigen kan : Bladsteel

,.

bladstengel, bladvorm, bloembundel, bloemdraad, bloemkelk, bloemknop, bloemkorf, bloemkorfle, bloemkrans, bloemkroon, bloemmand,
bloemizaad, bloempje, bloemrieraad, bloemslinbe^ bloemsteel, bloemstengel, bloemtafeltje, bloemtak, bloemtros, bloemtuil, bloemvaas, enz.
,

Evenmin worden de grondstoffen over het hoofd gezien,
waaruit kant-, vlecht- of borduurgarens kunnen vervaardigd
worden : in de volgreeks wordt het hedendaagsch gebruik van
aloëgaren, en dus ook van *aloëgarenkant, Andalouzie-wol, enz.
aangestipt, — om niet te spreken van de stoffen, die verder dan
in de eerste helft der letter A hunne plaats innemen.
Aldus doorwerkende geeft de Schrijver van Kantgeschiedenis
ons oneindig meer en anders dan verlangd en verwacht werd.
Vooreerst gaat hij verre buiten het eigenlijke kantwerk en vervolgens geeft hij een oprecht woordenboek waarin, buiten de
terminologie van kant- en aanverwante vakken, eene menigte
usueele woorden in 't gelid gebracht worden, die in haast alle
vakken van vrouwelijk handwerk kunnen gesproken of geschreven worden.
Kantgeschiedenis verraadt met dat al een prijzenswaardig
streven om steeds zuiver, klassiek Nederlandsch te schrijven, en
de dialectwoorden, waar die wel moesten aangehaald worden,
niet op den voorgrond te laten komen. Een purist is de schrijver
zonder twijfel; want hij heeft, naar fransche en hoogduitsche
oorbeelden, menig nederlandsch purisme in zijn werk geschoven ,
vooral daar waar een geijkte nederlandsche term ontbrak of
hem niet bekend geworden is. Van zijne definitie's mogen wij,
zeggen dat zij aan de vereischten voldoen.

.

*

**

Laten wij intusschen zien wat zijn mededinger leverde.
Deze geeft aan zijn werk de latijnsche kenspreuk : Tenuifilo
magnum texitur opus, en zijne verzameling is merkelijk min omvangrijk dan die van Kantgeschiedenis. Terwijl bij Kantgeschiedenis
de 666 figuren in den tekst verwerkt zijn, heeft Tenui... gedacht
eene verzameling fraaie photographiëen en teekeningen in een en
afzonderlijken bundel te moeten mededeelen. Dit komt als doen
wijze overeen uit.
Ook Tenui... beperkt zijne nasporingen niet tot het eigenlijke kant- of speldenwerk, maar hij behandelt ook enkele
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geknoopte, gehaakte en geborduurde kantsoorten. Daarentegen
laat hij « de volstrekt uitheemsche kanten, welke in ons land niet
vervaardigd worden », buiten beschouwing.
Evenals de andere mededinger heeft hij tal van personen
met het kantenvak vertrouwd geraadpleegd; en zijne lijst van
gedrukte bronnen is op haar minst zoo lang als die van Kantgeschiedenis. Wij hebben ten andere bevonden, dat zij beiden
nagenoeg dezelfde gedrukte werken ingezien en zegslieden van
onwraakbare zaakkennis te rade gegaan zijn,
De woordenvoorraad van Tenui,.. moest wel geringer zijn,
wijl zijne onderneming bijna niet buiten de termen der Prijsvraag gestrekt heeft; hij deelt metterdaad weinig meer mede dan
de gebruikelijke terminologie van het kantwerk, en er komen
slechts dan fr. hgd. en eng. vertalingen wanneer onze inlandsche
benamingen in het buitenland door wezenlijke equivalenten vertegenwoordigd zijn.
Allerwege komt men blijken van eigen onderzoek en oordeel
tegen over de echte en onechte beteekenissen die vaak in de woordenboeken aan zekere benamingen gegeven worden. Daarin
onderscheidt Tenui... zich gunstig van zijnen mededinger. Ook
in zijne beschrijvingen en bepalingen is hij hem de baas.
In den alphabetischen rang staan bij hem allerhande dialectwoorden, soms wat al te zeer op den klank af weergegeven.
Wel verwijst hij daarbij naar eene algemeen nederlandsche benaming als er zoo eene bestaat, maar dat neemt niet weg, dat ook
een gewestelijke term een meer literarische vorm kan hebben.
Waarom bij v. van het brugsche barretje en elders van eene
schoonwerki e gewaagd, als nu eenmaal die woorden door *bande je
en *schoonwerkster te verduidelij ken zij ti ?
Aan zijne verzameling heeft Tenui..., zooals in andere vak-

woordenboeken door de Academie in 't licht gegeven, gebruikelijk geworden is, eene volledige lijst toegevoegd van al de behandelde benamingen, in het Fransch en het Nederlandsch, met de
Fransche namen voorop. Bij zijnen mededinger ontbreekt zulk
eene herhalingslijst, ofschoon zij er dubbel r.00dig was.

Laat ons nu eens eventjes woorden en definities van beide
verzamelaars naslaan.
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Kantgeschiedenis geeft veel min plaatselijke benamingen dan
Tenui..., al is het ook uit de citaten duidelijk dat beide Schrijvers

voor alle usueele benamingen aan dezelfde bronnen zijn gaan
putten.
Allebei geven zij het bewuste brugsche barrede voor bardetje,
klein bard, plankje, fr. planchette, dewijl zij om ter vlijtigst
gebruik gemaakt hebben van De Bo's Idioticon om er de namen
van de marktkantjes van Brugge en elders in West-Vlaanderen
uit op te halen. Maar het onderscheid zit hem in de verdere nasporingen door Tenui... gedaan, waardoor deze materiaal genoeg
onder de hand kreeg om te twijfelen aan de juistheid van De Bo's
Negge, en om eene andere beteekenis van Krikke te leeren
kennen. Ook bij de benaming van Boerenkant, hem van elders
bekend geworden, geeft Tenui... de vrucht van eigen vakonderzoek.
Zijn de definities van Kantgeschiedenis niet af te keuren, deze
van Tenui... zijn do or den band omstandig en ook zeer bevattelijk. Op die van Brusselsche kant en Brusselsch Oplegzwerk, Chan
tilly- kan t, Dresdensche kant, enz. kan als op goede modellen
gewezen worden.
Er zijn daarentegen in beider werk dingen, die aan eerie
andere soort van bedenkingen onderhevig zijn. Wij willen hier
wijzen op die klas van woorden, die wij voor louter uitgevonden
termen houden, en die dan nog niet eens de eigenschap van
goede neologismen kunnen vertoonen. Zoo troffen wij op eene
plaats het woord Kerkkant aan -- waarvan wij zelf het bestaan
te Brugge (als Kerkekant) vastgesteld hebben, terwijl een der
mededingers daarvoor alleen *Godsdienstige kant schijnt uitgedacht te hebben, of liever achtergetaald uit het hoogduitsch
dat hem leelijk verschalkt heeft. Daar toch heet die soort Gottesdienstliche Spitze, waarbij echter op de goddelijke diensten in de
kerk, maar in 't geheel niet op godsdienstigheid gedoeld wordt.
Nog blooter nagezegd werden *grofdradig en *grofmazig, wier
hgd. vaders als Grosfadig en Grobmaschig bekend staan. Of het
fr. Fonda semis waarlijk in het Ndl. Gestrooide 'rond heet, hebben
wij niet kunnen vinden; maar wel dat het hgd. Streugrund een
familietrek vertoont. Koordomranding is er ook zoo een; het
schijnt eene navolging van het hgd. Schniirchenumrandung, en
dit laatste zelf komt ons leelijk verdacht voor.
Er mocht wel eens nader gepeurd worden naar de eigenlijke beteekenis van het reeds hooger vermelde *Kruk, een
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marktkantje uit West-Vlaanderen. In de figuren van dat kantje
komen steeds twee bolletjes aan een steeltje voor, die best gelijken op westvlaamsche Krikken, dat zijn kleine kersen, picardisch :
crègnie = ndl. kriek. Moeten nu *krak en zijne fransche vertaling
door *be'quille, te zamen wegvallen ofwel niet?
Het stuk van een kantkussen wordt zoowel bovenaan als
onderaan het kussen aangepast.
*Afspelden wordt bij Kantgeschiedenis opgegeven als zuiverder taal dan *afspellen, dat hij Westvlaamsch heet. Dit Westvlaamsch *afspellen hebben wij tevergeefs gezocht, dewijl in die
provincie alom van opvesten gewaagd wordt.
Onder v° Kleinsacramentsdag diende wel te worden aangestipt wanneer op andere plaatsen dan te Ieperen de kantwerksters
misdag gehouden wordt. Te Brugge althans valt dat ambachtsfeest op Ste Theresia's dag.
Onder Zitdag ware 't geraden de stad .of streek op te geven
waar het aangehaalde gebruik bestaat, want in westelijk Vlaanderen is het niet bekend, zoover wij weten.
Nog mocht er melding gemaakt worden van het woord
Reke = Reeks. Eene « tralie » is, te Brugge o. a. eene reke tusschen
den boord en den achterkant. De reken worden altijd overdwars
geteld.

Op verdere kleinigheden, als bijv. de rechte definitie van
Negge, die bij De Bo, volgens het getuigenis van drie kantwerk-

sters uit Brugge, de ware zou zijn, willen wij liefst niet ingaan;
evenmin zeggen dat door Malie, in de zegswijze : noch spelde
noch malie krijgen, niet op attributen van het kantwerk, maar
alleen op langvergeten muntspeciën gezinspeeld wordt.

*
**
Wij hebben aldus twee specifisch verschillende gewrochten
voor de hand : het eene, dat zich nauwgezet bij de techniek van
het kantwerk zoekt te houden en waarin al weinig anders voorkomt dan verklaringen van technischen aard, met daarbij de
strengnoodige afbeeldingen van de voornaamste besproken dingen, -- en het andere, dat al de soorten van kant, tulle, borduursel en vlechtwerk in den ruimsten zin omvat, en alzoo eene
bijdrage met 666 figuren mogelijk maakte.
Allebei die werken hebben eene eigen verdienste. Maar van
zoohaast men ze, met het oog op de gestelde Prijsvraag en de
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geleverde terminologie in de weegschaal legt, komt er dadelijk
een groote doorslag ten voordeele van het stuk waar de spreuk
Teelui... op voorkomt.
Ware het ons om een grooten woordenvoorraad betreffende
al de soorten van kantwerk en aanverwante vakken te doen
geweest, dan zouden wij, nog afziende van onzen weerzin voor de
vele gesmeede worden, aan Kantgeschiedenis den palm reiken.
Maar de grenzen door de Prijsvraag gesteld zouden ons daartegen
vermanend onder het oog komen. Daarbij geldt het hier evenzeer de techniek als de juiste terminologie van een welafgebakend
nijverheidsvak te boek te stellen, en juist dit is het bestendige
oogwit van Tenue:.. gebleken, die naar onze overtuiging, en al
heeft hij ook zijne tekortkomingen, toch een werk heeft ingediend, dat wij niet aarzelen bekronenswaardig te noemen.

*
Nota. — Bij eventueele bekroning zal de Schrijver van het
bekroonde werk niet kwalijk doen met de jaargangen van Biekoif
1902 en 1903 te raadplegen. Daar staat ook veel over kantwerk in.
KAREL DE FLOU.

2°) Verslag van den heer AM. JOOS.

De eerste zorg van alwie naar een prijs mededingt, moet
zijn, niet veel, maar juist te antwoorden op de gestelde vraag.
Anders verricht men werk dat, in zich zelf beschouwd, heel
verdienstelijk kan zijn, maar onbeloond zal blijven. Want de
verslaggevers, ook als zij een goed hart hebben, zijn gestrenge
lieden, die altijd het oog recht op de vraag gevestigd houden en
onverschillig zijn voor de bloemen die langs de boorden of
hoogerop te geuren staan.
De Academie — de bewoordingen zijn zeer klaar -- vroeg
alleen « eene volledige lijst van de Nederlandsche vakwoorden betreffende het spelden — of kantwerken ». En Kantgeschiedenis geeft ons 278o woorden met 666 tekstfiguren. Maar
die betreffen niet alleen de gespeldenwerkte kant, - het gevraagde, maar ook « de genaaide, de gebreide, de gehaakte, de
geknoopte en de gekloste kant », — het niet gevraagde.

-— 43
43°0—
Heel dit
dit laatste
laatstewordt
wordtdoor
doordedeverslaggevers
versla~geversals
als ongedaan
ongedaan
versmelt de
deinhoud
inhoud
prijskamp gelaten.
gelaten. En daardoor versmelt
buiten den prijskamp
van Kantgeschiedenis tot meer dan de
de helft.
helft.
Tenui
... haalt ruim
ruim l000
1000 woorden
woorden aan,
aan, die
diebijna
bijnaalle
alle rechtsrechts~
Tenui...
streeks tot de
de vraag
vraag behooren.
behooren.
hebben beide
beidewerken
werkenbijna
bijnadezelfde
dezelfdeuitgebreidheid.
uitgebreidheid.
Dus hebben
beide ook
ook isis de
de taal
taal verzorgd
verzorgden
enzijn
zijnde
dedefinities
definitiesgewoongewoonIn beide
lijk klaar,
klaar, maar
maar de
de Schrijver
Schrijver van
van Tenui
... hecht,
hecht, en met
met reden,
reden,
lijk
Tenue...
dunkt ons,
ons, weinig
weinig of
of geen belang
belang aan
aan afgeleide
afgeleide of
of samengestelde
:;ameegestelde
zelfst.
naamwoorden. Bijna
Bijna regelmatig
regelmatig geeft
geeft Kantgeschiedenis
zelfst. naamwoorden.
a'.:hter
ieder werkwoord
werkwoord een
een zelfst.
zelfst. nw.
nwo op
op ing. In KantgeschiedeKantgesclliedeachter ieder
ms staan meer dan
dan 150
ISO woorden
woorden met
met kant tot eerste
eerste lid,
lid, terwijl
terwijl ei
el
nis
... geen 40
in Tenui
Tenue:..
40 voorkomen.
Al hebben Kantgeschiedenis en Temti
..., volgens
zeggen,
volgens hun zeggen,
Al
Tenui...,
daaromtrent dezelfde
dezelfde boeken
boekenenenmenschen
menschengeraadpleegd,
geraadpleegd,toch
toch
Tem/i... veel meer gewestelijke woorden gevonden.
gevonden. Bestaat
Bestaat
heeft Tenui...
N ederlandsche term,
verzendt hij
naar. Door
Door de
de
de
de Nederlandsche
term, dan
dan verzendt
hij er naar.
dialectwoorden in
hun verschillende
verschillende vormen
vormen op
op teteteekenen,
teekenen,
dialectwoorden
in hun
velTicht hij
hij een werk
werk dat
dat niet
nietaltijd
altijdnutteloos
nutteloosis,is,vermits
vermits hij
hij de
de
verricht
verschillende vormen nevenseen zet
zet en
en zoo
zoo den
deneersen
eenen door
doorden
den
verschillende
b. v.
v. finder
linder en
en leunder.
anderen opheldert,
opheldert, b.
leunden.
Tenuiverdient
nog een
een pluimkeu
pluimken voor
voor de
de bijgevoegde
bijgevoegde alphaalphaTenui verdient nog
betische lijst
lijst van
van de
debehandelde
behandeldeFransche
Franschebenamingen.
benamingen. Ik
Ikververbetische
geleek
Parijsche, die ik bij
had, en
en ik
ik vond
vond
geleek ze
ze met
met een Parijsche,
bij de hand had,
dat het
het werk
werk van
van Tml/i
bewijs in dat
Teelui tamelijk nauwkeurig en
er het bewijs
volledig is.
is.
volledig
Ik besluit
besluit:: Tenui verdient den
den prijs.
prijs.
A;..r.r. Joos.
A
^

***
3°)
den heer
heerGUSTAAF
GUSTAAF SEGERS.
SEGERS.
3°) Verslag van den
Ik heb
heb beide
beidehandschriften
handschriftenmet
metdedelevendigste
levendigstebelangotel-'
belangflW:elling gelezen
beschouwingen en voorstellen
voorstellen van
van mijne
mijne
gelezen en
en treed de beschouwingen
collega's, de heeren
heeren DE FLoU
FLOU en Joos, bij.
bij.
geachte collega's,
Echter
ik het
het gepast
gepast met
met nadruk
nadruk op
op den
deninhoud
inhoudder
der
Echter acht ik
DeKoninklijke
KoninklijkeVlaamsche
Vlaamsche Academie
Academie
prijsvraag te wijzen
wijzen :: «« De
prijsvraag
vraagt eene
eene volledige
volledige lijst
lijst van
van de
devakwoorden,
vakwoorden,betreffende
betreffende het
het
vraagt
spelden- en kantwerken, met opgave van de gewestelijke woor-speldn-katwr,mopgveandwstlijkorden, en
en met
metvermelding,
vermelding. zooveel
zooveel mogelijk,
mogelijk, van
van de
de Fransche,
Fransche,
den,
Hoogduitsche en
en Engelsche
Engelschebenamingen
benamingen».».
Hoogduitsche

-- 431
In andere woorden : de Academie vraagt dokumenten,.
materiaal; zij vraagt de benaming van de voorwerpen en werkingen, lot het vak behoorende en de verklaring daarvan; niets
minder, niets meer.
Ingevolge eene beslissing der Academie, moeten de antwoorden in zuivere, onberispelijke taal opgesteld zijn.
Volstrekte volledigheid kan zoomin in Idiotica als in Vakwoordenboeken heerschen ; de Schrijver van het handschrift
onder kenspreuk : Tenui file magnum texitur opus, erkent zelf ,
dat zijn werk, in dit opzicht, voor aanvulling vatbaar is; hij neemt
op zich, in geval van bekroning, nog meer naar volledigheid te
streven.
Op zich zelf beschouwd, zijn beide handschriften merkwaardig. Om twee redenen echter verdient m. i. nr 2, onder
kenspreuk Tenui file, de voorkeur. Gelijk mijne geachte collega's
het in hunne zaakrijke verslagen aantoonen, is in handschrift nr I
(Kantgeschiedenis) een niet onaanzienlijk gedeelte aan het bespreken van benamingen gewijd, die insgelijks tot andere kunst- en
nijverheidsvakken behooren.
Handschrift nr 2, laat in dit opzicht weinig te wenschen over.
Toch komen er enkele benamingen in voor, die ook op andere
vakken toepasselijk zijn.
Terecht prijst de heer DE FLOU de verklaringen en ophelderingen van handschrift nr 2. Niet weinige zijn inderdaad

.

modellen; enkele konden echter duidelijker wezen.

Evenals mijne collega's stel ik voor het handschrift onder
kenspreuk Tenui filo te bekronen.
Ik veroorloof mij evenwel den Schrijver den raad te geven
zijn werk nogmaals op het getouw te zetten alvorens het ter pers
te leggen. Hij verklaart het te zullen volledigen, wat de stof
betreft; hij zal goed doen ook de grootste zorg aan de taal en
den stijl te wijden.
Het werk is goed, flink geschreven; doch het bevat zoovele
doorhalingen, hertoetsingen, wijzigingen, verbeteringen, dat men
niet zelden op herhalingen en onnauwkeurigheden — wat den
zinnenbouw betreft — stoot, die slechts aan overijling toe te
schrijven, en gemakkelijk te verbeteren zijn.
Het werk zal er in ruime mate door winnen.
Ik weet niet of ik mij bedrieg; doch op mij heeft het lezen
van dit handschrift den indruk gelaten alsof de historische kant
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der zaak al te zeer in het duister gebleven is. Zeker; de geschiedenis van het kantwerken werd niet gevraagd, en het is eene
verdienste van den Schrijver dat hij zoo weinig van het onderwerp afwijkt. Ook heeft hij de historische zijde niet geheel verwaarloosd; het komt mij echter voor dat sommige woorden
hem als van zelf de gelegenheid gaven daar meer licht op te
laten vallen; zelfs schijnt het mij, dat dit niet zelden in ruime
mate ter opheldering der uitdrukkingen hadde kunnen bijdragen.
Wat ervan zij, de hooge waarde van het handschrift Tenui
Pilo... zal door elkeen erkend worden; ik stel voor het te bekronen; tusschen de reeds talrijke merkwaardige vakwoordenboeken, door de Koninklijke Vlaamsche Academie uitgegeven, zal
het eene voorname plaats innemen.
GUSTAAF SEGERS.
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VLAAMSCHE BBWBGING.

Gevraagd werd : Militaire strafrechtspleging. — Geschiedkundige en critische schets van de ontwikkeling delg
militaire strafrechtspleging in België, inzonderheid met het
oog op het gebruik van het Nederlandsch bij de militaire
strafrechtscolleges.
Prijs : 400 fr., of een gedenkpenning van gelijke
waarde.
Steller van de vraag: de heer Prof. Mr. JULIUS OBRIE.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk :
Heden zorgen,
Rusten morgen.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld :
de heeren Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Mr. PAUL BELLEFROID
en Jhr. Mr. NAP. DE PAUW.
I °) Verslag van Prof. Mr. JULIUS OBRIE.

Dat ter beantwoording dezer prijsvraag slechts één werk
inkwam, behoeft ons niet te verwonderen, daar het hier een
deel van het recht geldt, waaraan de rechtsgeleerden hier te
lande zelden of nooit eene eenigszins blijvende aandacht wijdden. Het beoefenen der militaire strafrechtspractijk behoort in
den regel niet tot hunne dagelijksche, hunne gewone bezigheden : enkel bij uitzondering treden verreweg de meeste advocaten voor een Krijgsraad of voor het Militair Gerechtshof op.
Daarbij komt nog dat de regelen, waarnaar de militaire strafrechtspleging wordt gevoerd, ontleend zijn aan eene wetgeving,
waarvan de bepalingen maar al te dikwijls aandruischen tegen
de beginselen, welke bij het thans geldende strafrecht en ook bij
ons staatsrecht worden gehuldigd.
Nu werden door hen — in de eerste plaats door de auditeurs-militair — die met de toepassing dier rechtspleging belast
waren, daarin tal van veranderingen gebracht, die mettertijd een
soort van gewoonterecht in het leven hebben geroepen.
Afgescheiden nog van het bedenkelijke, dat in een grondwettig land altijd besloten ligt in het eigenmachtige ingrijpen van
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ambtenaren in zaken,die niet tot hunne bevoegdheid behooren,
valt het niet te ontkennen dat dit veel bijdroeg om onze militaire
strafrechtspleging tot een echten warboel te maken.
«Niemand zal betwisten », schreef indertijd Mr. A. Fredericq,
« dat eene wet, om goed te zijn, gelijkheid en rechtvaardigheid
voor allen moet waarborgen : gelijkheid, omdat eene overtreding door wien ook gepleegd, immer een aanslag is op het recht
van allen; rechtvaardigheid, omdat bij het vervolgen eener overtreding het recht van allen op het spel is. Maar gelijkheid beteekent niet enkel dezelfde verhouding onder allen voor het gerecht,
gelijkheid wil ook zeggen waarborg van dezelfde rechten voor de
verdediging als voor de beschuldiging; alzoo moet de terechtstaande de tegen hem ingebrachte lasten kunnen verstaan,
kunnen onderzoeken, kunnen weerleggen, en mits die voorwaarden alleen bestaat er rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid immers
is niet enkel de verhouding tusschen het misdrijf en de straf :
het misdrijf moet buiten allen twijfel vastgesteld, dat is ten
genoege van rechte bewezen zijn.
« Wij aarzelen niet te zeggen, dat men in de wetgeving
onzer dagen bezwaarlijk eene wet zou aantreffen, waar die
grondregels zoo openlijk miskend zijn als in het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken voor het landleger van 1814. Verouderde rechtsbegrippen, teenemaal in strijd met de hedendaagsche
wetgeving en rechtswetenschap, miskenning van gelijkheid en
onrechtvaardigheid, ziedaar de hoofdgebreken dier wet.
« ... De thans in voege zijnde wet is dus een verbrokkeld en
onvolledig werk : bij eiken stap doen zich allerhande moeilijkheden voor; overal zijn leemten, die men schier niet weet aan te
vullen, en langs waar de willekeur binnendringt » (i).
Een der grievendste misbruiken, die door deze willekeurige
verhaspeling van de voorschriften der bestaande wetgeving werd
in het leven geroepen, is zeker het stelselmatige en onwederrechtelijke invoeren der Fransche taal bij de militaire strafrechtscolleges. Bij al de krijgsraden — ook in de Vlaamsche gewesten
-- en bij het Militair Gerechtshof werd als vaste regel aangenomen dat het Fransch alleen bij de rechtspleging mocht gebruikt
(I) Het Zetboek van Rechtspleging in Strafzaken voor het Land.
leger, door ■ Ir. ALB. FREDERICQ. (Neierlandsch Museum, 1874, olz. 2 74
en 276.)

-- 435 -worden, hoewel het wetboek van 1814 uitsluitend het Nederlandsch als taal der rechtspleging erkende! De bepalingen der
art. 86 en 107, waarbij de tusschenkomst van een tolk wordt
voorgeschreven, wanneer een beklaagde of een getuige de « Hollandsche » taal niet mocht verstaan, las men als of er in plaats
van « Hollandsche », « Fransche » taal had gestaan (1).
Tot het vermeerderen der heerschende verwarring werd
nog krachtig bijgedragen door de schrijvers, die zich met het
vak bezighielden en wegens slordigheid of onbekendheid met
onze taal zich niet eens de moeite getroostten het Wetboek, dat
zij wilden verklaren, in zijn oorspronkelijken en alleen officieelen
Nederlandschen tekst te lezen. Zij vonden het gemakkelijker, op
het gevaar af van de grofste dwalingen te begaan, zich maar
eenvoudig te behelpen met de alleszins gebrekkige Fransche
vertaling, die elk officieel karakter miste, maar waarvan nochtans
de tekst voortaan als verbindend zou beschouwd worden.
Het Militair Gerechtshof evenmin als het Hof van Cassatie
beproefden iets om aan dien willekeuriger rechtstoestand een
einde te maken. Ook de elkander opvolgende ministers van
Justitie bleven daarin berusten, hoewel intusschen in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers tegen die aanhoudende krenkingen der wet herhaaldelijk was opgekomen. Eerst in 1889, toen
eene Staatscommissie werd benoemd, die in opdracht kreeg de
voorstellen van den auditeur-generaal, Mr. P. Tempels tot wijziging en aanvulling van het wetboek van 1814 te onderzoeken,
scheen er eindelijk licht in de duisternis te zullen komen.
Wanneer men ziet hoe zij, die door hun ambt zelf geroepen
waren aan al de ergerlijke misbruiken paal en perk te helpen
stellen, huiverig bleken om in dat wespennest de hand te steken,
begrijpt men eenigszins hoe de redactie van de Pandectes belges
er tegen opzag de nog geldende bepalingen van het Wetboek
van 1814 daarin op te nemen.
Bij de rubriek Procedure penale militaire leest men daar onder
nummer 2 : « Nous ne croyons pas pouvoir reproduire ici les
dispositions non abrogées du code de procédure pénale militaire
(t) Zoo kon Mr. A. Claeys Bouuaert in zijn namens de Commissie van
Justitie bij den Senaat op 14 Maart 18g9 ingediend verslag schrijven : « Sui.
want le code de procédure militaire neérlandais de 1815 qui est encore en
vigueur, la procédure doit se faire en flamand. En fait et par une violation
continuelle de la loi, la procédure se fait, la plupart du temps, exclusivement

en francaís ».
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mindere bekendheid van de wijze van rechtspleging bij dat Hof
achtte hij het niet onbelangrijk de in deze gebruikelijke formulieren als bijlagen mede te deelen. Voor die mededeeling mocht
men hem zeker dankbaar zijn, omdat men daardoor in de'
gelegenheid werd gesteld een blik te werpen in die zonderlinge
« manier van procedeeren ».
Nu zal men er zich denkelijk niet al te zeer over verwonderen
dat bij die ouderwetsche rechtspleging ook eene oucletwetsche
rechtstaal schijnt te moeten gebruikt worden. Al is sedert eene
halve eeuw verloopen, toch zal denkelijk daarin niet veel verandering zijn gekomen. In de beschikkingen van het vonnis van
den Krijgsraad leest men o. a. :
« Verklaart den beklaagde vervallen van den militairen stand, en.
condemneert denzelven tot de straf des doods met den strop ; met
last dat dit vonnis zal worden ten uitvoer gelegd binnen de stad
Amsterdam ;
« Condemneert den beklaagde in de kosten en misen van de
Justitie en in de kosten van den processe, des noods ter tauxatie en
moderatie van den Krijgsraad. »

In de « Sententie bij het Hoog Militair Geregtshof op den
Maart 1859 met opene deuren gepronuntieerd » wordt de beroeper (appellant) geheeten : « impetrant van mandament van.
appèl en eischer, ter eenre ».
Verder luidt het :
22

« Het Hoog Militair Geregtshof,
Gehoord de pleidooijen, gezien en geexamineerd de stukken van,.
den processe, door partijen onder hetzelve gefurneerd en voorts,
met rijpe deliberatie van rade, doorgezien en overwogen hebbende
al wat ter materie dienende was en konde of mogte moveren. »

Het slot der beslissing luidt :
« Doet te niet het vonnis van den Krijgsraad in het Provinciaal.
Kommandement van Noord-Holland, van den 3den Januarij 1850,.
gepronuntieerd den Eden derzelfde maand, alhier in quaestie, en
doende enz.
« Spreckt den gedetineerde, Albert Hendrik D. voornoemd, vrij,
van de beschuldiging van vergiftiging (empoisonnement).
« Gelast zijn ontslag, en
« Compenseert de kosten van den processe zoo ter eerster
instantie, als in appèl gevallen om redenen den Hove daartoe moverende. »
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Uit deze beschouwingen blijkt hoe belangrijk de uitgeschreven prijsvraag is tot bevordering der kennis en beoefening van
een te onzent bijna gansch verwaarloosden tak der strafrechtswetenschap, terwijl zij tevens moet dienen om de algemeene
aandacht te vestigen op de noodzakelijkheid eener afdoende
regeling van het gebruik onzer taal bij de krijgsraden en bij het
Militair Gerechtshof.
In het lijvige handschrift, dat aan onze beoordeeling werd
onderworpen, wordt de gestelde vraag in vier verschillende
hoofddee ► en behandeld, waarvan de drie eerste aan de geschiedenis der militaire strafrechtspleging gedurende het Fransche,
het Nederlandsche en liet Belgische tijdvak gewijd zijn. In het
vierde deel behandelt de schrijver het gebruik der talen bij de
strafrechtspleging.
Reeds bij het lezen der eerste bladzijden van deze verhandeling verkrijgt neen den indruk dat men hier voor het werk staat
van iemand, die tot het vak behoort of die er althans zijne lievelingsstudie van maakte. Indien daaromtrent ook maar de geringste twijfel kon bestaan, dan zou die worden weggenomen door
de woorden, waarin hij op bladzijde I I uiting geeft aan zijne
spijt dat de prijsvraag niet de geheele militaire strafwetgeving
omvat : « Ongelukkiglijk, » schrijft hij, « mogen wij, in dit werk,
de gansche militaire strafwetgeving in haren oorsprong, in hare.
ontwikkeling niet doen kennen. Wij moeten de gelegenheid
laten voJrbijgaan om de in honderden boekdeelen verspreide
oorkonden, de rijkdommen der archieven, de nuttige inlichtingen
der handschriften aan burgers toebehoorende, ter beschikking,
der Nederlandsch kénnende geschiedschrijvers en juristen te
stellen.
« Wij mogen de vraag door de Koninklijke Vlaamsche Academie gesteld niet te buiten gaan, en tot onze groote spijt, zijn
wij geiwongen de vrucht van vijf-en-twintig jaren opzoekingen,
voorloopig voor ons eigen werk alleen te behouden ».
Talrijke en daaronder uitstekende' Nederlandsche werken

over militair strafrecht werden door hem geraadpleegd. Wat hem
zeker als geene geringe verdienste moet aangerekend worden,
is dat hij zich niet heeft bepaald bij het naslaan en bestudeeren
in liet stille werkvertrek van eene uitgebreide literatuur, maar dat
hij zelf nieuwe bronnen voor zijn werk is gaan opsporen o.. a.. in
het Nederlandsch Rijksarchief, in de Koninklijke Bibliotheek. te
's-Gravenhage en ook bij verschillende Noord-Nederlandsche
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ambtenaren én geleerden, aan wier welwillend onthaal hij eene
dankbare hulde brengt.
Ook moet het gezegd worden dat zijn onderzoek tal van
nieuwe, alleszins wetenswaardige bijzonderheden en feiten heeft
aan het licht gebracht, waarvan men ook in Noord-Nederland,
waar nochtans in den laatsten tijd verscheidene werken over dat
onderwerp het licht zagen, met de meeste belangstelling zal kennis
nemen. Zoovele onbekende of althans minder bekende bijzonderheden vindt men bijeengebracht in dat deel van het werk, waarin hij het Nederlandsche tijdvak behandelt, dat men dan ook de
wat al te groote uitvoerigheid, waartoe hij zich op enkele plaatsen liet verleiden, gemakkelijk over het hoofd ziel. Daarin toch
komen bladzijden voor, die nu weliswaar met de ontwikkeling
der militaire rechtspleging geen rechtstreeksch verband houden,
maar die op zichzelf beschouwd zoo teekenend of zoo aardig
zijn dat men ze ongaarne zou missen. Dat is o. a het geval met de
op blz. 263-2b5 Prof. Mr. H. van der Hoeven navertelde episode
van het redden uit de vlammen van een bundel stukken, die
gediend hadden bij het vervaardigen van een stel ontwerpen
voor eene volledige militaire strafwetgeving. De op blz. 22b-230
voorkomende lijst van oorkonden, die in het Rijksarchief te
's-Gravenhage berusten, zou echter m. i. beter als bijlage bij het
werk gevoegd worden.
Bij het doorlezen van het handschrift komt liet wel eenigszins vreemd voor dat, waar de steller op sommige plaatsen zeer
wijdloopig en, zooals hij zelf ergens zegt, zeer scherp critiseert,
die critiek te eenenmale schijnt te verstommen, waar het de
wording der Wet van 15 Juni 1899 geldt. Weliswaar wijdt hij
niet minder dan 23 bladzijden aan het « Vertoog opgesteld door
den auditeur-generaal, Mr. P. Tempels, rakende de grondbeginselen der militaire strafwetgeving », maar dit stuk komt ons toch
veel minder belangrijk voor dan de beraadslagingen, die in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers over de wet werden gevoerd
en waarover we bijna niets te lezen krijgen.
Toch mocht men redelijkerwijze verwachten over de erbarmelijke wijze, waarop die beraadslaging werd gevoerd, hier ook
een woordje critiek te hoores. Bij die gelegenheid bleek het eens
te meer welke wrange vruchten de onpaedagogische opleiding
der Vlaamsche rechtsgeleerden door middel van het Fransch
hier te lande oplevert. Aan die verkeerde en, laat ik -het maar
zonder omwegen zeggen, aan die geestverstompende eenzijdige
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opleiding is het te danken dat voor hen in den regel de nochtans
.zoo hoog staande Nederlandsche rechtswetenschap een gesloten
boek blijft. Aan de hoogeschool vestigde men uitsluitend hunne
aandacht op de Fransche rechtsgeleerdheid en velen, zelfs onder
hen die anders onze taal vrij goed machtig zijn, gaan door het
leven zonder er ook aslaar eenmaal aan te denken dat daar over
de Noordergrens veel te vinden is, dat in de hoogste mate zou
verdienen hunne aandacht en hunne belangstelling gaande te
:maken. In dit geval was het geheele voorbijzien van hetgeen
enkele jaren te voren over de samenstelling en de bevoegdheid
,der militaire vierscharen voor en in de Nederlandsche Juristenvereenlbing was gezegd en geschreven, een onvergeeflijk verzuim.
Was het toch niet natuurlijk bij het herzien van de gemeenschappelijke wetgeving der beide Nederlanden, zich ook op de
hoogte te stellen van hetgeen op dat gebied in het Noorden was
te vinden ? Trouwens de voor- zoowel als de tegenstanders der
_aangenomen regeling hadden daarin veel naar hunne gading kunnen vinden. Thans werd er uitsluitend gesproken over hetgeen
in Frankrijk bestaan heeft met betrekking tot de bevoegdheid der
krijgsraden, maar over Noord-Nederlandsche vroegere toestanden - en regelingen werd geen woord gel ept.
,Zou nu de steller misschien in den waan verkeerd hebben
dat hier alle critiek overbodig was, omdat de bij de wet van 1899
opgeloste vraagstukken nu voorgoed van de baan zouden zijn, of
zou hij soms van meening zijn dat de aangenomen grondbeginselen als onomstootelijke waarheden moeten beschouwd worden ? Op die vraag vindt uien geen stellig antwoord. Toch zou
men wel geneigd zijn aan te nemen dat naar zijn oordeel bij de
inrichting der militaire strafrechtscolleges thans het ideaal is
bereikt, wanneer men de volgende regelen leest, die in zijne
algemeene inleiding voorkomen :
« Tusschen burgerlijke en militaire instellingen is volkomen
gelijkstelling onmogelijk De eerste berusten meest op welwillende
en vrije samenwerking; de andere op dwang. Waar persoonlijk
belang _de eerste soms kan tegenhouden, daar moet, in gelijke omstandigheden, de tweede buigen onder cie macht der krijgstucht.
« De militair is van den burger afgescheiden door opvoeding,
onderwijs, woning, huishouding, voeding, kleeding, geestontwikkeling, geest wetten en verordeningen. Hij client het vaderland en niet
zijn eigen_ belang Hem behoort noch zijn tijd, noch zijn werk, noch
.zijne vrije handeling. In vredestijd moet hij zijn tijd besteden tot het
voorbereiden der middelen van het geweld dat hij voor het algemeen
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welzijn, hetzij binnen het land, tegen oproer en wettenschennis,.
hetzij aan de grenzen. in oorlogstijd, tegen den vijand zal moeten
gebruiken.
• « De militaire en de burgerlijke maatschappijen kunnen onmogelijk door dezelfde wetten in bedwang gehouden worden.
Sommige misdaden en wanbedrijven kunnen door militairen
alleen worden gepleegd en moeten door bijzondere stra ffen beteugeld
worden. Hoe meer die waarheid miskend wordt, des te meer ook verdwijnt àe tucht ; de burgerlijke maatschappij, de natie zelf, loopen
gevaar slachtoffers te worden der baldadigheden, gepleegd door dezen, die dank zij de ijzeren tucht, hunne beschermers en niet hunne verdrukkers dienen te zijn.
In België, waar het gezag, evenals in andere landen. op eenleger moet kunnen steunen, zijn (le militairen aan eene bijzondere strafwetgeving onderworpen

Onbetwistbaar had de steller het recht over de verschillende
vragen, die omtrent het door hem behandelde onderwerp konden rijzen, er eene eigen meening op na te houden en ze dan
ook onbewimpeld uit te spreken. Maar in een critisch overzicht
van de toestanden en beginselen, welke bij het ontstaan en de
ontwikkeling van het militaire strafprocesrecht eene rol speelden, behoorde natuurlijk ook een woord gezegd te worden
over de meening van hen, die met zijne zienswijze niet instemden; de bekende spreuk audiatrtr et altera pars (men hoore ook
de andere partij) is hier van toepassing. Eerst dan kan het werk
ten volle beantwoorden aan het doel, dat wij bij het uitschrijven
van deze prijsvraag beoogden : het tot stand brengen van een
vertrouwbaren gids, van Gene veilige vraagbaak voor hen, die
met de beginselen der militaire strafrechtspleging wenschen
vertrouwd te worden.
In 1881 kwam o. a. aan de orde der Algemeene Vergadering
der Nederlandsche Juristenvereeniging deze vraag voor : « Is het
weuschelijk dat speciale rechtscolleges oordeelen over misdrijven
door militairen gepleegd ? Zoo ja, over alle die misdrijven ? En
hoe moeten die eolleges dan zijn samengesteld ? »
Op die vraag had de Juristenvereeniging het praeadvies
gevraagd van de heeren Luitenant-generaal Jhr. J.C. C. den Beer
Poortugael, oud-minister van oorlog, thans lid van den Raad van
State en van Prof. Mr. M. S. Pols, oud-advocaat-fiscaal bij het
Hoog Militair Gerechtshof, toen hoogleeraar te Utrecht. De
geleverde praeadviczen stonden lijnrecht tegenover elkander,
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zoodat bij het over deze vraag gevoerde debat Prof. Mr. C. M. J.
Willeumier kon zeggen dat het hem bij het lezen der twee uitstekende praeadviezen had getroffen dat de heer den Beer Portugael « in zijn praeadvies komt tot een, als ik het zoo noemen
mag, civiel resultaat, en de jurist, de heer Pols, juist tot een
militair resultaat is gekomen ».
Door den heer den Beer Poortugael was inderdaad in zijn
praeadvies betoogd dat in vredestijd militairen wegens gewone
misdrijven voor den gewonen strafrechter moeten komen. Alleen
over militaire misdrijven zouden de militaire rechtscolleges moeten oordeelen. « Brengt die (de natuur der zaak) », zoo schrijft
hij o. a., « naar mijne beschouwing mede, dat militaire misdrijven
door militaire rechtbanken worden beoordeeld, nïét minder
brengt ze mede, dat de gemeene misdrijven voor den gemeenen
rechter worden gebracht. Men is burger vóór men wordt militair'
en terwijl men in militairen dienst is, houdt men niet op staatsburger te zijn, onderworpen aan de algemeene landwetten. Allee n
wanneer het om bijzondere redenen noodig mocht wezen, is het
dus gewettigd den militair aan zijn voor deze misdrijven natuur
lijken rechter te onttrekken » (i).
Zooals het door Prof. Mr. G. A. Van Hamel, hoogleeraar
in het strafrecht te Amsterdam, bij het gevoerde debat werd
herinnerd, had eenige jaren te voren Prof. I\Ir. H. Van der
Hoeven, in de Vereenzging tot beoefening van de Krt swetezzsclzap 7
het vraagstuk der rechtspraak door militairen behandeld, en
was er in die bij uitnemendheid militaire vereeniging geene
enkele stem opgegaan om die rechtspraak te handhaven. Terecht
mocht dus de heer Willeumier zeggen : « Daar nu de heer den
Beer Poortugael hier is de vertegenwoordiger van het leger, mag
ik wel als de communis opinio, zoo niet van het geheele leger,.
dan toch van een groot deel daarvan, beschouwen dat de militaire rechtspleging voor de commune delicten kan vervallen (2) ».
In zijn praeadvies geeft de heer den Beer Poortugael eene
verklaring van het opdragen der berechting van alle misdrijven
door militairen gepleegd aan dele militairen rechter, zooals die
.

(t) Handelingen der Nederlandsche Juristen-vereeniging, 1881
(twaalfde jaargang), blz. 214-215, Eerste deel.
(2) Handelingen der Nederl. Juristenvereeniging, Tweede deel,
blz. 166-167.
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bij het Wetboek van Rechtspleging voor de Landmacht in 1814
werd bestendigd : « Na de herstelling bleef de Fransche geest
nog lang bij ons heerschee, merkbaar ook waar nieuwe wetten
werden ingevoerd. Vooral op militair gebied was dit het geval.
Van 1795 af tot 1813 hadden de Fransche legers den politieken
toestand van geheel Europa beheerscht. Officieren en soldaten
legden niet zoo spoedig hun vooroordeelen en eigenaardigheden
af. Bij de officieren was het een tweede natuur geworden laag
neer te zien op de burgers, de « péquins » zooals zij zeiden. Zij
zelven vormden, naar hunne meening, als 't ware een ander ras,
eene élite, en stonden veel te hoog om voor burger-rechters te
worden getrokken ; de soldaten daarentegen « vrais roturiers »
hadden om — onder dwang te worden gehouden -- scherper
recht dan 't burgerlijke noodeg. Vandaar dat het volkomen in
den geest lag, volstrekt geen bezwaar te maken om in de grondwet van 1814 (Art. 115) en in die van 1815 (Art. 188) de uitbreiding der militaire jurisdictie over alle misdaden te doen bestendigen. Bij de militaire wetten, die den 20 juli 1814 door den
Souvereinen Vorst werden ingevoerd en thans vigeerend zijn,
werd dan ook vastgesteld, dat de militairen alleen voor den

burger-rechter zullen komen :
« i° wegens alle civiele zaken ;
« 2° wegens alle overtredingen en misdaden 's lands lasten,
middelen en impositiën te water en te land betreffende;
« 3° wegens commune delicten in gemeenschap met burgers
gepleegd.
« Tegenwoordig liggen de strijdpunten over souvereine rechten z66 in het verleden, dat zij door de meesten kwalijk gekend
of althans niet begrepen worden; de militairen; officieren, onderofficieren en soldaten zijn, vooral na 1848, meer en meer geworden Staatsburgers in de eerste plaats. De officieren gevoelen
zich tehuis in de gewone samenleving, vormen niet meer eene
kaste, achten zich volstrekt niet vernederd als zij met een burger
worden gelijkgesteld, integendeel, zij wenschen niet liever dan
om — ook wat betaling betreft — het te worden ; de onderofficieren komen voort uit onzen kleinen burgerstand; de sol•daten zijn niet meer Hessen, Waldeckers, Nassauers of Zwitsers,
maar landskinderen uit onze eigen bevolking getogen, uit de
.burgerij, waartoe zij voor verreweg het grootste gedeelte -- de
militie -- blijven behooren.
-
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« Men zou dus kunnen terugkeeren tot een toestand als bij
ons te lande inheemsch is geweest en tal van jaren heeft bestaan :
de competentie van den militairen rechter te bepalen tot de
zuiver militaire delicten, indien dit wenschelijk mocht blijken » (i).
In hoeverre nu deze schets van den thans heerschenden
gemoedstoestand der Nederlandsche militairen ook zou kunnen
van toepassing zijn op de Belgische militairen, is eene vraag, die
ik hier niet zal trachten op te lossen. De steller van de ingezonden verhandeling schijnt te meenee dat het vooroordeel,
waardoor het leger zich als eene afzonderlijke kaste in de
maatschappij beschouwde, nog niet gansch verdwenen is. Wat
intusschen vaststaat, is dat het uit de verslagen van Kamer en
Senaat duidelijk blijkt dat verschillende bepalingen der Wet van
15 juni 1899, waarbij de rechtspraak door militairen werd bestendigd voor alle misdrijven hare aanneming te danken hadden aan
overwegingen, die met bezorgdheid om eene in alle opzichten
deugdelijke rechtsbedeeling te vestigen al heel weinig te maken
hadden. Misschien heeft de invoering van persoonlijken dienstplicht althans dit goede gevolg, dat men spoediger dan anders de
noodzakelijkheid zal gaan inzien om de in 1899 opgeloste vraagstukken aan een nieuw -- en laten we het hopen — ditmaal
degelijker onderzoek te onderwerpen.
Laat ik hier nog even aan toevoegen dat in 19oo in de
Nederlandsche Juristenvereeniging deze vraag werd behandeld :
« Moet in tijd van vrede eene afzonderlijke rechtspraak voor
militairen worden behouden ; zoo ja, binnen welke grenzen ? »
Daarin ligt wel een overtuigend bewijs van de groote belangstelling, welke dit onderwerp in de laatste jaren in Noord-Nederland heeft gewekt.
In het vierde deel van het handschrift wordt, zooals ik reeds
met een enkel woord zeide. het gebruik der talen bij de militaire
strafrechtspleging behandeld. Uiterst belangrijk voor de geschiedenis van onzen taalstrijd is dit gedeelte van het werk, zoodat
het ook bij den leek op rechtskundig gebied, die de Vlaamsche
Beweging grondiger wil leeren kennen, een allergunstigst onthaal
zal vinden. Leerrijk is o. a. in de hoogste mate hetgeen ons hier
verhaald wordt van de ongehoorde wijze, waarop met de vertaling
van het Wetboek van 1814 werd geknoeid en van de verregaanc e
(i) T. a. p., deel I, blz. 206-207.
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het ter pers gaat, het handschrift zou worden bijgewerkt ten opzichte van de wordingsgeschiedenis der Wet van 1899 in den
hoven door mij aangegeven zin.
Mr. JULIUS OBRIE.

^*
^

2°) Verslag van den heer Mr. PAUL BELLEFROID.

Het ingezonden proefschrift met kenspreuk « Heden zorgen,
rusten morgen » beantwoordt volkomen aan de prijsvraag en
verdient met goud te worden bekroond.
Het is zelfs een werk van groote wetenschappelijke waarde,
dat eenig is in zijne soort en tot de kennis der militaire strafrechtspleging hier te lande merkelijk zal bijdragen. De rijke en
onderscheidene bouwstoffen, waarover de steller beschikte, heeft
hij bijeengewerkt tot een onberispelijk geheel, waarvan al de
onderdeelen op streng methodische wijze behandeld en gerangschikt zijn. Eenvoud en klaarheid, twee hoofdvereischten van
elk degelijk rechtswerk, kenmerken de belangrijke verhandeling,
terwijl de belezenheid en de uitgebreide zaakkennis van den
Schrijver overal uitschijnen.
In het opzicht der taal is het proefschrift voor menige verbetering vatbaar. Het dient nog eens zorgvuldig nagezien, gezuiverd en gekuischt te worden vooraleer aan den drukker te worden
besteld.
De zinbouw laat hier en daar te wenschen over. Ook enkele
tekortkomingen ten opzichte van den stijl worden in het werk
aangetroffen. B. v. blz. 7 : « Maar de wetgevers hadden de voorzorg genomen te zorgen dat... »
« Opstel en beteekenis van het vonnis, » blz. 34. Lees :
« Opstel en beteekenang van het vonnis ». Een vonnis wordt aan
den veroordeelde beteekend. De beteekenis is de zin, het begrip
van een woord of van eene uitdrukking.
« De afwezige getuigen werden, op bevel van den rechter,
vastgegrepen », blz. 51. -- Lees : « werden gevat ».
« De zitting van het krijgshof was openbaar en met gesloten
deuren », blz. 51. -- Lees : « werd gehouden openbaar en met
gesloten deuren ».
« Het bleef den beklaagden en hunne raden vrij de redenen
van verdenking te doen kennen » blz. 52. — Lees : Het stond
den beklaagden vrij ».
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« Spreektoer », blz. 54. - Beter: ««SpreektSpreekbeurt
oer », blz. 54. — Beter : « Spreekbeurt».».
« Het
Het vervolg
vervolg tegen den
den afwezige
afwezi~e (blz.
(blz. 56)
56);; Het
Het vervolg
vervolg
ingesteld op klacht
klacht (blz.
(blz. 65);
ö5); Het
Het vervolg
vervolg verrechtvaarverrechtvaarwordt ingesteld
(blz. 66 en elders).
ciders) —
- Lees
Lees:: de
de vervolging.
vervo(r;ing. —
- De Hondt
digen »» (blz.
onrechte vervolg
venJO!,!.!' voor vervolging.
vervolgz·ng.
gebruikte reeds ten onrechte
« Officieren
opperOfficieren afstellcr]
afstellen»,»,blz.
blz.60;
6o;««afstelling
afstellingvan
van den opperofficier»,», blz.
elders. —
- Lees
lees:
afzetting».».—officier
blz. 80
8o en elders.
: « «afzetten,
afzetten, afzetting
- Afstellen
Afstellen in dien zin
zin is
is verouderd.
verouderd.
—
beroep vernielen
vernielen (blz.
(blz. 67); De
De beschulbeschul« De vonnissen door beroep
digingen vernielen
vernielen )}» (blz.
Lees:: «
«Te
nict doen,
doen, vernieverniedigingen
(blz.85).
85).- -- Lees
Te niet
weerleggen ».».
tigen, weerleggen
belast een
een verder
verder onderricht
onderricht
«« Het uitvoerend comiteit wordt belast
te doen
doenverschijnen
verschijnen»,», blz.
blz. 67.
67- -— Lees:
te
Lees : ««Verdere
Verdere onderrichtingen
onderrichtingen ».».
zaak aan
aande
derechtbank
rechtbank(blz.
(blz.72);
7z);
« Verzendt
Verzendt de
de kennis
kennis der zaak
rechtbank verzenden
verzenden(blz.
(blz. 78);
78); Naar den
den tuchtraad
tuchtraadververVoor de rechtbank
zenden»
- Beter:
rechtbank, naar
naar
zenden
» (blz. 8z).
82). —
Beter : «« De
De zaak
zaak naar de rechtbank,
verwijzen ».
den tuchtraad verwijzen
«
beklaagde mag
ma~ met
met zijnen
zijnen verdediger
verdediger niet
niet samensamen« De beklaagde
komen ~,», blz.
onderhandelen ».
». Hij
Hij wordt
wordt
komen
blz. 7373.- -- Beter:
Beter : ««niet
niet onderhandelen
toegang gesteld.
gesteld.
buiten toegang
«
het gerecht
gerecht»,», blz.
blz. 74.
7-1-. -- Lees
Lees:: «« De
De
« De bewerkingen van het
werkzaamheden van
van het
hetgerecht
gerecht».».
werkzaamheden
«« Met luide stem
stem »,», blz.
blz. 75
75 en
en elders.
elders. —
- Lees
Lees:: «« Met
lVIetluider
luider
stem ».
».
Het verleden
verleden deelwoord
deelwoord van
van vonnisen is gevonnist en
niet
en niet
gevollnisd.
elders).
gevonnisd. (Blz.
(Blz. 80
8o en elders).
()«De
betaaldzoo
zooinin't'tgaan
gaanals
alsinin't'tkeeren
kecren»,»,
De reiskosten
reiskosten worden
worden betaald
- Beter
Beter:
Voorde
deheenheen-en
enterugreis
terugreis».».
: ««Voor
blz. 77.
77. -Dat de schrijver
schrijver betichte gcbruikt
de beteekenis
beteekenis van
van begebruikt in
in de
klaagde,
maar wel dat hij nu eens beklaagde,
klaagde, duid ik hem niet euvel, maar
en dan
dan weer
weer betie/zle
met de
de noodige
noodige
schrijft. Dit
Dit strookt
strookt niet met
betichte schrijft.
eenheid van taal in
in een
eenzelfde
zelfdewerk.
werk.
Het opschrift der onderverdeetingen
onderverdeel ingen luidt
luidt:: «« Van
Van de
detuchttuchtraden; —
- Van
Van de
de militaire
militaire boetstraffelijke
boetstraffelijke rechtbanken,
rechtbanken, —
- Van
Van
de veiligheidspolitie,
veiligheidspolitie, -— Van
de aanklachten
aanklachten».». —
- Ik
Ikverkies
verkies:
Van de
«K Over
tuchtraden ... »» of nog
nog beter
beterkortweg
kortweg:: «« Tuchtraden,
Tuchtraden, —
Over tuchtraden...
Militaire
boetstraffelijke rechtbanken,
rechtbanken, -- Veiligheidspolitie,
V eilighcidspolitic, —
Militaire boetstraffelijke
Aanklachten ~.
».

-— 449 —
Militaire jurisdictie »,z blz. 79.
- «Miltarejusdc» Beter
Beter:: « Militaire
rechtsMilitaire rechtsi9. --machten ».
het leger
legerwerkstellig
werkstellig zijn
zijn »,
~, blz. 82 en y9.
49.
« Militairen,
Militairen, die bij het
- Lees
Lees:
werkdadigen dienst
dienst».». Werkstetlig
is in alle
alle geval
geval
Werkstellig; is
-: ««in
in werkdadigen
verkeerd.
-verkeerd.
weten of
ofererredenen
redenen
« Er wordt beraadslaagd over
over het
het punt
punt tete weten
beschuldiging bestaan
eene zuiver
zuiver Fransche
Fransche
bestaan ",», blz.
blz. S5.
85.Dit
Dit is
is eene
Jot beschuldiging
wending.
openbare zitting
zitting moet heropend
heropend worden
worden tijdens
tijdens de
de
« De openbare
lezing van het
hetvonnis
vonnis»,», blz.
blz. 99.
Lees:: De
De terechtzitting
terechtzitting wordt
wordt
99. --- Lees
openbaar hervat of
of openbaar
openbaar verklaard
verklaard vóór
vóór de
de
opnieuw
opnieuw in
in 't openbaar
het vonnis
vonnis ».».
lezing van het
«
Wanneer de raad
raad moet
moet zetelen
zetelen voor
voor moord,
moord, diefte
diefte met
« Wanneer
inbraak,
gewelddaden, die
dood worden
worden bedreigd
bedreigd »,»,
inbraak, gewelddaden,
die met
met den dood
blz. 99.
99. -— Beter:
zake van
van moord,
moord, diefstal
diefstal met braak,
braak, gegeBeter : ««in
in zake
gesteld».».
welddaden, waarop
waarop doodstraf
doodstrafisisgesteld
verminderen",
100. -- Lees
Lees:
« De zwarigheid der feiten verminderen
», blz. Ioo.
:
«
verminderen ».».
« De gewichtigheid
gewichtigheid der
der feiten verminderen
«

natuurlijk mijn
mij n onderzoek
onderzoekniet
nietuitgestrekt
uitgestrektover
overgansch
gansch
Ik heb natuurlijk
het proefschrift,
proefschrift, dat twee
twee boekdeelen
boekdeelen geschrift
geschrift beslaat
beslaat van te
te
zamen meer dan
dan negenhonderd
negenhonderd bladzijden.
bladzijden.
Juist
ter wille
wille van
van de
devoortreffelijkheid
voortreffelijkheid der
der ingezonden
ingezonden
Juist ter
deSchrijver
Schrijver zijn
zijn
verhandeling, druk
verlangen uit
dat de
verhandeling,
druk ik
ik het
het verlangen
uit dat
het laatste
laatste
proefschrift nog
proefschrift
nogeens
eensgoed
goed onder
onder handen
handen neme
neme en het
spiertje
eruit wiede.
wiede.
spiertje onkruid eruit
Ik sluit mij overigens aan
aanbij
bijhet
hetverslag
verslagvan
vanMr.
Mr.OBRIE
OBRIE en
stel voor het werk
werk van nu af
af te bekronen.
bekronen.
PAUL BELLEFROID.
BELLEFRoID.

***
3°)
Mr. NAP.
NAP. DE
DE PAUW.
PAUW.
3°) Verslag
Verslag van Jhr. Mr.
mij ten volle
volle aan bij
bij de
de uitvoerige
uitvoerige bedenkingen
bedenkingen en
en
Ik sluit mij
besluitselen mijner
mijner medeverslaggevers,
medeverslaggevers, en druk
druk alleenlijk
alleenlijk den
den
besluitselen
zij ininevenredigheid
evenredigheid met
met het
spijt uit,
uit, dat de
de prijs
prijszoo
zoogering
geringzij
colossaal werk,
werk, zoo verdienstelijk op geschiedgeschied- als
als op
op rechtskunrechtskunzware boekdeelen
boekdeelenvan
van40o
400 en
en 5oo
500 blz.),
blz.), dat
datons
ons
dig gebied (twee zware
tot antwoord
antwoord isis toegekomen.
toegekomen.
tot
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Juist om dien omvang moet ik mij, daar het handschrift mij
slechts daags voor den termijn waar mijn verslag moest neêrgelegd worden ter beourdeeling werd toegezonden, met eenige
reeds gemaakte bedenkingen beperken.
Eene ware schande moet het heeten voor ons land en eene
teleurstelling voor het grondwettelijk stelsel, dat de herziening
van het bijna eene eeuw oude Militaire Wetboek, die reeds voor
tachtig jaren bevolen werd, slechts eenen eersten stap heeft
gedaan door de stemming der twee eerste titels, zijnde de wet
van 15 Juni 1899, dank aan den toenmaliger Minister van
Justitie, den heer BEGEREN, en den verslaggever in het Senaat ,
den heer ALFRED CLAEVs-BODU HERT. I.:dien de parlementaire
werkkracht aldus voortgaat, mogen wij liet vervolg voor de volgende halve eeuw verhopen.
Gelukkiglijk is er een Vlaamsche, verdienstvolle Auditeur
Generaal geweest, Baron D URUTTE, die, uitgaande van de beginselen in die wet neêrgelegd, door omzendbrief van 10 Augustus
1899, de hoogste voldoening aan de Vlaamsche bevolking heeft
gegeven. Uit goede bron verneem ik dat, zelfs te Brussel, Vlaamsche magistraten benoemd worden voor de betichten die deze
taal alleen machtig zijn; het aanzoek van den krijgs-auditeur
wordt gedaan in dezelfde taal, of hij geeft er eene beknopte
vertaling van, als hij het Fransch gebruikt omdat er Waalsche
medebetichten zijn; en het vonnis wordt in de door den betichte
gekozen taal geveld. Doch, gelijk Prof. OBRIE het zeer wel deed
opmerken, morgen kan dit alles door eenen Waalschen of antiVlaamschen Auditeur Generaal te niet gedaan worden.
Er bestaat, intusschen, een doodeenvoudig middel om seffens
de billijkheid der Vlaamsche grieven te dien opzichte te vrijwaren; het ware de stemming eener zeer korte wet, die op de
militairen de wetten van het gebruik der Nederlandsche taal in
België toepast.
Ik denk dat ik mij tot die enkele bemerking mag bepalen,
omdat ik overtuigd ben dat, wanneer de merkwaardige opstel
door de Koninklijke Vlaamsche Academie met goud zal bekroond en op zoo groote schaal mogelijk verspreid zijn, het
zeer veel zal bijdragen om de wetgeving binnen korten tijd opde hoogte onzer zeden en rechten te brengen.
N. DE PAUW.

.

FONDSEN
bij de Konjnklijke Vlaamsche Academie.

I
VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is , de .Yederfandsche 7aal en
rVe/euscllap Ie bevorderen, door liet ni/geven, ill het lVederlalldsch,
,'all Jlimwe werkelI O,)(!/" Na';mr- of Ge/leeskulldige JVelenschap/JtlI, over Reclilsgelee1'd/teid en over liet Vak zJan den Illgem'eur".
Derhalve worden bij de Koninklijke VIaamsche Academie
werken op het gebied dezer \'crschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld \"an drie bc()ordeeIaars, leden \"all de Bes/md/ge COIillIlissie ,'oor ~Viemvere Taal lil Lel/ne/l. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie O\'er het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken,

Reeds verschenen uitgaven:
,.) 11r. L. DOSFEL : Kern vau

"UM

lIu"lCerlUk Wetboek. (,g05.)

2,) Dr. A. TEIRLI~C[( : O,," .. o.lelll.1:' ti",· "U, cu uavelbl· .... keu eu
,';.tU cokele zeldzluue b.·enken .. (u)06.)

3.) Dr. A ..J .. J.VANDEVELDE: 01'0.· Jlelk· eu

~[eikvel·v,,"ehluc.

Eene

studie tot voorlichting van burg~r el ambtenaar. (19°7,)
~,)

Mr. K. vAN ACKER zoo,,: OverzIch' "er SI,.ahludelllul:'en vaD
Belclë, (.gOO,)

,, ) Dr. A.·l,J. VANDEVELDE : liet watel' In het ,lal:elUkach leveD.
('9og.)

Ter pers:
6,) Dr, C , DE BRUYKER: De at .. tblbehe IIl,eth .... e 111 de 1,".ntell·
knntte en bare toepn •• "I"CIi
tier le'·eu .... ool·u·aardeu.

UI'

cic .llIdlc

'~HU

."'·11

hl~I()C!ld

Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche A cademie. (Vervolg.)

11
KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel J 'laalllsche
Liederen onder hct \'olk te \'ersprcidcn, Tc dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaal1lschc Academic prijskan1pcll uit voor
Vlaarnsche dichtcr" cn toondichters.
Eene eerste

prij~vTaap;

is \uur het jaar 1912 uitgc!:;chreven, t.w. :

Lager onderwijs: hongste k:ls~en . - VerlanJ!d worden : 2ti .cbooUied4."reu
(gedichten en ruuzlt·k), wil.aronder 10 inzonacrhC"id voor meisjes.
GE'd;cllten en mU7.it:k b(' hooren onuitlCt geyen te zijn .
Prijs: SOC fr., of é5C fr voor den dlcbtf"r r"n 250 fr . voor den toondichler. - Bij
niet· toek,., nirg van den pdjs, kan tij ondt> r verscht:idene mededinger! verdeeld
wordt'n .

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911.

III
J.

SALSMAf\; S-Fot'lDS.

Krachtens het Konillkli,il, rksluit \ all 25 J;!nUili i I'JOC). houdende gocdkcurillg \'an hel l{cglelllent door de Koninklijke
VI<tamsche Academic VUlir het J. Salsmans-Fonds Y<lstgesteltl, zal ele j<lrtrlijksl'hc illtll'~t I'rtn dit Fonds door baar
gel>ruikt \\:mden llaar eigEn inzit ht en 11,lar den cNb der
omstandigheden :
a} btlzij tot bet uit ~ clJ rijv(n van PlijsvragtD, la-hij tot het uitgc\'ln van ingezonden wnkf'n op bf"t gebied der Nederlandsche taalkunde;
ó) hetzij tot bft uitgt'ven van Mjdde1rlfdtrland~cbt' tek~ten op bet gfbif'd der
Roornsch-Cat1::o1ieke lijbtlvrttalin" 1 ijbeheT k larmg, liturgjf", zedel(!('r. catrcbese,
homilt·tiek, hagirgraphie, ascetiekt geestelijke liederen en gedichten,ordensrpgelen;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappt':lijke Zellditl genO[ van studierf'jzen,
welke tot het vOOlbcreidrn von uitgavf'Jl als dt' (ndl'1 li'tua 6 en C t;eoc.elllde.
aoodzakelijk worden bevonden;
dl betzij tot bet bek.ostig~D van de illustratie \an reeds door de Academie
ondun( men uitgaven in dt'n aatd van de onder littera b t n c genoemde.

Eene eerste prijsvraag is ,"oor het jaar 1917 üitgeschreven, t.w. :
JlJddeJeeu"· •• ·I.e Lttur&'I .... - Imichti"G .n nrspreiding der Middel... derland.che Ge/fiJm- en Gebedenboeken.
Prij. : 600 Ir.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1918.
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Kleine verscheidenheden. - Nr XXX. «Tusschen twee stoelen m de assche», door .r AN
BROECKAERT

3° ) Hoe meI! stapel/de wOOl'den ·wekt;.door AM. JOos

4°) Kleine verscheidenheden. - Nr XXXI.
~ Joncde » , door ED\\'. GAILLIARD
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Vergadering van 15 Juni 1910.
Aanwezig de heeren : Prof. AD. DE CEULENEER,
bestuurder, Is. TEIRLINCK, onderbestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS
OBRIE, TH. COOPMAN, JAN BROECKAERT, JAN BOLS,
KAREL DE FLOU, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Dr. L.
SIMONS, GUSTAAF SEGERS, Dr. JAC. MUYLDERMANS, JAN
BOUCHERIJ, AMAAT JOOS, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE,
Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE en VICTOR
DELA MONTAGNE, werkende leden.
De heeren Dr. H. CLAEYS, Mr. EDW. COREMANS en
Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, werkende leden, alsook de
heeren OMER WATTEZ en Dr. LEO GOEMANS, briefwissélende leden, hebben laten weten, dat zij verhinderd
zijn de vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de

Mei-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
**

Aangeboden boeken. Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Aca—

demie aangeboden :
GHEYN (J. VAN DEN) et BACHA (E.).
Ministère des Sciences et
des Arts. Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de
Belgique. Tome neuvième. Histoire de Belgique (histoire particu--

lière) : Flandre, Hainaut, Liége, Limbourg, Luxembourg et Namur.

Par J. VAN DEN GHEYN, S. J., Conservateur à la Section des Manuscrits, et E. BACHA, Conservateur-adjoint a la Section des Manuscrits
de la Bibliothèque royale de Belgique. Bruxelles, 1909.
TIJDSCHRIFTEN.
Académie Royale de Belgique. Bulletin de la
--

Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe des
Beaux-Arts, 191o, nos 3-4. — Bibliographie de Belgique, 1909 : Tables
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systématiques. 1910 : Première partie : Livres, nos 8-9; Deuxième
partie : Publications périodiques, nos 8-9. — Bulletin bibliographique et
pédagogique du Musée beige, no 5, 191o. — Revue Sociale Catholique,
no 8, 191o. — Wallonia, no 5, 191o. — Revue Néo-Scolastique de Philosophie, Mai 191o.
Bulletin des Musées royaux, no 4, 191o. — Bulletijn der Maatschappij van Geschied - en Oudheidkunde te Gent, nrs 3-5,
1910. — Arbeidsblad, nrs 7-8, 191o. -- Maandschrift van het Beheer van
Landbouw, nr 4, 1910.
Door de Acaclémie Royale d'Archéologie de Belgique, te Antwerpen •
Annales. 6e série, tome II, 2me livraison.
Bulletin, no 2, 19 to.
Door de Hoogeschool van Leuven :
1834-1909. Liber Menoralis des Fêtes Jubilaires de l' Université
Catholique de Louvain. Z. pl. of j. (Louvain, 1910.)
Door het Bestuur der Vereeniging « Het Vlaamsch Natuur- en
Geneeskundig Congres »
Handelingen van het XIIIe Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig
Congres gehouden te Brussel op 18,19 en 20 September 1909. Eerste stuk.
Uitgegeven door het Bestuur der Vereeniging « Het Vlaamsch Natuuren Geneeskundig Congres ». Gent, 1909.
Door de Vlaamsche Conferentie der Balie van Gent :
DOBBELAERE (EDG.). - Verslag over de werkzaamheden gedurende
het rechterlijk jaar 1908-1909, door den schrijver Mr. EDGAR DOBBELAERE, ter plechtige Openingszitting van 8 November 1909 voorgedragen.
Gent, 1910.
Door de Société Royale, chorale et littéraire, Les Mélophiles de
Hasselt :
Bulletin de la Section scientifique et littéraire. 40e vol Hasselt, 1910.
Door de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage :
KNUTTEL (Dr. W. P. C.). — Catalogus van de Pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, bewerkt, met aanteekeningen en een register der schrijvers voorzien, door Dr. W. P. C. KNUTTEL,
onder - bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek. Zesde deel, 17961830. 's Gravenhage, 191o.
Verslag over den toestand der Koninklijke Bibliotheek in het jaar
1909. 's Gravenhage, 191o.
Door de Commissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundige
Publicatiën, te 's Gravenhagage :
BLOK (Dr. P. J.). — Relazioni Veneziane. Venetiaansche Berichten
over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795, verzameld en uitgegeven
door Dr. P. J. BLOK. 's Gravenhalte, 1909.
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POSTHUMUS (Mr. N.

W, ) . — Bronnen tot de Geschiedenis van de

Leidsche Textielnijverheid, verzameld door Mr. N. W.

POSTHUMUS.

Eerste deel : 1 333 -1 480 . 's Gravenhage, 1910.

Door het Friesch Genootschap van Geschied -, Oudheid- en Taalkunde, te Leeuwarden :
verslag :19084909. Leeuwarden, 1910.
Door de Bdhmische Kaiser Franz-Josef Akademie der Wissengiste

schaften, te Prag :

Alnzanach Ceské Akademie Cisare Frantiska josefa pro Vedy, Slovesnost a umeni. Rocnik XX.
KRAL (Dr. Jos.). — Tonzase Hobbeset. Zaklady filosofie statu a Spolecnosti (o obcanu). Prelozil a uvodent opatril Dr. Jos. KRAL, profes-

sor realky v,nymburce. Praze, 1909.
DVORSKY (Dr. V.). — Cernohorskotttrecka. Hranice od usti Bojany
K Tare. Napsal Dr. VIKTOR DVORSKY, assistent geografického ustave
Ceske University. Id.
FRINTA (Dr. A.). -- Novoceska vyslovnost. Points o soustavnou Jovetiku yazyka ceskélzo. Napsal Dr. ANT. FRINTA. Id,
TILLE (VACLAV). -- Ceské Pohadky do rolut 1848. Napsal VACLAV
TILLE. Id.
Prazské Casopisy 1770-1774, a Cesképrobitzeni.
KRAUS (ARNOST).
Napsal ARNOST KRAUS. Id.
SMETANKA (EMIL). -- Staroceské zivoty svatych otcuv. K vydani
upravil EMIL SMETANKA. Id .
ZIBRT (Dr. CENEK). -- Markoltanevim v literature staroceské.
Vydava Dr. CENEK ZIBRT. Id.
Mikulas Adaukt Voigt, cesky buditel a historik,
HANUS (JOSEF)
Napsal JOSEF HANUS. Id. 1910.
TOBOLKA (Dr. ZDENEK). -- Cesky Slovnik bibliograficky. Sestavil
Dr. ZDENEK TOBOLKA, skriptor C. K. Verejné a Universitni Knihovny v Praze. Dil I. Ceské Prvotisky (az do roku 15oo). Id. 191o.
STREJCEK (FERD.). -- Vojtecha nejedlého Bohyne, basen v Osnt2
Ztev2ch. Poprve vydal a uvod napsal FERDINAND STREJCEK, profes1910.
sor realky v. mladé boleslavi.
Petra Comestora Historia Scholastica K
NOVAK (Dr. JAN v.).
vydani upravil Dr. JAN V. NOVAK. Cast I. (Prvni Kniha Mojzisova —
—

—

—

Knia Soudcu.) Id.

1910.

Door de Kdniglich preussische Akademie der Wissenschaften,
te Berlijn :

Sitzungsberichte der Kiiniglich trettssischen Akadentie der Wissenschaften : 1910, I.-XIII.

Door de Kijnigiiche Gesellschaft der Wissenschaften, te Gdttingen :
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Abhandlungen der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu
vttingen. Philologisch- historische Klasse. Neue Folge.
Band I, n° 2. KEHR (P.). -- Ueber eine rórnische Papyrusurkunde

im Staatsarchiv zu Marburg.
Band IX, no 2. LiiDERS (H.). - Das Wurfelspiel im alten Indien.
Annambhattas Tarkasamgraha, ein
Id., n° 5. HULTZSCH (E.).
kompendium der Dialektik and Atomistik, mit des Verfassers eigenem
Kommentar, genannt Dipikd. Aus dein Sanskrit ubersetzt.
Der Monolog im Drama. Ein Beitrag
Band X, no 5. LEO (F.).
zur griechisch-romzschen Poetik.
Sebastian 111riinsters handBand XI, n° 3. WOLKENHAVER (A.).
sc-hr ftliches Kollegienbuch us den jalaren 1515-1518 and seine Kar
(Cod. lat. 1o691 der Keiniolichen Hof--unl Staatsbibliothek zu-ten.
Munchen.) Mit 8 Lichtdrucktafeln (14 karten) and 3 Abbil iungen
im Text.
—

—

—

Door de Videnskabs-Selskabet te Christiania :

Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania : 1858-1908.
Skrifter udgifne af Videnskabsselskabet i Christiania. — I. MathemaF isk-naturvidenskabelig Klasse : 1894-1908. — II. Historisk filosofisk
Klasse : 1894-1908.
Door de University of Pennsylvania, te Philadelphia :
STORK (CH. W.). — Publications of the University of Pennsyl-

vania. Series in Philology and Literature. Volume XIII. William
Rowley. His All's lost by lust. and A shoemaker, a gentleman. With an
Introduction on Rowley's place in the drama, by CHARLES WHARTON
A. M., PH. D., Instructor in English at the University of
Pennsylvania. Philadelphia, 1910.
STORK,

Door de R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna :

Memorie della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna.
Classe di Scienze nzorali. Serie I. tomo III , 1908-09 : S ezione di Scienze
giuridiche, fase. 2. -- Sezione di Scienze storico-filologiche, fase. 2.
Door de Hoogeschool van Aix-Marseille :

Annales de la Faculté des lettres d'Aix. Tome III, nos 1-4, 1909.
Annales de la Faculté de droit d'Aix. Tome II, nos 3-4, xgo8.
Door de Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg :
Bulletin, no 9, 1910.
Door den heer Jhr. Mr.

NAP. DE PAUW,

werkend lid, te Gent :

Provinciale Commissie der kleine archieven. Beknopte Inventarissen.
I ste reeks : Gemeenten. (Zelfde titel in het Fransch.) Gand, 191o.
Door den heer LEO GOEMANS, briefwisselend lid, te Schaarbeek :
GOEMANS (L.). — L'Education die sentiment patriotique dans l'Enseignement moyen, par LEON GOEM,-kNS, Inspecteur général de 1'En-
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-seignement moyen, Membre corr. de l'Académie royale flamande.
• (Discours prononcé et la distribution des prix aux lauréats du concours
universitaire et du concours général de l'enseignement moyen le 9 octobre 1904.) 3e édition, augmentée. Lierre, 191o.
Door den heer Dr. P. J. BLOK, buitenlandsch eerelid, te Leiden :
Museum. Maandblad voor philologie en geschiedenis, nr 9, 191o.
Door Z. E. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La Vie diocésaine. Bulletin du l)iocèse de 1Vlalines. Tome IV, fase.
V, Mai 1910; Documenta II, Mai, 191o.
Door den heer J. CUVELIER, onder - sectieoverste aan het Rijksarchief; te Brussel :
La construction des dépots d' archives, par J. CUVELIER, sous-chef
de section aux archives du Royaume de Belgique. (Eitrait du Bibliographe moderne, 1909, nos 2-4.) Besancon, 191o.
Door den heer TH. DE DECKER, vrederechter te Temsche :
Omwandeling ten fare 1645 in de Parochie Temsche, door TH. DE
DECKER, Vrederechter. Temsche, í908.
Door den heer L. MAETERLINCK, conservator van het Museum
van Schoone Kunsten, te Gent :
Les stalles de in Cathédrale de Tolède. La conquête de Grenade, par
Rodrigo Aleman. (Tolède, XVe siècle.)
Door den heer EDOUARD VAN SPEYBROUCK, kunstschilder te
Brugge :
SPEYBROUCK Í EDOUARD VAN). - Hemling. Bruges, 1910.
Door den heer Dr. A. J. J. VANDEVELDE, bestuurder van het
Laboratorium der stad Gent :
VANDEVELDE (Dr. A. J. J.) en BOSMANS (L.). - Onderzoekingen
over de Werking van sterke Zoutoplossingen op de gist en op de gisting,
door Dr. A. J. J. VANDEVELDE, docent aan de Voedingsvakschool en
aan het Hooger Instituut van gistingsnijverheden te Gent, bestuurder van het chemisch en bacteriologisch Gemeentelaboratorium te
Gent, en L. BOSMANS, bakker, leerling aan de Voedingsvakschool
(afdeeling bakkerij) te Gent. (Overdruk uit de Verslagen en Mede
der Academie.) Gent, 1910.
-delinge
Door den heer H. DE VOCHT, leeraar aan het St.-Pieterscollege
te Leuven :
Chaucer and Erasmus. (Overdruk uit Englische Studiën, 41. Band,
2. Heft.)
Door een onbekende uit Antwerpen :
Vlaamsch, in 1791, te Luik gedrukt plakkaat, houdende de overeenkomst gesloten tusschen den Prinsbisschop van Luik en wijlen
de Keizerin - Weduwe, betreffende het uitleveren van deserteurs.

—
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Door de Redactie :

Tijdschrift der Gemeentebesturen, nIS 6-7, 1910. - Het Boek, Juni
1910. -- De Tuinbode, nr II , 191o. — Ontltoudersblad, nr 5, 1910.

Ingekomen boeken.
demie zijn ingekomen ;

--

Voor de Boekerij der Aca-

MAGEE jr. (JAMES F.). — Good companion (Bonus socitls). XIIIth
century manuscript collection of chess problems. Illustrated with coloured frontispiece, and thirty-eight full page reproductions from original
manuscript. To which is added a short narrative of Jacobus Cessolis and
the two French Champions Philidor and La Bourdonnais. Edited by
jr. of Philadelphia. Florence, 191o.
Catalogue LXXIV. Manuscrils sur velin avec miniatures du Xe an

JAMES F. MAGEE

X VIe siècle. soigneuseinent décrits et mis en vente par le commandeur
LEO S. OLSCHKI. Libraire-an tiquaire-éditeur. Directeur de la Revue
mensuelle illustrée La Bibliofilia. Avec 6o fac-similés dans le texte,

une grande blanche coloriée, 32 blanches en héliogravure et -t planches
phototypiques. Florence, 1910.
SIEBERT (MARGARETE . - Zur Kunstgeschichte des Auslandes,
Heft XLI. Die Madonnendarstellung in der gltniederlundischen Kunst

von Jan van Eyck bis zu den Manieristen, von

MARGARETE SIEBERT.

Strassburg, 1906.
REISSENBERGER (KARL). - Reinhart Fuchs Herausgegeben von
KARL REISSENBERGER. Zweite Auflage. Halle, 1908.

Veroljentlichungen der Gesellschaft fiir Typenkunde des XV. _ ahrhunderts. Voi. III 1909: Fasc. I, Taf. 151-180. Par ISAK COLLIJN et
M. Louis POLAIN. Vol. IV, 1910: Fasc, I Taf. 25I-275. Ini auftrage
der Gesellschaft mit Unterstiitzung von ERNST VOULLIÉME, herausgegeben von KONRAD HAEBLER.
Zentralblatt fiiy Bibliothekswesen, Mai 1910.
De Gids, Juni 191o.
Sint-Lucas, nr I0, 1910.
,

Ruildienst. — Tegen ruiling van de Verslagen ei
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de

Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen
Schweizerisches Archiv fiir Volkskunde, nr 2, 191o. — Biekorf,
Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het
aloude Hertogdom Brabant, Mei 1910. — St.-Czssianusblad, nr 6,
1910 ; Bijvoegsel, nr 10. --- De Katholiek, Juni 1910. — Onze Kunst,
Juni 1910. — De Vlaamsche Kunstbode, nr 3, 1910. — Neerlandia,

nr 1o, 191o. --
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Mei 191o. — Het Katholiek Onderwijs, nr 8, 191o. --- De Opvoeder,
nrs 15-17, 191o. -- De Opvoeding, nr 6, 191o. -- Christene School,
nr 15, 191o. — De Schoolgids, nrs 19-23, 1910. — Studiën, nr 4, 1910.
— Dietsche Warande en Belfort, nr 5, 191o. -- Zeitschrift des Vereins
Rheinische z aad Westfdlische Volkskunde, nr 2, 191o.

Ingekomen brieven. -- Vervolgens stelt de Bestendige Secretaris de Academie in kennis met de volgende
ingekomen brieven :
i°) Begrooting voor het dienstjaar tgto. --- Brief
van 20 Mei, waarbij de Weled. Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten, aan de Academie een
exemplaar stuurt van het ontwerp van begrooting voor
het dienstjaar 1910, zooals dit stuk door hem werd goedgekeurd.
2°) Verkiezing van den heer Mr. Paul Bellefroid
tot werkend lid. --- Goedkeuring. — Brief van 2 Juni,
waarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten, voor het Archief der Academie een afschrift
stuurt van het Koninklijk Besluit van 3o April, houdende goedkeuring der verkiezing van den heer Mr. PAUL
BELLEFROID tot werkend lid, tot vervanging van wijlen
den heer DES. CLAES.
3 °)

Landbouwbedrijf. Bekroond prijsantwoord.

— Brief van 6 Juni, waarbij de heer Dr. J. GoossENAERTS, leeraar aan het Koninklijk Athenum te Ath,
den Bestendigen Secretaris bericht dat de kopij van zijn
Vakwoordenboek hem binnenkort zal geworden.
,..°) Katholieke Hoogeschool van Leuven. — Brief
van Februari, waarbij Mgr. P. LADEUZE, Rector Magnificus, namens de Leuvensche Hoogeschool, onder toezending van een exemplaar van het Liber Mernorial-is,
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie dank betuigt
voor het bewijs van belangstelling door haar gegeven bij
gelegenheid van de feestviering van den vijf en zeventigsten verjaardag der heropening van die Instelling in
het jaar 1834.

45 8
50 Koninklijke Academie van Wetenschappen, te
Amsterdam. Wedstrijd « ex Legato Hceufftiano » voor
1911.

--- Gedrukte brief van April Iglo, onderteekend

P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, vanwege de Academia
Regia Disciplinarian Neerlandica, te Amsterdam, houdende mededeeling van den uitslag van den wedstrijd
« Ex Legato Hceufftiano » voor 1909 en van het programma van den wedstrijd voor 191o.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Bibliographic van den Vlaamschen Taalstrijd.
Met het oog op
den Vlaamschen Taalstrijd, heeft de Bestendige Secretaris, sedert het jaar 1907, een verzameling plakbrieven
aangelegd, welke te Gent zijn uitgekomen. Onlangs nog
(Meimaand) werd alhier, vanwege de Vlaai nsche Ma atschappij tot verspreiding der Fransche Taalof « L'Association

Plakbrieven daarin op te nemen. ---

Flamande _p our la vulgarisation de la langue française »,
tegen de Wet Franck-Segers, een plakbrief in de twee
talen uitgeplakt. Daarop volgde een aanplakbiljet, uitgaande van het Nationaal Vlaamsch Verbond (afdeeling
Oost-Vlaanderen), met titel : « Het masker der Vulgarisate u rs is af ». De Bestendige Secretaris heeft van beide
stukken een exemplaar voor genoemde verzameling bekomen en houdt die ter beschikking van de heeren
COOPMAN en BROECKAERT, de ijverige uitgevers der
Bibliograhie van den Vlaamschen "Taalstrijd.
De Bestendige Secretaris is zoo vrij, zooals hij
reeds in 1907 gedaan heeft, de aandacht van de heeren
Leden der Academie te vestigen op het verschijnen van
dergelijke plakbrieven in hunne woonplaats. Stukken
van dien aard gaan gewoonlijk verloren en dat is zeer
te betreuren, want het zijn belangrijke oorkonden voor
de geschiedenis der Vlaanische Beweging. Hij verzoekt
dan ook andermaal zijn Geachte Medeleden, het noo'
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dige te willen doen, om hem van al zulke plakbrieven
een exemplaar voor het archief der Academie te bezorgen.
2°) Ruilverkeer met buitenlandsche Academies
of geleerde Genootschappen. -- In de vergadering van
26 Mei en in die van 17 November 1909, heeft de Bestendige Secretaris reeds de aandacht zijner Geachte Medeleden gevestigd op het ruilverkeer van uitgaven, door
de Academie met verschillende buitenlandsche Academies of geleerde Genootschappen aangegaan. Dank zij
de ijverige bemoeiingen van onzen afgetreden bestuurder Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, was de uitslag voor
het jaar 1909 bijzonder schitterend. Sedert werden,
door de volgende Instellingen, voor de Boekerij onzer
Academie hoogst belangwekkende verzamelingen van
boeken gestuurd :
a) door de Koninklijke Universitets-Bibliotek, te
Lund (Zweden), de Acta Universitatis Lnndensis van 1889
tot 1908 (zie boven blzz. 21-22 en 69-72), en bovendien
een aantal andere wetenschappelijke uitgaven (zie boven
blzz. 22-23);
b) door het Genootschap Danrarks Folkeminder, te
Kopenhagen, verschillende uitgaven (zie boven, blz. 23);
c) door de Konigliche Geselischaft der Wissenschaften, te Gottingen, de verzameling van hare « Nachrichten » (Philologisch-historische Klasse), van 1894 tot
1909 (zie boven blzz. 97 -107 en 454) ;
d) door de Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, te Weenen, de verzameling van hare «,Denkschriften»
(Philosophisch-historische Klasse), van 1902 tot 1906,
en van de « Sitzungsberichte » (zelfde klasse), van 1899
tot 1908 (zie boven blzz. 166-174);
e) door de Koniglich Preussische Akademie der
Wissenschaften, te Berlijn, de verzameling van hare
Sitzungsberichte » van 1887 tot 1902; en van de « Ab-
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handlongen » (Physikalisch- mathematische and Philosophisch-historische Klasse), van 1887 tot 1909 (zie boven
blzz. 313-319);
f) door de Bohmische Kaiser Franz-Josef Akademie, te Prag, de reeks uitgaven in 1909 en in de eerste
helft van 1910 verschenen (zie boven blz. 453);
g) door de Videnskabs-Selskabet, te Christiania, de
verzameling van de « Forhandlinger » van 1858 tot
1908, en van de « Skrifter » uitgegeven van 1894 tot
1908 door de Mathenlatisk -naturvidenskabelig Klasse en
door de Historisk-filosofisk Klasse (zie boven blz. 454) ;
h) door het Institut fur Kultur and Universalgeschichte, te Leipzig, de tien eerste uitgaven (1907 -1909)
der » Beitrage » (zie boven blz. 1 74).

Letterkundige mededeelingen.
I °)

Door den heer Prof. Dr.

WILLEM DE VREESE,

over : E. SOENS, Anna Bijns, II. Overgedrukt uit Leuvensche Bijdragen. Lier, Jozef van In & C1e, 1910.
Ik voldoe gaarne aan het verzoek van den heer E. SOENS,
om van zijnentwege een exemplaar van bovengenoemd werkje

aan de Academie aan te bieden.
De Schrijver heeft zich ten doel gesteld, te beredeneeren
welke onder de refereinen, die in verschillende bekende handschriften verspreid zijn, werkelijk door ANNA BIJNS kunnen
geschreven zijn; daartoe heeft hij « een half dozijn critische
regels opgesteld », en daaraan de refereinen, die niet voorkomen
in de bundels, die reeds in de 16de eeuw met haar naam gedrukt
werden, getoetst. Over de waarde van deze criteria zal menigeen
met den heer SOENS van meenis^ verschillen. Slechts een dezer
« critische regels » geeft werkel ij k houvast : de lijfspreuk meer
suets dan soets, het voorkomen, als acrostichon of anderszins,
van haar naam of van de namen van hen, aan wie 't gedicht
is opgedragen ; al het overige : « rhetoricale vormen », « vrij
groote kennis van de H. Schrift », het « zelden (vermelden) van
personages uit de heidensche oudheid », « gedachten... gezond
en kernachtig », het gebruik van de Antwerpsche volkstaal, het
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herhalen van de « gewoonste uitdrukkingen en spreekwoorden »,
het bekampen van Luther en de ketterij, niets van dat alles is
uitsluitend aan ANNA BIJNS eigen. Alleen dan komt men tot
een vrij groote mate van zekerheid, als zoo niet alle, maar toch
verschillende dezer eigenaardigheden tegelijkertijd in hetzelfde
referein worden aangetroffen. Vandaar dan ook, dat men zich
met het besluit, waartoe de heer SOENS bij elk referein afzonderlijk komt, vaker vereenigen kan, dan men aanvankelijk, bij
't vernemen van zijn « critische regels » denken zou; vooral de
verdienstelijke aanwijzingen betreffende gelijkluidend spraakgebruik, zijn daarbij van invloed.
Men vindt hier verder uitgegeven, uit een bundel die thans
op de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn berust, vier refereinen
die de heer SOENS aan ANNA BUNS meent te mogen toeschrijven, alsook een kort overzicht van het leven van de dichteres, waarbij ook de vraag besproken wordt, of ANNA BIJNS lid
geweest is van een rederij kerskamer, en de chronologie harer
geschriften ter sprake komt. Daarbij meent de heer SOENS, dat
« men bijna a priori bevestigen kan, (dat) ANNA BUNS de meeste
harer refereinen voor 1536 gemaakt (heeft), omdat zij van dit
jaar af het ambt van onderwijzeres begon waar te nemen. en
eene dagelijksche bezigheid had ». Ik moet erkennen, dat de
kracht van dit argument mij volkomen ontgaat. Ten slotte volgt
een alphabetische tafel van de aanvangregels van al de refereinen die de heer SOENS aan ANNA BIJNS toekent, met de aanwijzing van de verzameling waarin 2e te vinden zijn (1). Deze
tafel zal zeker nog dikwijls goede diensten bewijzen; men kan
al vast nagaan dat onder de 265 refereinen, die er op vermeld
worden, niet meer dan 19 tegelijker tijd in een der in de
16de eeuw gedrukte bundels en in een der gebruikte handschriften voorkomen. Me dunkt, dat geeft toch wel wat te
denken.
Het zij mij vergund op een paar hinderlijke drukfouten te
wijzen : blz. 6 staat tweemaal 1823 en 1829 in plaats van 1523
en 1529. De Bibliotlzèque nationale te Brussel, blz. 3, is zeker een
(i) Deze tafel is mede onderteekend door den heer J. JACOBS. Het is
niet geheel duidelijk of deze tweede ondergeteekende ook nog voor iets
anders dan de tafel medeverantwoordelijk is. Het titelblad vermeldt alleen
den naam van den heer E. SOENS.
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lapsus. Onder Nederlandsche philologen was het tot heden toe
een vast gebruik, den herdruk van de zestiendeeuwsche bundels,
die de heer SoENS naar V. HELTEN noemt, naar BOGAERS
te noemen.
WILLEM DE VREESE.
2 °) Door den heer JAN BROECKAERT, over : Omwandeling ten jare 1645 in de parochie Temsche, door TH.
DE DECKER, vrederechter. (Temsche, Handelsdrukkerij
Schuermans-Boeykens, 1908.)
De heer DE DECKER, vrederechter te Temsche, die zich op
het gebied der plaatselijke geschiedenis door verscheidene bijdragen in de Annalen van den Oudheidkundigen Kring des
Lands van Waas reeds gunstig deed kennen, heeft mij verzocht een exemplaar van zijn pas verschenen nieuw werk aan de
Koninklijke Vlaamsche Academie ten geschenke aan te bieden.
Ik heb deze opdracht met genoegen aangenomen.
Dit werk, met een viertal platen opgeluisterd, bevat talrijke
tot hiertoe onbekend gebleven bijzonderheden over de geschiedenis van Temsche, voornamelijk met betrekking tot de topographie van dit lachende Scheldedorp, en zal niet alleen door
dezes inwoners, maar door alwie belang stelt in de kennis van
de zeden en de gebruiken onzer voorouders met vrucht gelezen
worden. Het verdient dan ook eene plaats in de bibliotheek der
Academie.
DAGORDE.
1 p) Wedstrijden voor 'g m.
Lezing door den Bestendigen Secretaris over de verslagen betreffende de ingezonden antwoorden. — De Academie had voor het jaar 1910
zes wedstrijden uitgeschreven. Op vijf daarvan werden
prijsverhandelingen ingezonden.
—

EERSTE PRIJSVRAAG
De drie verslaggevers, de heeren Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE, Prof. Dr. C. LECOUTERE en AMAAT JOOS, zijn het eens
om te verklaren, dat de verhandeling, ingekomen als antwoord
op de prijsvraag betreffende een dankleer van het Ifollana'sch

dialect in de middeleeuwen en voerende tot kenspreuk
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Gramarie is deerste sake
Want si leert ons scone sprake,

een verdienstelijke arbeid is en dat het zeer zeker onbillijk zou
zijn zulk een werk, als ons hier wordt geboden, voor goed af te
wijzen. Bij alle hulde, zegt Dr. DE VREESE, is er tegen het ingezonden stuk toch een groot bezwaar : er is in het werk te weinig
chronologisch en topographisch perspectief. In deze leemte ligt
een beletsel om het werk te bekronen.De Schrijver beschikt echter
zeker over de noodige bekwaamheid en waarschijnlijk over het
noodige materiaal, om zijn werk te volmaken. Ook stelt Prof.
DE VREESE voor de prijsvraag aan te houden, om den Schrijver
daartoe in staat te stellen en tevens om hem aldus gelegenheid
te verschaffen hier en daar zijn eigen taal te herzien. Met het oog
op de allerlei bezwaren, die aan een voorwaardelijke bekroning
verbonden zijn, hebben de heeren Dr. LECOUTERE en AMAAT
Joos zich bij dit voorstel aangesloten.
De Vergadering neemt genoemd voorstel aan; zij
verwijst dit, om verder advies, naar de voor 1911 te
verkiezen Commissie voor het voorstellen van Prijsvragen.
^
^

*

TWEEDE PRIJSVRAAG.
Gevraagd werd : Idioticon van het Sint-Truidensch dialect.
Een enkel antwoord is ingekomen; het voert tot kenspreuk :
Omdat mijne Moeder het spaak, heb ik het lief De verslaggevers,
de heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, Prof. Mr. PAUL BELLEFROID
en de eerw. heer Kanunnik WALTMAN VAN SPILBEECK, erkennen gaa rn e alle drie, dat het lijvig boek als prijsverhandeling
ingediend, ve.le bouwstoffen bevat voor een Idioticon van SintTruiden : de Schrijver is ja een ijverig verzamelaar, maar niet
een wetenschappelijk man. Er is dan ook in zijn werk gebrek
aan methode, zegt Dr. LECOUTERE. En toch, ware het doodjammer, schrijft Mr. BELLEFROID, dat het proefschrift zoo maar
tot de scheurmand veroordeeld werd. Er is daarin veel goeds
en leerrijks. 't Is de vrucht van een gewetensvollen arbeid, die
tot groot nut kan strekken voor de studie onzer dialecten. De
heer BELLEFROID sluit met den wensch, dat de schrijver zijn
werk nog eens op het touw zette, dat hij de wenken door Dr.
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gegeven in acht neme, meer eenheid in zijne methode brenge en den onnoodigen ballast onmeedoogend over boord
werpe. Met dit gevoelen vereenigt zich kanunnik VAN SPILBEECK.
Dr. LECOUTERE stelt voor, de ingezonden prijsverhandeling
niet te bekronen. De heeren BELLEFROID en VAN SPILBEECK
sluiten zich daarbij aan, maar zouden wenschen dat de prijsvraag
andermaal `orde uitgeschreven, of althans dat Schrijver zijn werk
herzie en het alsdan ter uitgave aan de Academie aanbiede.
LECOUTERE

De Academie besluit het ingezonden antwoord niet
te bekronen; zij spreekt den wensch uit, dat de Schrijver, na aan de gedane opmerkingen voldoening te hebhen gegeven, zijn werk ter uitgave aanbiede.
^

*

DERDE PRIJSVRAAG.
De Academie had gevraagd : Geschiedenis (van zuiver paedago,isch standpunt) van het onderzees in de drie graden in België,
tijdens de Fransche Omwenteling en onder de regeerins van Willem I.

Werd ingezonden een antwoord voerende tot kenspreuk
« Rust roest » .

De heeren verslaggevers Prof. A. DE CEULENEER, GUSTAAF
en JAN BOLS stellen eenparig voor, de ingekomen prijsverhandeling te bekronen.
Dit voorstel is echter, door die heeren, van verschillende
voorwaarden afhankelijk gemaakt.
Al zegt Schrijver van het Prijsantwoord zelf dat hij getracht
heeft aan zijn werk « een objectief en zuiver opvoedkundig karakter »
te geven, toch is hij daarin, naar Prof. A. DE CEULENEER, niet
altoos geslaagd. Van partijgeest misschien, van zekere vooroordeelen althans, heeft Schrijver zich niet genoeg kunnen ontdoen :
men zou haast vermoeden, zegt o. a. de heer DE CEULENEER,
dat hij er genoegen in schept zekere toestanden zoo ongunstig
mogelijk voor te stellen. De Inleiding schijnt Prof. A. DE CEULENEER ook toe, aan de eischep niet te beantwoorden en zou, zijns
inziens, heel en al dienen omgewerkt te worden.
Andere bezwaren nog brengt de eerste verslaggever in. Te
uitsluitend steunt de schrijver zijne gezegden op voorbeelden
aan het Brusselsch schoolwezen ontleend ; over privaatscholen
SEGERS
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wordt geen woord gerept : bitter weinig wordt van het beroepsonderwijs gezegd; evenmin van de Broeders der Christene Scholen, enz. Ook, zoo de heer Prof. DE CEULENEER ten slotte voorstelt genoemd prijsantwoord te bekronen, toch spreekt hij den
wensch uit, dat het slechts ter pers gelegd worde nadat de Schrijver de Inleiding zal hebben omgewerkt en hier en daar de door
hem aangewezen verbeteringen aan het handschrift toegebracht.
De heer SEGERS, tweede verslaggever, acht dat het werk
Rust roest » hoogst merkwaardig mag genoemd worden : het
werd met ernst opgevat en onderscheidt zich door een prijzenswaardige degelijkheid. Verliest echter de Schrijver, op enkele
plaatsen, de strenge objectiviteit uit het oog, toch komt het den
heer SEGERS niet gepast voor dezes persoonlijke meeningen te
bespreken. De heer SEGERS vestigt evenwei de aandacht van
den schrijver op taal en stijl : enkele onnauwkeurige, onjuiste
uitdrukkingen en wendingen ontsieren zijn handschrift; vooral
zijne vertalingen van Fransche oorkonden zijn niet zelden voor
verbetering vatbaar.
Met de heeren DE CEULENEER en SEGERS besluit de heer
BoLS, derde verslaggever, tot de bekroning, onder voorwaarde
dat de schrijver de aangewezen misslagen verbetene.
De Bestendige Secretaris veroorlooft zich de vraag
te stellen of, bij eventueele bekroning, het niet raadzaam zou zijn te beslissen, dat de Schrijver zal verzocht
worden zijn handschrift voor 31 December aanstaande
te verbeteren en aan te vullen, en dat het alsdan om
bepaald advies opnieuw naar de heeren verslaggevers
zal verzonden worden.
De Vergadering neemt dat voorstel aan. Zij beslist
aan Schrijver van Rust roest den uitgeloofden prijs toe
te kennen, edoch met dien verstande dat het prijsantwoord alleen na definitieve goedkeuring van den keurraad, ter perse zal gaan.
Er wordt ten slotte overgegaan tot de opening van
den gesloten brief bij de bekroonde prijsverhandeling
gevoegd. Het blijkt dat Schrijver is de heer A. SLUYS,
tere-bestuurder der stedelijke Normaalschool, te Brussel.
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VIERDE PRIJSVRAAG.
Gevraagd werd : Een polledi s,, e lijst van de Nederlandsche
Vakwoorden van het Spelden- of Kantwerken.
Zijn ingekomen twee antwoorden, voerende tot kenspreuk,
de eene Kantgeschiedenis, de andere Tenui filo magnum tetiitur
opus.

Het tweede prijsantwoord wordt door de drie verslaggevers,
de heeren KAREL DE FLOU, A M a AT JOOS en GUSTAAF SEGERS
bekronenswaardig geacht.
Gaarne erkennen die heeren, dat de prijsverhandeling Kantgeschiedenis ook een verdienstelijk werk is. Het gaat echter aan
een groot gebrek mank. Den Schrijver daarvan moet het blijkbaar te doen zijn geweest. zegt de heer DE FLOU, om het grootst
mogelijk getal woorden en benamingen te verzamelen. Edoch,
zooals de heer SEGERS doet opmerken, de Academie vraagt
enkel, voor de door haar uit te geven Vak- en Kunstwoordenboeken, documenten, materiaal ; zij wenscht de benaming te
leeren kennen van de voorwerpen en werkingen, tot het vak
behoorende, en de verklaring daarvan : niets minder, niets meer.
Dus, verklaart de heer Toos, niet veel, maar juist antwoorden.
Overigens Tenui filo..., heeft zich nauwgezet aan de techniek
van het Kantwerk weten te houden en in zijn werk komt weinig
anders voor clan verklaringen van technischen aard, met daarbij
de hoognoodige afbeeldingen van de voornaamste besproken
dingen. Allebei die werken hebben een eigen verdienste, besluit
de heer DE FLOU, maar van zoohaast men ze, met het oog op dc
gestelde prijsvraag en de geleverde terminologie in de weegschaal
legt, komt dadelijk een groote doorslag ten voordeele van
Tenui filo...
De heeren verslaggevers stellen eenparig voor, aan den
schrijver van Tenui Jiilo... den prijs onvoorwaardelijk toe te kennen.
Alleen uit de heer DE FLOU den wensch, dat de Schrijver van het
bekroonde werk de jaargangen 1902 en 1903 van Biekoif nog zou
raadplegen : immers daar staat ook veel over kantwerk in.
De Academie sluit zich bij dat voorstel aan.
Daarop wordt de brief geopend, welke bij het ingezonden stuk gaat. Het blijkt dat Schrijvers zijn de heeren HERMAN BACCAERT, doctor in de wijsbegeerte en
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letteren (Germaansche philologie), te Mechelen, en
CARLIER, kantfabrikant, te Schaarbeek.

ANT.

^*
^

VIJFDE PRIJSVRAAG.
Inzonderheid met het oog op het gebruik van het Nederlandsch bij de militaire strafrechtscolleges, had de Academie
gevraagd : een Geschiedkundige en critische schets van de ontwikkeling der militaire strafrechtspleging in België.

Een enkel antwoord, met kenspreuk Heden zorgen, rusten
morgen, werd ingezonden.

In zijn verslag doet de heer Prof. Mr. JULIUS OBRIE door
zeer gepaste beschouwingen blijken, hoe belangrijk de uitgeschreven prijsvraag is. Hij neemt daarop in oogenschouw de vier
verschillende hoofddeelen van het lijvige handschrift, dat als
prijsverhandeling werd ingezonden, laat de verdiensten daarvan
uitschijnen en verklaart van gevoelen te zijn dat het ingekomen
werk 'den uitgeloofden prijs rijkelijk verdient.
Bij die zienswijze sluiten zich de heeren Prof. Mr. PAUL
BELLEFROID en NAP. DE PAUW aan. De heeren OBRIE en BEL
LEFROID vestigen evenwel de aandacht op ettelijke vlekjes wat
de taal en den zinbouw betreft. Ter wille van de voortreffelijkheid van de ingezondene verhandeling drukt namelijk de heer
BELLEFROID het verlangen uit, dat de Schrijver zijn werk nog
eens goed onder handen neme en liet laatste spiertje onkruid
er uit wiede. Bovendien, wat het drukken betreft, wenscht
Mr. OBRIE voor te stellen dat alvorens het ter pers gaat, het
handschrift in den door hem aangegeven zin zou worden bijgewerkt ten opzichte van de wordingsgeschiedenis der Wet van
15 Juni 1899 betreffende de militaire strafwetgeving.
Onder voorbehoud als boven kent de Vergadering
den uitgeloofden prijs toe aan den Schrijver van genoemde prijsverhandeling. Deze zal derhalve verzocht worden, aan de uitgesproken wenken alle voldoening te
geven. Vooraleer het werk ter perse gaat zal het andermaal om advies aan de heeren verslaggevers worden
voorgelegd.
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Vervolgens wordt de gesloten brief geopend, bij de
verhandeling gevoegd, waaruit blijkt dat Schrijver is de
heer ALFRED DE GROOTE, substituut-krijgsauditeur voor
Oost-Vlaanderen en Henegouwen, te Gent.
5fr

^

2°1 Openstaande plaatsen van briefwisselend lid.
De Vergadering gaat tot de verkiezing
over.

--

Verkiezing.

—

a] Eerste plaats : tot vervanging van wijlen den heer
Ridder DE CORSWAREM. - Worden . door den heer
Bestuurder tot stemopnemers aangewezen, de heeren
Coopman en Bols.
Wordt verkozen : de heer J. MANSION, docent aan
de Hoogeschool, te Luik.
b] Tweede plaats : tot vervanging van den heer
thans werkend lid. — Worden
tot stemopnemers aangewezen, de heeren K. de Flou
en Dr. Jac. Muyldermans.
Wordt verkozen : de heer R. VANDEN BERGHE,
eerste onder-bibliothecaris aan de Hoogeschool, te Gent.
VICTOR DELA MONTAGNE,

c] Derde Jlaats : tot vervanging van den heer Mr.
thans werkend lid. — Worden tot
stemopnemers aangewezen, de heeren Dr. W. de Vreese
en J. Boucherij.
Wordt verkozen : de heer Dr. Is. BAUWENS, geneesheer, te Aalst.
PAUL BELLEFROID,

30) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographic.
Verkiezing van een lid, tot
vervanging van wijlen den heer DES. CLAES. - De Vergadering gaat tot de verkiezing over. Worden door den
heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen, de
heeren J. Broeckaert en G. Segers.
Wordt verkozen : de heer VICTOR DELA MONTAGNE.

469 -4°) Bestendige Commissie van het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. -- Verkiezing van een lid tot
De Vergavervanging van wijlen den heer DES. CLAES.
dering gaat tot de verkiezing over. Worden tot stemopnemers aangewezen, de heeren Mr. Nap. de Pauw en
Amaat Joos.
Wordt verkozen : de heer Dr. HUGO VERRIEST.
---

50) Plechtige Vergadering op Zondag, 26° Juni.
-- Voorlezing van de voordrachten op de vergadering te houden. (Als toepassing van art. z I, § Zittingen, der Vet
van 15 Maart 1887). — De heer Bestuurder geeft aan de
heeren Leden kennis van de toespraak door hem op de
Plechtige Vergadering te houden.

6°) Lezing door den heer Amaat Joos : Hoe men
slapende woorden wekt. -- De lezing van Kanunnik Joos
is een vervolg op zijn vroegere voordracht over Het
ooroeeend vermogen der woorden. Maar hij heeft zijn
onderwerp uitgebreid en onderzoekt nu hoe de woorden, niet alleen door woorden, maar door veel andere
middelen, die hij aanhaalt, kunnen gewekt worden.
Daarna somt hij een reeks voorzorgen op die men nemen
kan om, in 't spreken, zoo weinig mogelijk naar zijn
woorden te moeten zoeken.
Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Academie dat de lezing van den heer Joos in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te 4 uur gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
xxx.
TUSSCHEN TWEE STOELEN IN DE ASSCHE.
Deze uitdrukking, zegt VAN DALE, wordt gebruikt ter aanduiding van iemand die erg in verlegenheid zit, zich niet weet te
wenden of te keeren; volgens het Woordenboek der Nederlandsche
taal, van iemand die tusschen twee gevallen niet weet te kiezen
en dientengevolge niets uitricht of de gelegenheid verzuimt; in
't Fransch : demeurer entre deux selles le cul par terne. Zij beteekent
derhalve zooveel als weifelen, niet weten wat doen of laten, —
Fr. Ne savoir a quel saint se vouer, — en komt in dien zin, o. a.,
voor bij MARNIX, in zijnen Bijencor , 2, 7 (blz. 102A), enz.
Het schijnt evenwel dat tusschen twee stoelen in de assche
zitten eertijds eene straf was, waartoe iemand wegens plichtverzuim kon verwezen worden. Men leest in de Ordonnantie op tfaict
van de wacht ghemaeckt bij heer ende weth der stede van Dendermonde (J. 1578):

« Item alle degone staende in de volle van de wacht, ghedachvaert
synde van weghen den capitain ofte vendrich, omme te commene ter
wacht, zullen dezelve ghehouden wesen te compareren met sulck
geweer als zylieden gestelt zijn, op peyne van degone die in faulte
blyven te betaelen haerlieder wacht voor d'eerste reyse, ende de
tweede reyse, boven haerlieder wacht, V s. gr.; ende by soo verre zy
verbeyden de derde dachtvaert, wort wel expresselyck belast aen den
capitain ofte vendrich, sonder eenige dissimulatie, sulcke personen te
stellen tusschen twee stoelen in de assche. »

Weet er iemand nog andere voorbeelden van dergelijke
strafbepaling aan te halen ?
JAN BROECKAERT.

Hoe men slapende woorden wekt
door AM. Joos.

Ik besloot mijn vorige lezing met de volgende woorden :
u Om volledig te zijn, zou ik nog moeten uitleggen hoe de woorden malkander wekken. Dat punt, zoo belangrijk voor het aanleeren van de talen, hoop ik later afzonderlijk te verhandelen. »
Maar, dacht ik laatst, de woorden worden nog anders dan
door woorden gewekt. Indien ik mijn onderwerp uitbreidde, zou
ik niet alleen mijn belofte vervullen, maar nog een ruime toemaat geven. Dat zal niemand kwalijk nemen.
En zoo deed ik. Vandaar de algemeene titel : Hoe men slapende woorden wekt.
Misschien is deze lezing hier en daar wat al te los van toon
en te weinig wetenschappelijk van vorm. Er komt, onder andere,
menige vergelijking voor die ik uit onze gewone omgeving koos.
De Academieleden, ernstige, maar brave heeren, zullen dit
door de vingers willen zien.
Immers, als ik over zielkunde spreek, heb ik de gewoonte —
moet ik niet zeggen het gebrek ? — veel alledaagsche vergelijkingen te bezigen, om eenigszins zichtbaar te maken wat innerlijk
is en door de uitwendige oogen niet wordt opgemerkt.
Overigens, uit den titel blijkt genoegzaam dat deze lezing
niet gehouden wordt voor het persoonlijk nut van mijn collega's.
De meeste inenschen van daarbuiten zeggen luide dat de
Academieleden nooit naar hun woorden moeten zoeken en die
zoo gemakkelijk vinden als de boeren een stroo of een gras.
**
Hebt ge er al eens den tijd van gemaakt om, terwijl een felle
prater voor u zat, oplettend de duizend verschillende en vluchtige bewegingen na te gaan die zijn mond en lippen maakten ?...
Moest ge dat door een vergrootglas zien, ik ben er zeker van
-dat ge na enkele stonden een hoofdduizeling krijgen zoudt.
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En wat zou 't zijn, indien ge terzelfder tijd het onophoudend vooruit — en achteruit —, het op- en neergaan van de
tong kondet volgen ?...
o ! De tong van sommige menschen moet waarlijk iets buitengewoon vlugs en al hun spraakspieren iets ongemeen gedwees
zijn. Daar zijn er genoeg die, zonder opgewonden te zijn, drie
woorden met al hun klanken en geruischen op éen seconde
uitbrengen! Dat maalt 18o woorden op éen minuut, Io800 woorden op éen uur!...
Arme tong! Beklagenswaardige lippen! zou men geneigd
zijn uit te roepen. Maar neen ! Veel van die praters voelen zic h
dan nog niet moe en voegen er dikwijls nog een uur, nog
io800 woorden bij. 't Is van zulken dat ons volk al schertsende
zegt : hij of z ij heeft een tong van lipjes, het is een wekker, het is
klappermolen.

In een bekend kinderraadsel heet de tong een hengst, en dievergelijking, hoe stout ook, komt mij niet overdreven voor, als
ik denk aan het draven of, beter, aan het hollen van zekere
tongen.
Een spreekwoord zegt :
Een boer die een vaan draagt,
Een zneisken dat wil trouwen
En een peeYd dat stormt,
Die zijn niet in te Rouen.

Men hadde er gerust de tong der klappeien mogen bijvoegen.
^

Maar laten wij niet langer bij het uiterlijke stil blijven, om
wat dieper op de zaak in te gaan.
Nevens de zichtbare beweging van tong en lippen, gebeurt
er, onder het spreken, een andere, die innerlijk is en in snelheid
en verscheidenheid voor de uiterlijke niet moet onderdoen.
Van waar komen al onze woorden
Telkens als we een woord hooren of zien, zit er in onze hersenen een soort van schrijver gereed om het op te teekenen, en
die wakkere schrijver bezigt zulke kleine letter dat de fijnste ontleedkundigen, zelfs met een sterk vergrootglas, er geen stipken
van ontdekken kunnen. Zoo dragen we allen in ons hoofd een
minder of meer volledig woordenboek van onze moedertaal, en

.
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velen, zonder dat de vracht er van overweegt, voegen er nog
't woordenboek van een of meer talen bij. Een kleine bibliotheek dus!
Hoe komt het nu dat onder het groot getal ons bekende
woorden, juist liet woord dat wij noodig hebben, vooruitkomt?...
Het gaat hier bijna gelijk in een marionettenspel. Van wat hangt
daar het verschijnen der poppen af ?... Wel, aan ieder pop is
een draad dien de baas van 't spel in handen houdt. Wil hij
Cabonus op het tooneel brengen, dan trekt hij aan de koord
waar Cabonus aan gehecht is; verlangt hij Peccavia, dan werkt
de draad, waar Peccavia aan hangt. Iederen keer dat wij een
gedachte hebben, trekt evenzoo onze geest aan het woord dat
het teeken van die gedachte is, en het woord treedt vooruit.
Wil ik nog een andere vergelijking geven ?... We dragen
allen in ons een piano : bij elke gedachte die wij uitdrukken,
duwt de geest op een toets en dadelijk galmt de klank.
Stelt u nu eens duidelijk voor, wat drukke beweging er, onder
't spreken, moet bestaan op den nauwen weg van de zenuwen
die, van uit onze hersenen, de woorden naar onze spraakspieren
voeren. Dat moet iets zijn gelijk het glijden van een rij jongens
op een slierbaan, gelijk het vliegen van een trein, waar zooveel
wagens aan hangen als wij woorden uitspreken.
—

**

Maar, gelijk bij 't bespelen van de piano, de muzikant al
eens op een toets slaat, zonder een klank te krijgen, zoo gebeurt
het dat de geest een woord niet in het bewustzijn kan roepen.
Ik wil hier niet spreken van de woordlamheid, waar zekere
personen aan lijden. Dat is een zonderlinge krankheid, die dikwijls in een kneuzing van den schedel of in een geraaktheid haar
oorzaak vindt ; wie er door aangedaan is, verstaat wel de woorden die hij leest of hoort, maar zelf woorden vinden kan hij niet.
Dat verschijnsel is ook min of meer waar te nemen bij
menschen die wat jaren krijgen, en beteekent daar dat het
geheugen begint te verzwakken. De dokters kunnen er den
gewonen gang van vaststellen : eerst vergeet men de eigennamen, dan de gemeene zelfstandige naamwoorden, daarna de
werkwoorden en de hoedanigheidswoorden, eindelijk zelfs de
tusscheriwerpsels.
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Maar met zulke gevallen houden wij ons niet bezig. We
handelen alleen over gezonde menschen, die, al schrijvende of
sprekende, bij toeval stom staan, omdat ze, gelijk men zegt, op
zeker woord niet komen.
Hoe is zoó iets te verklaren ?...
Slaat het op u zelven ga. Zelden of nooit zult ge moeten
zoeken naar woorden die tot uw dagelij ksche taal behooren, die
ge dus zeer dikwijls gebezigd en gehoord hebt. Immers, ieder
waarneming of voorstelling van een zelfde woord is een nieuwe
knoop in de koorde die de gedachte aan dat woord 'verbindt.
Door herhaald gebruik wordt de band zoo vast dat het woord
op 't eerste teeken verschijnt. Zoo heb ik nog nooit iemand weten
twijfelen aan zijn eigen naam, aan dien van zijn vader of van
zijn geboorteplaats.
Zelfs zonder herhaaldelijk gebruikt te zijn, kunnen woorden
die wij met bijzondere belangstelling vernamen, na lange rust,
nog zeer vlugge beenen lebben. o! EL knoop met volle aandacht gelegd, geldt soms voor tien achtereen. Ik was ziek aan
mijn rechteroog : ik zag alle voorwerpen tegelijkertijd tweemaal
en bekommerd ging ik bij den oogmeester. Ge hebt een diploplie,
verklaarde hij. Diploplie is wel een vreemd woord, en toch kan
ik 't alle oogenblikken vinden. ik heb menschen die geen Duitsch

kennen, heel vlot al de namen hooren zeggen van de steden en
merkwaardigheden die ze op een reis langs de boorden van den
Rhijn zes jaar geleden bezocht hadden.
Meest altijd, als ge moet zoeken, betreft het woorden die
misschien nooit diep in uw hersenen geprent stonden; zulke,
onder andere, die ge bij een rap lezen, alleen met de oogen
waarnaamt; of wel woorden die ge sedert lang niet meer en toch
weinig gebruikt hebt.
In 't eerste geval is er haast geen band; in het tweede is de
draad min of meer losgeraakt van het woord, dat diep en dieper
gezonken is in den vijver van 't geheugen; en meer dan éen trek
zal er noodig zijn, misschien zal er dienen geduikeld om dien
half verdronkene boven te halen .
Maar naar bekende woorden visschen is niet aangenaam.
Ge weet zeker dat ge 't woord kent, ge voelt het in uw binnenste, het beklemt u en ge kunt het niet loskrijgen; ge wordt
gewaar dat het op uw tong ligt, en 't wil er niet af. Soms kunt
ge zeggen hoeveel lettergrepen het heeft, welke klank er in komt

- 475
475 —
welke letter
letter het
het begint.
begint. En toch,
toch, ge
ge kunt het
het niet
niet in
in den
den
met welke
f 'met
krijgen, of
die 't't wilmond krijgen,
of liever,
liever, het
het woord
woord ontwijkt
ontwijkt de
de lippen die
opvangen.
en opvangen.
llen
en werken
werkendanig
danig
Die ijdele pogingen
pogingen vermoeien
vermoeien al
al spoedig en
~p de
de zenuwen.
zenuwen. Soms,
Soms, vooral
vooral in 't't spreken,
spreken, is
is er
er groote
groote haast
haastbij,
bij,
op
zelfs indien ge,
ge, alal schrijvende,
schrijvende, over
overtijd
tijdbeschikt,
beschikt,blijft
blijftuw
uw
en, zelfs
zoeken langs
langs het
het begrip
begrip zeer
zeerdikwijls
dikwijls zonder
zondereenige
eenige uitkomst.
uitkomst.
zoeken
is het de
de gedachte
gedachtevast
vast tetehouden,
honden,als,
als,wat
watmogelijk
mogelijk
Want ijdel is
de band
band tusschen
tusschen gedachte
gedachte en
enwoord
woordverbroken
verbroken werd.
werd. Dan
Dan
is, de
slaat ge op een
een toets
toets die
die de
de snaar
snaar onaangeroerd
onaangeroerdlaat.
laat.
gedaan? ...
Wat dan gedaan?...
Als het uit
uit te
te drukken
drukken begrip
begrip ons
ons niet
niethelpt,
helpt,moeten
moetenwij
wij
Als
onze toevlucht
toevlucht elders
elders zoeken,
zoeken, en
zullen we
we vinden
vinden in
in een
een
onze
en die zullen
eigenschap der
der woorden.
woorden.
woorden zijn
zijn gelijk
gehjk pluizen,
pluizen, die
die vastkleven
vastkleven en
en blijven
blijven
De woorden
wat ze raken.
raken. Daarom
Daarom isis het
hetzeer
zeer dienstig
dienstig te
te weten
weten
hangen aan al wat
wien, waar
wanneer ge
ge 't'tverloren
verlorenwoord
woord gehoord
gehoord
hoe, van wien,
waar en wanneer
hebt.
de beteekende
beteekendezaak
zaak getoond
getoond of
of
Misschien was
Misschien
was't't als
als men u de
uwverbeelding
verbeelding werken
werken en
en
in handen gegeven
gegeven heeft.
heeft. Doet
Doet dan
danuw
de zaak
zaak voor
voor:: die
dievoorstelling,
voorstelling, zoowel
zoowel als
als de
de zaak
zaak
stelt u helder
helder de
zelve, draagt
de
zelve,
draagt een pluis,
pluis, 't isis te
te zeggen,
zeggen, het
het woord
woord dat ge door de
voorstelling zult
zaak zelve,
zelve, in
in werkelijkheid
werkelijkheid of in
in
voorstelling
zult zien.
zien. IsIs de zaak
beeld,
uw oogen,
oogen, beschouwt
beschouwt die
bij dit
dit
beeld, onder uw
die dan
dan aandachtig:
aandachtig : bij
zal de
de naam
naamwaarschijnlijk
waarschijnlijk niet
niet lang
langachterwege
achterwege blijven.
blijven.
zicht zal
't Gaat hier gelijk in een apotheek, waar ge, met goed te kijken,'tGahiergljknpot,wargemdtkijn,
niet alleen
alleen veel
veel potjes,
potjes, maar op
op ieder
iederpotje
potje een
eennaambriefken
naambriefken
haperen op
op den
den naam
naam van
van
ziet.
ziet. Zelden
Zelden of nooit
nooit zal een spreker haperen
een voorwerp
voorwerp dat in 't bereik
bereik van
van zijn
zijn oogen
oogen staat.
staat. Wanneer
Wanneermij
mij
de naam van
van gewezen
gewezen leerlingen
leerlingen ontgaat,
ontgaat,vind
vindikikdien
diengewoongewoonlijk weer
het portret
portretvan
vanhun
hunklas.
klas.
lijk
weer door een blik te werpen op het
miet
Ge
begrijpt dat de
de heele
heelevoorstelling
voorstelling van
zaak uu niet
Ge begrijpt
van een zaak
alleen
haar eigen
eigen naam,
naam, maar
maar ook
ook dien
dien van
van haar
haardeelen
deelen en
en
alleen haar
gewone
zelfs het zien
zien of
of het
gewone kenmerken
kenmerkenvinden
vinden doet.
doet. Maar
Maar zelfs
verbeelden van éen
éen deel
deel of
ofvan
vanéen
éeneigenschap
eigenschapbrengt
brengtuudikwijls
dikwijls
op den naam van het
het geheel.
geheel. Zoo
Zoo leidt
leidt het
het zien
zien ofofverbeelden
verbeelden
hl1i~ heel natuurlijk
natuurlijk tot
het
van een huis
tot den
den Ilaam
naam van
van de
de markt
markt of het
plein waar
waar het staat.
Niets
om den
den naam
naamvan
vaneen
eenbeweging
beweging te
te kunnen
kunnen
Niets beter
beter om
zeggen,
die beweging
beweging werkelijk uit te voeren.
voeren.
zeggen, dan die

-- 476
't Kan gebeuren dat het te vinden woord de gezel is van
zeker gevoel. Kunt ge dat gevoel in u opwekken, dan ziet ge
mogelijk den gezel verschijnen Verbazend is het getal scheldwoorden die de gramschap op de lippen van fijn beschaafde
lieden doet komen.
Een woord hangt zeer dikwijls vast aan den persoon die 't u
leerde of veel in uw tegenwoordigheid bezigde. Misschien is het
de onderwijzer bij wien ge ter school gingt of de barbier die uw
haar sneed. Maakt hun portret in uw verbeelding en wellicht rolt
uit hun mond de gezochte klank.
Kleeft het woord niet vast aan de muren van een gebouw ?...
Dan klinkt het waarschijnlijk bij de voorstelling van de school
die ge bijwoondet, of van den vriendenkring dien ge bezoekt.
Komt, naar uw meening, het weerspannig woord in een stuk
voor dat ge van buiten geleerd hebt, dan zult ge trachten er u
eenige brokken van te herinneren, en de ongewillige zal, met of
tegen dank, door zijn naaste geburen uit zijn slaap gewekt en
meegetrokken worden.
Indien ge denkt het verloren woord in een geschrift gelezen
te hebben, zal 't soms voldoende zijn u den titel van het blad of
.

van het boek te binnen te brengen, om er het verlangde woord
gedrukt te zien.
Het spreekwoord dat zegt : Vogels van eender veeren vliegen
gaarne samen, is ook toepasselijk op de woorden. Wanneer ge

het juist passend en gewilde woord niet vindt, zult ge voordeclig
aan een zinverwant peinzen, dat u, door zijn gelijkende betee.
kenis, dikwijls het vergetene zal doen vinden. Daaruit volgt ook
dat een Fransch woord u licht de Nederlandsche vertaling zal
bezorgen.
Men weet dat sommige begrippen door onzen geest geassocieerd worden, zoodat het een het ander wekken kan. Is dit waar
voor de begrippen, dan is 't ook zoo voor de woorden die de
namen van die geassocieerde begrippen zijn. Om die reden
vindt ge dikwijls den naam van een gevolg door de oorzaak,
dien van het middel door het doel, dien van het uitwerksel door
het grondbeginsel, dien van het bijzondere door het algemeene,
— en omgekeerd. Zoo brengt de vader u op den naam van het
kind, of het kind op den naam van den vader.
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Hier zou men mij kunnen zeggen : 't Is zeker nuttig middelen te kennen om verloren woorden weer te vinden ; maar veel
liever hadden we te weten wat er dient gedaan om niet te moeten zoeken. Want, is het zoeken in het schrijven zonder groot
bezwaar, in het spreken is het zeer beschamend voor den redenaar en zeer vervelend voor de toehoorders.
Dat is ten volle waar, en ik voeg er bij, dat er velen in hun
leven niets belangrijks te schrijven hebben, terwijl bijna alle
mannen van zekeren stand nu en dan verplicht zijn b. v. eenen
toost in te stellen of te beantwoorden.
Het woordgeheugen is echter nooit zoo vast en getrouw dat
men er volstrekt op steunen kan. Gelijk het beste horloge eens
stilvalt, zoo faalt het geheugen soms, zelfs bij de meest bespraakten.
o! Ik weet het wel. Er zijn b. v. advocaten die twee uren en
nog meer aan een stuk kunnen spreken, zonder eens te haperen
of te blijven staan. Die toch, denken sommigen, vinden altijd hun
woord. Neen! neen! zij ook vinden het niet altijd, maar, door
oefening en vlugheid van geest, weten ze hun aarzeling voor de
toehoorders te verbergen. Ze zijn altijd met hun peinzen op hun
spreken een eindeken vooruit en voelen van te voren dat een
woord diep is ingeslapen; als 't oogenblik daar is om het te
gebruiken, verliezen ze hun tijd niet om dien slaper wakker te
schudden en op te roepen, maar vatten zonder wachten een
gewillig zinverwant bij het haar of geven er een omschrijving van.
Ze volgen daarin de behendige muzikanten na die, als een snaar
van hun viool springt, zonder onderbreking onberoerd hun spel
voortzetten en uit de naaste snaar dezelfde tonen trekken die
van de gebroken moesten trillen.
Daar hebt ge dus een uitmuntende manier om uw zoeken
niet te laten blijken; maar het toovermiddel om nooit te moeten
zoeken, dat kan ik u niet aanschaffen, dat bestaat niet.
Alleen zal ik eenige voorzorgen aanduiden die men nemen
kan om zoo weinig mogelijk naar de woorden te moeten zoeken.
Dit zoo weinig mogelk is gansch betrekkelijk : bij sommigen
zal dit weinige nog zoo schrikkelijk veel zijn dat ik hun welgemeend den raad geef nooit in een vergadering of op een feest te
spreken, of, kunnen ze er niet uit, wat ze willen zeggen op een
papier te schrijven en het eenvoudig af te lezen.
Onder dezen komen twee soorten van menschen :
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Jo Zij die in alle omstandigheden zoo traag of lui van verbeelding zijn dat het hun nooit gelukt een heelen zin zonder
aarzelen voor te dragen; het zijn my-open voor den geest, die
maar stap voor stapken denken; zelfs als hun kleeren in vlam
staan, moeten (lie nog peinzen hoe ze hun tong en lippen in
orde zouden brengen om brand! te roepen.
2° Zij die bij vrienden misschien het hooge woord voeren en
alleman overschreeuwen, maar, in tegenwoordigheid van een
menigte, al hun stoutheid, zelfs hun tong verliezen.
Beiden moeten noodzakelijk hun toehoorders doodelijk
vervelen en er bovendien met beschaamde kaken van afkomen,
voornamelijk de tweeden, de praters. Zij, zij hebben zoo dikwijls
onbeschaamd de gezellen den mond gestopt dat het dezen nu
een kostelijk genoegen is die babbelaars, die zoo dikwijls spraken,
als ze moesten zwijgen, nu te zien zwijgen, als ze moeten spreken.
En ieder van de toehoorders lacht zooveel tranen als de hakkelende redenaar zweetdruppels veriiest.
Dat ge min of meer moet zoeken, als ge in 't openbaar het
woord voert, hangt dus af, niet van uw praten bij de vrienden,
maar van uw bespraaktheid in 't publiek. Want, zijn er menschen
die altijd rap van tong zijn, men vindt er ook wel die in een
klein gezelschap het stelsel der dokters volgen van alle uren een
lepel, maar, bij 't zien van een zaal toehoorders, in geestdrift
ontvlammen en in 't spreken nu zoo vlug zijn als ze vroeger
traag waren.
Nu eenige voorzorgen.
Maar eerst toch nog twee vragen.
Zijt ge rijk genoeg aan woorden?... Hebt ge ten minste
woorden voor de gedachten die ge gaat uitdrukken? want van
't geheugen vooral is het waar te zeggen : het vat geeft maar uit
wat het inheeft; en ge zult onder 't spreken geen enkel woord
uiten dat niet vroeger in uw hoofd zat.
Zeer veel Zuidnederlanders spreken onder malkander niets
anders dan hun dialect; alleen als ze voor eeii vergadering
staan, gebruiken ze de letterkundige taal. Mogen zij die zoo
handelen, er op rekenen rad van tong te zijn ? Zeker niet, want
ze moeten te dikwijls strijden tegen de klanken, de vormen, ja,
soms tegen de woorden die hun vlugst op de lippen komen.
Voor wie denkt te moeten spreken, zal 't nuttig zijn, eenigen
tijd voor de bijeenkomst, vijf of tien bladzijden uit een boek te
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lezen. Maar opgelet ! dat mag niet gebeuren met de oogen
alleen, wat voor 't spreken weinig baten zou. Ge moet ten minste
halfluide lezen, zoo maakt ge de bekende woorden niet alleen
wakker, maar ge leert hun den weg dien ze straks zullen te
volgen hebben.
Diezelfde oefening is allervoordeeligst ook om vlot te schrijven. Menige normalist heeft mij bekend dat hij er goed bij

gevaren was.
Het spreekt vanzelf dat de lezing moet gebeuren in de til
die ge gebruiken zult; want b. v. door een Fransche lezing,
zoudt ge een Vlaamsche rede niet bevorderen.
Vermits het uw verbeelding is die u de woorden levert,
moet ge er voor zorgen, dat die ten gepasten tilde gewillig en
vlug zij. Goed gerief is de helft van 't werk, zegt het spreekwoord,
en dit' is ook waar voor 't geval dat ons bezighoudt. Hoe toch
zou uw verbeelding, als ze slaperig en lui is, u rap de woorden
kunnen aanbrengen?... Een molen die langzaam draait, geeft
weinig meel.
En de levendigheid der verbeelding is zeer veranderlijk van
aard, zoo veranderlijk als ons lichaamsgestel waar ze van afhangt.
De eene dag is de andere niet, en de Zondag is gewoonlijk beter
dan de Maandag. Zelfs is er bij de meesten verschil voor de uren
van den dag, velen verkiezen of den namiddag, Of den avond
boven den morgen.
Vermoeienis en krankheid hinderen bijna altijd de ver-

beelding.
Als 't nu gebeurt dat ge in ongunstige omstandigheden moet
spreken, terwijl uw hoofd 6f lui, 6f zwaar, 6f dwaas is, dan dient
ge op de eene of andere wijze uw verbeelding op te hitsen.
Bestaan er daar misschien geneesmiddelen voor?
Ja, maar ik kan er geen vasten regel in geven, want het verhaasten van den bloedsomloop, waardoor dan de verbeelding
vlu2ger wordt, hangt in zekere mate af van ieders lichamelijk
gestel. Wat bij den eene de verbeelding aan 't loopen brengt,
doet ze bij den andere kruipen of stilvallen.
Rousseau, om zijn verbeelding aan te vuren, zat gaarne met
ontdekt hoofd in de volle zon. Bossuet moest een koude kamer
hebben en doeken om het hoofd. Grétry zat liefst met de voeten
in ijskoud water. Milton wou uitgestrekt liggen, terwijl Mozart
beweging noodig had. Lamennais verkoos de stilte en zelfs de
duisternis.
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Ieder hierin moet zich zelven kennen. Velen toch vinden
baat bij het rooken van een sigaar, bij het drinken van een tas
koffie, van een glas bier of wijn.
Vermits hier spraak is van bier en wijn, zal 't bij Vlamingen
niet ongepast zijn er bij te voegen dat dit middel maar dient, als
't matig wordt aangewend. Want, ieder weet het, tusschen twee
glazen kan de geest, eerst opgewekt, weer lam worden. Als de
tong ijzer slaat, is, buiten allen twijfel, de verbeelding belemmerd
en de tijd voorbij om wijs en vlug te spreken. Ongelukkig kiezen
eenigen, anders veelal droeve zwijgers, juist dien tijd om te
bewijzen dat ze spreken kunnen.
Voordat ge opstaat, moet ge toch eenigszins weten wat ge
gaat zeggen, en dat goed meenen. Bij die overweging zullen de
meeste woorden die ge gebruiken zult, in uw verbeelding verrijzen, en de overtuiging waarmede ge uw gedachten zult uitdrukken, zal er veel andere als vanzelf doen toestroomen. Goed
meenen wat ge zegt, is de groote zaak. Luistert maar hoe fel ter
taal de ongeleerde arme is, als hij u vertelt van zijn honger en
zijn ellende. Maar ach ! de beleefdheid eischt zeer dikwijls dat
wij spreken, als ons hart koud is. En 't hart is het vuur dat het
vat der verbeelding moet aan 't koken brengen. In zulke gevallen
spreken is een harde proef voor een ongeoefende. Dat hij zich
toch in 't hoofd niet steke te schitteren en de armoede zijner
gevoelens achter klinkende woorden en ongewone omschrijvingen te verbergen! Om hier geen schande te rapen, is het best
geen eer te zoeken en zich te vergenoegen met een alledaagsche
formuul.
De woordenkeus is hier en altijd een punt van 't allergrootste gewicht. Velen, zeer velen van die nu en dan in 't openbaar
moeten spreken, meenen dat daar alles anders hoeft gezeid dan
in een klein gezelschap. Bij de beste frak die ze nu aanhebben,
zou, denken ze, een gewone taal misstaan, en ze zoeken naar
zoogenaamde stadhuiswoorden, boekenwoorden die vroeger nooit
over hun lippen rolden, maar die ze misschidn enkele keeren en
alleen met hun oogen in geschriften gelezen hebben. Hoe wilt ge
dat zulke woorden vlug op uw lippen komen?... Ze kennen er
den weg niet toe ; ge wilt ze doen loopen en ze kunnen nog maar
kruipen.
Wat zoudt ge staan hakkelen, kuchen en wachten, totdat
die kruipers in uw bereik geraakt zijn, terwijl de gewone woorden met heele zwermen komen aangevlogen?... Kiest daaruit,
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ja; maar verwijdert die niet stelselmatig : de vink is geen leelijke
vogel, omdat hij op alle boomgaarden woont. Het geldt hier
spoedig bediend te worden en, als ik honger heb, verkies ik een
brood dat op de toogbank ligt, boven een krentenkoek die nog
in den oven steekt.
Staat nu maar recht en jaagt verre uit uw hoofd de ongelukkige gedachte dat ge er gaat doorvallen. Want al de voorzorgen die ge genomen hebt, zullen hoegenaamd niets opleveren,
indien ge toegeeft aan de vrees. De vrees immers stremt heel den
stroom der gedachten en der woorden; zij legt de beweging van
uw verbeelding stil en verplicht haar u niets anders te laten zien
of hooreg dan de woorden : ik zal er doorvallen./ ik zal er doorvallen ! Juist gelijk een phonograaf, die altijd denzelfden klank
uitgeeft, wanneer de naald niet voortbeweegt.
Zet, terwijl ge spreekt, heel uw onverdeelde aandacht op
wat ge zegt. Wordt ge misschien licht van uw stuk gebracht door
het glimlachen of fluisteren van de toehoorders, kijkt dan rond,
zonder iets of iemand te bezien; kijkt dan zelfs, als 't noodig is,
recht voor u naar de tafel, of hoog genoeg boven de hoofden.
Vreest ge nu misschien nog voor verstrooidheid, knijpt dan uw
oogen dicht; want, al toont ge u daarin niet voorbeeldig, toch is
't beter blind te spreken dan ziende stom te staan.
Voor de houding ook raad ik u aan, uw volle gemak te
nemen, en hebt ge gaarne een steun voor handen en beenen,
plaatst dan een stoel of zetel vlak voor u. Misschien hebt ge,
onder 't spreken, wat de Franschen een tic noemen; al is zoo
iets minder beschaafd, 't is zeker nu de tijd niet om dien af te
leeren; integendeel, vermits de tic bij velen een onontbeerlijk
middel is om gemakkelijk te spreken. Sommigen moeten hun
handen laten spelen : ze draaien aan hun horlogeketen of keeren
gedurig hun vork of hun mes om. Anderen willen volstrekt iets
in hun handen houden ; hier toch is niet alles even goed : het
glas kan storten, het mes kan kwetsen, als ge breede gebaren
maakt.
Indien nu onder uw spreken de woorden tot uw gemak en
genoegen snel verrijzen, moogt ge geen onvoorzichtigheid begaan
door veel langer te spreken dan ge u eerst hadt voorgenomen.
Kort en goed weze uw leus. Want, vergeet het niet, nevens den
berg ligt altijd het dal, en een ongelukkig einde bederft al
't ander; immers, het lest gedenkt best.
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JONCDE.
JONGDE = Jeugd, fr. jeunesse, Jeune age, staat bij DE Bo,
Wvl. Idiot., geboekt. Een voorbeeld daarvan komt voor in een
lied « De Gentsche Juffers » van omtrent het jaar 1670, door
J. F. WILLEMS in het Belgisch Museum, IIIe deel (1839), blz. 221,
uitgegeven. Het woord is overigens nog in Oost-Vlaanderen in
gebruik. Den heer VERDAM is het onder den Middelnederlandschen vorm JONCDE, onbekend gebleven; onder .Joncheit verwijst hij evenwel naar het Wvl. Jong de. Van dit JONCDE hebben
wij een voorbeeld aangetroffen, in eene oorkonde van 1405,
welke wellicht van Gentschen oorsprong is :

Staatsarchief te Gent, Fonds der Abdij van Sint-Pieters, Reg.

nr 22, fol. ix : « Memorie van een kint van .xiij. jaere, dwelc ghevanghen was om dadt een bursse ghesneden hadde.
« Anno xiiijc .v. was ghevanghen eens Martins Goejans zuene,
scoolier ter scoolen ghaende, houdt ontrent .xiij. jaeren, om dat hij
een burse ghesneden hadde, daer ghelt in was, in Onser Vrauwen
keercke, waer af men ghewaerre wardt, ende ghaf voetstaens de
burse met den ghelde wedere den ghenen diense ghesneden was.
Vanden weicken dat de proost liet compositye maken ter bede van
ghoeden lieden, anghesien zyn joncde ende om dat hij ter scoolen
ghinck, met xviij lb. p. »
ED-W . GAILLI A R D.
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KAREL BOURY-FO·NDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel 1'laa7llsche
Liederel/ onder het \olk te verspreiden. Te dien einde, schrijrt
de Koninklijke VlaamsclH' Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
Eene eerste prijsvraag is \'oor het jaar 1912 uitgeschreven, t.w. :
Lager onderwijs: hO(Jgste k;Js~en - Verlangd wOTd~n : 21) .C!booUJecl<"reu
en muzü-k), waaronder 10 inzonèlcrht'id "oor meisjes.
Ge-dicbten en muzit=k brbooren onuit~t geven te zijn.
Prijs: 50C, fr., of :I5c fr voor den dlclHf"T t"n 250 Îr . voor den toondichter. - Bij
niet·toek,.1 Dit g van den plijS, kan 1 ij ondt'T verschEidene mededingers verdeeld
worden.

(&,edicbt~n

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911.

111
J.

SALSMA~S-FON1)S.

Krachtens het Koninkliik U c~luit \ <In 25 JanU;l1 i 1909, houdende goedkeuring van h<:l Rcg-lelllclIl 'door de Koninklijkc
VläaIUsche Academie VIII.r liet J. Salsmans-Fonds Yastgestekl, zal de jaarlijksche ilitlC,1 \'an dil Fonds door baar
gebruikt ":,,rdell l1aar eigul inzil ht en u:lar den el~t li der
omstandigheden:
a) bc-lZij tot lH"t UihcllTijv(n van plÎjsvragtl'_ h~hij tot bet uitgc\'t' n van jngczonden wrrkf"D op bet gebied der Nederlandsche taalkunde;
IJ) hetzij tot hft uitgeven van ~liddehl fdfJlaDd!-cb't" tekften op bet gtbird der
Roomscb·Catèolieke lijb~lvt"rtaljn" Lijbel\erk lar :ng, Ijlur~j"t zrdelt'er. catechese,
homilrtiek, hagiC"graphit"', ascetiek! geestelijke liede.ren en gedichten,ordensrrgelen;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijkt> zendilJgeno[ van studiereizen,
welke tot het voolbcniden 'VSD uitgav'JI als dt' l.ndt"l li'ttra IJ en c ttenot"l11de,
.oodzakelijk worden bevonden;
dl hetzij tot het bekostil!:rD van de illustr atie van reeds door de AcadeJllie
onàun( men uitgaven in dt'D aard van de ondeT Jittera IJ I n c geDoemde.

Eene eerste prijsvraag is ,"oor het jaar 191'7 uitgeschreven, t.w. :
Jlldd~leeu,,'.c·b., Ltturlrl~. - Inricbti~g .n nrspreiding der Middel·
Ilederland.cbe Ge/iiJm· en Gebedenboeken.
Prijs: 600 Ir.

Te beantwoorden uiterlijk tegeu 10 December 1918.

MAANDSCHRIFT

VERSLAGEN
EN

MEDEDEELINGEN
Ul<.R

KONINKLIJKE

VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE

Juli
I910

GENT
.p~.

S I F

F

E R'

Drukker der Koninklijke Vlaamsche AcademIe
1910

INHOUD.

1°) Verslag over de Plechtige Vergadering.

483

2°) Jltstus van Gent (Joos valt Wassenhove), door
Prof. A. DE CE"CLENEER.

503

3°) Heldensage en Sprookje, door Prof.. Dr. B. SIJMONS 579
4°) J aarlijksch feestmaal.

599

5°) Verslag over de Juli-vergadering.

6II

6") Kleine verscheidenheden. - Nr XXXII.
Vertassement en Rijden op een hztzts, door
EDW. GAILLIARD

7°) Handelingen Nr 15. De algemeene letterkundige
taal, door GUSTAAF SEGERS

626

627

PLECHTIGE VERGADERING
van z6 Juni

1910

IN DE GROOTE FEESTZAAL
VAN HET

GOUVERNEMENTSGEBOUW.

Te elf uur vergaderen de Heeren Leden der
Academie in een salon Ivan het Gouvernementsgebouw, om den Weledelen Heer JORIS HELLEPUTTE,
Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen, werkend Lid der Academie, en den Weledelgeboren Heer Baron R. DE KERCHOVE D'EXAERDE,
gouverneur der provincie, af te wachten.
Zijn aldaar aanwezig de heeren Prof. A. DE
CEULENEER, bestuurder, Is. TEIRLINCK, onderbe-

stuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris, de heer Prof. Dr. B. SIploNs, buitenlandsch eerelid;
de heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Th. CooPMAN , JAN BROECKAERT, JAN BOLS, KAREL DE FLOU,

Jhr. Dr.

KAREL DE GHELDERE, GUSTAAF SEGERS,

Prof. Dr.

WILLEM DE VREESE,

Dr. JAc.

MUYLDER-

Dr. HUGO VERRIEST, Prof.
Dr. C. LECOUTERE, VICTOR DELA MONTAGNE en
Prof. Mr. PAUL BELLEFROID, werkende leden;

MANS, JAN BOUCHERIJ,
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de heeren

ALF. DE COCK,

Dr. JOZEF

MANSION,

R. VANDEN BERGHE en Dr. Is. BAUWENS, briefwis
-sel nde

leden (i).

Zijn ook aldaar aanwezig de heeren : A. SwF FER , schepen van openbare werken en waarnemende burgemeester der stad Gent; — EDW. COREMANS, afdeelingsoverste aan het Ministerie, afgevaardigde van den Weledelgeboren Heer Baron
DESCAMPS, Minister van Wetenschappen en KunALF. DELCROIX, bestuurder aan het Misten;
nisterie, afgevaardigde van den Weled. Heer
SCHOLLAERT, Minister van Binnenlandsche Zaken,
Hoofd van het Kabinet; Z. Eerw. Kanunnik
M. DE BAETS, aartspriester, vertegenwoordiger van
Z. D. H. Mgr. STTLLEMANS, bisschop van Gent ;
hoogleeraar V.

DE BRABANDERE,

rector der

Hoogeschool van Gent; en It DUTORDO[R,
hoofdingenieur van den Technischen Dienst der
Provincie.
Intusschen wordt de Heer Minister aan het
station afgehaald door den Weledelgeboren Heer
Gouverneur der provincie.
Bij de aankomst van den Heer Minister in
het Gouvernement, worden hem, door den bestuurder Prof. A. DE CEULENEER, de Weled. Heer
(x) De heeren Dr. H. CLAEYS, Mr. EDW. COREMANS en AMAAT
Joos, werkende leden, alsmede de heeren Dr. EUG. VAN OYE, OMER
WATTEZ, FRANK LATEUR en Dr. LEO GOEMANS, briefwisselende
leden, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering
hij te wonen.
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Prof. Dr. SIJMoNS en de andere aanwezige Heeren
beurtelings voorgesteld.
*

De vergadering vangt aan te elf uur en half.
De heer Bestuurder leidt den Weledelen Heer
Minister en den Weledelgeboren Heer Gouverneur, alsmede de aanwezige hoogambtenaren en
leden in de vergaderzaal. De Heer Minister neerr t
plaats aan het bureel. Aan zijne rechterzijde zitten
de heeren Prof. A. DE CEULENEER en Prof. Dr.
B. SIpMONS; aan zijne linkerzijde de heer EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris.
Benevens de bovengenoemde heeren, vereeren de plechtigheid met hunne tegenwoordigheid,
de heeren : Mr. 0. VAN MALLEGHEM, substituut
aan het. Hof van Beroep, te Gent;
COUNSON,
ACH. CLAEYS, schoolopziener van
hoogleeraar;
A. ROEGIERS, behet schoolkanton Ledeberg;
stuurder van 's Rijks Middelbare en Lagere NorCLAESSENS, kapitein-bevelmaalschool, te Gent;
?de
linieregiment;
hebber aan het
DE POORTER,
eerste luitenant aan het e de linieregiment;
ERN.
VAN DEN BERGHE, ingenieur, overste van den
Dienst der Spoorwegen, te Doornik;
Mr. V.
VAN DER HAEGHEN, stadsarchivaris;
P. BERGMANS, onderbibliothecaris aan de Boekerij der
Hoogeschool;
D SCHAMPS, bestuurder van het
Krijgshospitaal; Kan. E. VAN RECHEM, algemeen
Bestuurder der Zusters van Liefde; -- S. HERTOG,
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ministerieele officiant van
eerevan den Israëlietischen eeredienst;Erm.
SOENS, O.
O.VAN
HAUWAERT, V.
FRIS,
dienst ;
ERN. SOENS,
VAN HAUWAERT,
V. FRIS,
L. VAN
PUYVELDE en J.
J. VVASTEELS,
WASTEELS, leeraars aan het
VAN PUYVELDE
Koninklijk Athen
Athenceum;
VAN
Koninklijk
ae um; - J.J. SADONES,
SADONES, H.
H. VAN
NIEUWENHUYZE, O.
EECKMAN, P.VERHELLE
P.VERHELLE en VAN
NIEU`YENHUYZE,
O. EECKMAN,
VAN
DE KEERE,
KEERE, leeraars
aan het
hetSint-Lievenscollege;
Sint- Lievenscollege;
leeraars aan
DE
H. ABEELE
en L.
L. LAMBRECHTS,
LAMBREcHTs, leeraars
leeraars aan
aan
--- H.
ABEELE en
's Rijks Normaalschool;
Normaalschool;--- A.A.VAN
VAN THIELEN,
THIELEN, leeraar
aan
- J.
J. VVANNYN,
WANNYN, talenaan de
de Middelbare
MiddelbareSchool;
School;
leeraar
en leeraar
leeraar aan
aandedeNijverheidsschool;
Nijverheidsschool; --leeraar en
EDM. FABRI,
FABRI, ingenieur,
aringenieur, hoofdopziener
hoofdopziener van
van den arbeid;
Dr.
A.
J.
J.
VANDEVELDE,
bestuurder
van
het
beid ;
A. J. J. VANDEVELDE,
het
Stedelijk Laboratorium;
Laboratorium; J.
J. SAUWEN,
van
Stedelijk
griffier van
SAU`YEN, griffier
den krijgsraad
Gent; -- E.
E. DE
DE (UYPER,
EGCUYPER, M.
M. EGden
krijgsraad te
te Gent;
GEN, A. KLUYSKENS,
VAN ACKER,
ACKER, E. VAN
VAN DER
DER
GEN,
KLUYSKENS, . K.
K. VAN
MENSBRUGGHE, J. VAN DE VYVERE en TH.
VANMENSBRUGH,J.VADEYR
TH. VAN
HAUWER;\IEfRF.N,
- Dr.
Dr. BRUINSMA,
BRUINSMA,
HAUWERMEIRF,N, advocaten;
advocaten;
- J. F
OBE,
geneesheer; - EG DE BACKER, apotheker;
apotheker;-FOBE,
notaris;
E. H.
H. Pater
Pater AXTERS
AXTERS en
Pater BERGnotaris; --- E.
en Pater
BERGMANS, S.
J.; - E.
E. DUMOLEYN
J. THIENPONT,
MANS,
S. J.;
DUMOLEYN en J.
THIENPONT, onderpastoors; - DE
SMET, oud-missionaris;
- Eerw.
Eerw.
DE SMET,
oud-missionaris;
deonderwijsinrichting
onderwijsinrichting J.
J.
Broeder-bestuurder van de
B. de la
la Salle
Salle;; - G. D'HoND
n'HONDTr en l\IAuRrrs
DE
MAURITS J.
J. C. DE
Vos, letterkundigen;
letterkundigen; - E. TOCH
TOCH en
Is. VERGAUVos,
en Is.
VERGAUWEN
hoofdonderwijzers en C.
C. VAN
VA:'\r Oos
OOST,
WEN,, hoofdonderwijzers
'r, onderROELS en J.
DRuBBEL, muziekwijzer; - OSC.
Osc. ROELS
J. DRUBBEL,
F.WIL\;v'ILleeraars; - E. STEEGHERS,
STEEGHERS, nijveraar;
nijveraar; --- F.
LEMS,
Staat;—
- K.
K. LAROY,
LEMS,gepensionneerde
gepensionneerde van
van den Staat;
LAROY,
Burgerlijke Gebouwen;
Gebouwen; - EDG.
EDG.
toeziener van de Burgerlijke
QUICKE,
voorzitter van den VI
estvlaamschen Kring;
Kring;
OUICKE,voorzitter
`Vestviaamschen
- ook
ook de
heeren A.
A. VAN
(OLLE,
de heeren
VAN 0OVERBEKE,
VERBEKE, P. COLLE,
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en 0. STEGHERS, vertegenwoordigers van het Fondsenblad, Le Bien Public,
Gazette van Gent, Bur erzoelzijn van Brugge en
't Getrouwe A'aldeh lzem. -- De vergadering werd
verder bijgewoond door een honderdtal andere
belangstellenden en door een twintigtal dames
waaronder Mevrouw B. SIJMoxs, uit Groningen;
Mevrouw A.D. nE CEULENEER, Mevrouwen A. en
W. SIFFER, Mevrouw J. FORE, Mevrouw J. WANNYN, Mevrouw LAMBRECHT LAMBRECHTS en Mevrouw MAURITS J. C. DE VOS -VERBRUGGHE, regen vtes aan het Instituut Ch. de Kerchove.

J. MATTON, H. DE ZEINE

De heeren WILFRIED SIFFER, VICTOR VERen Ivo DE VREESE waren zoo goed, evenals
voorgaande jaren, als commissarissen op te treden.
MAST

*

4k.

*

De heer Bestuurder verklaart de vergadering
voor geopend en begroet den Weledelen Heer
Minister J. HELLEPUTTE met de volgende toespraak :
MIJNHEER DE MINISTER EN HOOGGEACHTE COLLEGA !

Het is mij een waar genoegen, 'als Bestuurder der
Academie, U op deze plechtige vergadering, welkom
te mogen heeten. Uwe tegenwoordigheid in ons midden
is een nieuw blijk van uwe belangstelling in de werkzaamheid onzer Koninklijke Instelling : niettegenstaande uw zoo drukke ambtelijke bezigheden, hebt Gij
niet geaarzeld tot ons te komen. Uwe verkleefdheid aan
de taal van ons volk is sedert jaren het land door
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bekend,
menigvuldig zijn
de zoo
zoo welsprekende
welsprekende als
als
bekend, en
en menigvuldig
zijn de
der taaltaaldoeltreffende
doeltreffenderedevoeringen
redevoeringendie
die gij
gij ten
ten bate der
rechten
van het
het Vlaamsche
Vlaamsche Volk
alom hebt
hebt uitgesprouitgesprorechten van
Volk alom
ken.
Vlaamsche Volk
zal U
dankbaar blijven
blij ven voor
voor
ken. Het Vlaamsche
Volk zal
U dankbaar
al
goede clat
Gij reeds
hebtgesticht,
gesticht,
al het goede
dat Gij
reeds voor zijne
zijne taal hebt
en
voor de
de talrijke
talrijke verbeteringen
verbeteringen die
die Gij
Gij op
op taalgetaalgeen voor
bied,
Departement hebt
Uw
bied, in
in uw Departement
hebt weten in te voeren. Uw
zeer
aanwezigheid op deze
deze vergadering
vergadering
zeer gewaardeerde
gewaardeerde aanwezigheid
laat ons
ons verhopen
verhopen dat
dat de
deKoninklijke
KoninklijkeVlaamsche
Vlaamsche AcaAcavoorheen, steeds
steeds op
op uw
uwwelwillenden
welwillenden
demie,
demie, zooals
zooals voorheen,
steun
mogen rekenen,
rekenen, en
tevens op
op uw
uw krachtige
krachtige
steun zal mogen
en tevens
tusschenkomst bij
bij uwe collegas
collegas tot
tot het
het welgelukken
welgelukken der
der
feesten
haar vijf-en-twintigjarig
vijf-en-twintigjarig bestaan,
bestaan, dat
dat wij
wij
feesten van
van haar
toekomend
hopen te
te vieren.
vieren.
toekomend jaar
jaar luisterrijk hopen
Nogmaals,
\Vaarde
Nogmaals, Hooggeachte
Hooggeachte Heer
Heer Minister
Minister en Waarde
Collega,
namens
Collega, wees
wees welkom
welkom in
in 011S
ons midden;
midden; heb dank namens
al uwe collega's, die
die er
er trotsch
trotschop
op zijn
zijn een
een hunner
hunnermedemedehet
hooge
ambt
van
Minister
te
zien
bekleeden.
leden
leden het hooge
Minister te zien bekleeden.

"* **
worden door
door al
al de
deaanwezigen
aanwezigen
Deze woorden worden
begroet.
met levendige bijvalsbetuigingen begroet.
verleent de heer Bestuurder
Bestuurder het
het woord
woord
Thans verleent
aan den heer Bestendigen Secretaris, tot mededee-andehrBstigScea,omdde ingekomen
ingekomen brieven
brieven::
ling van de
Bestuur
Vanwege verschillende personen, heeft het Bestuur
Academie schriftelijk
ontvangen, dat
dat het
het
der Academie
schriftelijk bericht
bericht ontvangen,
ten zeerste
zeerste spijt
spijt deze
deze plechtige
plechtige vergadering
vergadering niet
niet te
te
hun ten
kunnenbijwonen.
bijwonen.Het
Het
zijn
heeren:
Baron
DESCAMPS,
kunnen
zijn
dede
heere
n : Baron
DESCAMPS,
\Vetenschappen en
en Kunsten,
Kunsten, die
diezich
zichechechMinister van Wetenschappen
ter laat
laatvertegenwoordigen
vertegenwoordigendoor
doorden
den
heer
EDW.
COREter
heer
EDW.
COREMANS, afdeelingsoverste
- F.
F.
MANS,
afdeelingsoversteaan
aanzijn
zijn Departement;
Departement; —
SCHOLLAERT, hoofd
vanvanhet
Mil)ister van
van
SCHOLLAERT,
hoofd
het kabinet,
kabinet, Minister
Binnenlandsche Zaken
Landbouw, die
zich laat
laat
Binnenlandsche
Zaken en
en Landbouw,
die zich
vertegen \Voordigendoor
door
ALFRED
DELCROIX~
vertegenwoordigen
denden
heerheer
ALFRED
DELCROIX,
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bestuurder aan zijn
zijn Departement;
Departement; -— AUG. DELBEKE,
bestuurder
Minister van
van Openbare
\Verken, die zich
verMinister
zich laat ver
Openbare Werken,
tegenwoordigen door den heer Ose.
BAUWENS, hoofd--tegnwordie n
Osc. BAUWENS,
ingenieur
te Gent; --- LEON
LEON
ingenieur. van Bruggen en \Vegen,
Wegen, te
DE
- G. CooCOoDE LANTSHEERE,
LANTSHEERE,Minister
Minister van
van Rechtswezen; —
RE~fAN,
Kamer van
van VolksvertegenwoorVolksvertegenwoorREMAN, voorzitter der Kamer
digers;
VANOVERBERGH,
OVERBERGH, algemeen
aan
digers
; —- C.C.VAN
algemeen bestuurder aan
H.
Wetenschappen en Kunsten; --- H.
het Ministerie van \Vetenschappen
VAN MAELE, eerste voorzitter
voorzitter van het Hof
Hof van
van Beroep;
VAN
- Z. D.
D. H.
H.Mgr.
l\Igr.STILLEMANS,
STILLEMANS, bisschop van
Gent, die
die
van Gent,
vertegenwoordigen door den Z. E. H.
zich evenwel laat vertegenwoordigen
DE BAETS,
BARI'S, aartspriester, voorzitter
voorzitter van
van het
het SemiSemiM. DE
narie;
- Baron
BaronGREINDL,
GREINDL, luitenant-generaal,
opperbeluitenant - generaal, opperbenarie ; —
velhebber der Burgerwacht
\Vest-VlaanBurgerwacht van Oost- en West-Vlaanderen; —
- Graaf VAN
PUTTE, luitenantluitenant
VAN DER STEGEN DE PUTTE,
generaal, bevelhebber der zde
ruiterij;; --BEERBEER--gen ra l,
2de afdeeling ruiterij
staatsminister en volksvertegenwoordiger; —
NAERT, staatsminister
Graaf
DEBAILLET-LATOUR,
BAILLET-LATOUR, gouverneur der provincie
Graaf DE
Antwerpen;; —
- Baron
BaronRUZETTE,
RUZETTE, gouverneur der proAntwerpen
\Vest- Vlaanderen; --- BEGEREM,
BEGEREM, oud-minister,
oud -minister,
vincie Westvolksvertegenwoordiger; -TH.
TH.
LEGER en C.
C. DE
DE BAST,
BAST,
volksvertegenwoordiger;
LEGER
senators;
BRAUN,ARTH.
ARTH.BUYSSE,
BUYSSE, J.
J. MAENHOUT,
senators ; —- E.E.
BRAUN,
J.
VAN CLEEMPUTTE
CLEEMPUTTE en
A.VERHAEGEN,
VERHAEGEN, volksvertegenvolksvertegenJ. VAN
en A.
woordigers;; —
- Baron
BaronVAN
VANZUYLEN
ZUYLEN VAN
VAN NYEVELT,
woordigers
NYEVELT,raadsraadsheer aan
aan het Hof
Hof van Beroep; -— Z.
E. Pater
PaterJ.J.VAN
VANDE
DE
Z. E.
VEN, S. J.,
J., stichter van het Van de
de Ven-Heremans-Fonds;
Ven -Heremans-Fonds;
-— Z.
SALSMANS, S.
J. SALSMANS,
S. J., stichter van het SalsZ. E. Pater J.
mans-Fonds;-Douairière
A. MERGHELYNCK,
MERGHELYNCK, te Iperen;Iperen; —
mans-Fonds;
-- Douairière A.
Z. E. H.
H. Kanunnik A. DE
DE BOCK,
BOCK, aartsdiaken; -— J.J. VAN
VAN
Z.
DER
LINDEN,
beheerder-opziener
der
Hoogeschool;
Hoogeschool; —
DER LINDEN, beheerder-opziener
A. SOLVYNS,
SOLVYNS, arrondissementscommissaris;
ROD.
DE
arrondissementscommissaris; — ROD.
SAEGHER, provincieraadslid; —
- G.
G.CLAEYS
CLAEYSBODUAERT,
BOÛÛAERT,
oud-provincieraadslid;
DE
FORMANOIR
DE
LA
CAZERIE,
oud-provincieraadslid ; — DE FORMANOIR
CAZERIE,
e
colonel-bevelhebber
van
het
4
reginèent
lansiers;
colonel- bevelhebber
het 4e regiment lansiers ; MALEVEZ,
colonel
van
het
eerste
regiment
schutterij;
MALEVEZ, colonel van het
schutterij ;
--- K.
K. STASSINET,
STASSINET, majoor-bevelhebber
majoor-bevelhebber van
van de
de schutterijschutterijafdeeling der
der Burgerwacht;
Burgerwacht; --- P.P.THOMAS,
THOMAS, pro-rector
afdeeling
pro-rector
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der Gentsche Hoogeschool ; -- P. MANSION, hoogleeraar

te Gent; EM. VLIEBERGH, hoogleeraar te Leuven;
— J. PERSYN, leeraar aan de Hoogere Handelsschool te
Antwerpen; — H. FRAEYS, gemeenteraadslid ; – E. ALLEGAERT, opziener van het Normaal Onderwijs te Brussel; -- L. Loos, kantonale schoolopziener te Oudenaarde; -- E. P. STEYAERT, overste der EE. PP. Jezuïeten, te Gent; -- E. P. DE BECK, S. J., te Gent; -- A.
GOETGHEBUER, vrederechter van het I e kanton van
Gent; -- HERMAN RONSE, bestuurder der Horbouw
school ; — EM. DE SORGHER, leeraar aan de Normaalschool; — O. DE GRAVE, eere- griffier van het Provinciaal Bestuur; — A. CASSIERS, opperdeken van de
gebuurtedekenijen der stad Gent; — Ds. J. DOMELA
NIEUWENHUYS, predikant der Hervormde Kerk te Gent;
Ds. J. H. LAATSMAN, predikant der Belgische Christelijke Zendingskerk;
F. CAP, pastoor van Sint-

Amandsberg.

*
Vervolgens wenscht de Bestuurder de aanwezigen welkom in dezer voege :
U ook, Dames en Heeren, en inzonderheid U, weledelgeboren en hooggeachten Heer Gouverneur, en U,
achtbare Heer waarnemenden Burgemeester der stad
Gent, heet de Koninklijke Vlaamsche Academie welkom
op deze plechtige vergadering die, gelijk vorige jaren
alweer in deze zaal plaats grijpt, dank zij de gastvrijheid
die de Heer Gouverneur haar zoo bereidwillig wil verleenen. Het is met een vaderlandschen trots dat wij U
hier zoo talrijk zien opkomen, omdat gij aldus een bewijs
levert van uwe geechtheid aan de taal van ons volk.
t
Daarna zet Prof. A. DE CEULENEER de vergadering voort met eene toespraak : 5oos z,-an Gent,
kunstschilder uit de 15de eeuw :

-

491I
49

-

Sedert lang
is ons een
een Laatste Avondmaal
Avondmaal bekend,
lang is
in de
de Galleria
Galleria van
van het
hetKasteel
Kasteel van
vanUrbino
Urbino bebethans in
waard,
dat Vasari
Va sari aan
aan Giusto
da Guanto
Gllanto toeschrijft.
Giusto da
waard, dat
Volgens onlangs
oorkonden mag
mag men
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eerelid onzer Academie, die de tamelijk lange reis naar
Gent wel heeft willen ondernemen om, in deze plechtige
vergadering eene voordracht te komen houden over

Heldensage en Strookje.
Het zal voor ons een waar kunstgenot zijn dit zoo
belangrijk onderwerp te hooren behandelen door Prof.
SIJMONS die, in de geleerde wereld, zoo gunstig bekend
staat door zijne werken over oude Nederlandsche Taalen Letterkunde alsook door zijne studiën over de
Folklore.

Het woord is aan Prof. Dr.

SITMONS :

Na aan de Academie voor de hem bewezen eer zijn
dank betuigd te hebben, merkt de Spreker op, dat in de
korte spanne tijds, hem toegemeten, slechts een zeer
oppervlakkige behandeling van het door hem gekozen
onderwerp « Heldensage en Sprookje » mogelijk zal zijn.
De Spreker begint met een historischer terugblik op de
ontwikkeling der sprookjeslitteratuur achtereenvolgens bespreekt hij de opvatting der gebroeders Grimm,
uitvloeisel der Duitsche Romantiek, die in het sprookje
gezonken mythes zag, de zoogenaamde « Wanderungshypothese » van Benfey, en eindelijk de theorie van
Wundt, voor wien het sprookje de primaire vorm van
mythologisch denken is, waaruit zich de sage ontwikkeld heeft.
Spreker onderzoekt de theorie van Wundt nader
ten opzichte van het ééne punt der betrekkingen tusschen sprookje en heldensage. Hij gaat na, in hoeverre
de opvatting van den Leipziger psycholoog, dat de heldensage uit het sprookje is ontstaan door het binnendringen van historische elementen, van het standpunt
van den germanist houdbaar is, en komt, evenals prof.
Heusler, tot een ontkennend antwoord. Talrijke sprookjesmotieven hebben zich vastgehecht aan de in haar
kiem historische Germaansche heldensage, maar het is
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ondenkbaar, dat het sprookje haar eigenlijke voedingsbodem geweest is. De pogingen, om geheele heldensagen
als vervormingen van sprookjes door epische zangers
uit het tijdperk der volksverhuizing te verklaren, kunnen niet als gelukt worden beschouwd. Het sprookje is
niet de oudere vorm der heldensage, maar wel is het
de groote schatkamer- geworden, waaruit deze steeds
opnieuw geput heeft om haar helden te tooien, die echter desniettemin hun historischen oorsprong niet verloochenen.
In een kort slotwoord wijst de spreker er op, dat
de tijd der sagenvorming voorbij is, omdat de poëtische
belangstelling zich verplaatst heeft in verband met de
emancipatie van onze moderne maatschappij.

De heer Bestuurder spreekt den dank van
.allen uit voor de zog belangrijke en zoo geleerde
voordracht, waarmede Prof. Dr. SIJMONS de Vergadering heeft vergast. Deze voordracht zal in de
Verslab en en Medediee/liwn der Academie opgenomen worden.
*
De heer EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris, komt thans aan de beurt, tot mededeeling van
den uitslag der wedstrijden, welke door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor het jaar. 1910
werden uitgeschreven.
WELEDELE HEER MINISTER,
WELEDELGEBOREN HEER GOUVERNEUR,
WELEDELE HEER WAARNEMENDE BURGEMEESTER,
MEVROUWEN, MIJNE HEEREN,

Van de zes prijsvragen door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor het jaar 1910 uitgeschreven, is

-
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met den derden verslaggever kanunnik VAN SPILBEECK T
den wensch uit, dat de Schrijver zijn werk herzie, en
dat hij, na aan de aan- en opmerkingen der heeren
verslaggevers alle voldoening gegeven te hebben, zijne
verhandeling aan de Academie ter uitgave aanbiede.
Met dien wensch heeft de Academie zich vereenigd.
Door de vierde prijsvraag werd gevraagd de Geschiedenis van het onderwijs ira Belgie tijdens de Fransche omwenteling en onder Willem den Eerste. Eén antwoord werd
ingezonden. In vele opzichten mag dit, naar het oordeel
der heeren Prof. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS en
JAN BOLS, verslaggevers, hoogstmerkwaardig genoemd
worden. Die Meeren hebben dan ook eenparig voorgesteld de aangeboden verhandeling met goud te bekronen.

(De heer A. SLITYS, eere-bestuurder der Stedelijke Normaalschool van Brussel, schrijver dezer
verhandeling, verhinderd zijnde de Plechtige Vergadering bij te wonen, heeft den onderbestuurder
heer Is. TEIRLINCK beleefd verzocht hem te willen
verontschuld igen.)
Twee prijsverhandelingen werden voor den wedstrijd over de Nederlandsche vakwoorden van het Spelden
of Kantwerken ingezonden. Genoeg is het geweten, dat
er, op het gebied der techniek, nog een schat van
woorden in den mond van onze Vlaamsche werklieden
verborgen ligt. Hoeveel woorden zijn niet reeds teloorgegaan, maar hoeveel ook kunnen nog, ten bate van
onzen taalschat, van verlies gered worden! De koninklijke Vlaamsche Academie mag er zich over beroemen,
door het uitschrijven van prijsvragen betreffende de
Nederlandsche Vakwoorden, daarin tot nog toe in ruime
mate voorzien te hebben. Dat de door haar reeds uitgegeven Vakwoordenboeken veel nut hebben gesticht, mag
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hieruit blijken, dat van alle kanten om een nieuwe
uitgave verzocht wordt. Welnu, met rechtmatige fierheid mag ik, ter eere van onze Koninklijke Instelling,
er op wijzen, dat met de verbeterde uitgave een begin
is gemaakt, door het uitgeven van het merkwaardig
boek van den heer FRANS BLY, ontvanger der Zeevaartrechten, Ie klak te Antwerpen, over Onze Zeilvisclisloeren, een werk waarover door vakmannen met den
meesten lof gesproken wordt.
Voor de nieuwe uitgave van onze andere vakwoordenboeken is de welwillende medewerking van de
.Meeren Schrijvers ons reeds toegezegd.
Ons ijverig medelid de heer TH. COOPMAN, die om
zoo te zeggen de uitgave op touw heeft gezet met zi j n
Vakwoordenboek over de Steenbakkerij, heeft zich volgaarne bereid verklaard zijn eerste werk aan te vullen
en te verbeteren. Ik was gelukkig hem, ten behoeve
,

van zijne verhandeling, eenige zeer belangrijke teksten
uit de 18 e eeuw ter hand te kunnen stellen, destijds

door mij in het Staatsarchief te Antwerpen uit oorkonden betreffende de gemeente Boom opgenomen.
De heer JOZEF VUYLSTEKE, snelschrijver bij de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, is thans volop
.aan 't werk met het overzien en verbeteren van zijn

Vakwoordenboek ever het ambacht van den Smid.
Jammer genoeg, de heer ALFONS VAN HOUCKE,
bouwkundig ingenieur aan het Ministerie van Spoorwegen, te Brussel, de verdienstelijke schrijver van
het Vakwoordenboek over het ambacht van den Loodgieter
en Zinkbewerker, is ons te vroeg ontvallen. Echter heeft
de heer JOZEF SLEYPEN, ambtenaar aan genoemd
Ministerie, zijn knappe medewerker aan het Vakwoordenboek over het ambacht van den Metselaar, aan de Academie beloofd een nieuwe uitgave van beide werken
voor te bereiden.
Eindelijk mogen wij op den heer V. VAN KEIRSBILCK, dienstoverste aan de Buurtspoorwegen, te Asse-
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broek bij Brugge, gerust rekenen voor het bezorgen
van een tweede uitgave van de Vakwoordenboeken over
het ambacht va a den Timmerman en van den Metselaar.
De schrijvers van de twee ingekomen prijsantwoorden over het kantwerk hebben allebei nuttig werk geleverd. Beide verhandelingen, schrijft de heer K. DE FLOU,
eerste verslaggever, hebben een eigen verdienste. Maar,
van zoohaast men ze, met het oog op de gestelde Prijsvraag en de geleverde terminologie, in de weegschaal
legt, komt dadelijk een groote doorslag ten voordeele
van het stuk met kenspreuk "Tentti fib... De twee andere
verslaggevers, de heeren AMAAT Joos en GUSTAAF
SEGERS zijn tot dat gevoelen toegetreden. Alle drie hebben voorgesteld het stuk Tentti fib.., te bekronen. De
schrijvers daarvan zijn de heeren HERMAN BACCAERT,
doctor in wijsbegeerte en letteren (Germaansche philo
logie), te Mechelen, en ANT. CARLIER, kantfabrikant, te
Schaarbeek. Ik noodig die heeren uit hun diploma uit
de handen van den Weled. Heer Minister te komen
ontvangen.

De heeren BACCAERT en CARLIER ontvangen
hun diploma. Zij worden door de aanwezigen geestdriftig toegejuicht.
Hoogst belangwekkend was de prijsvraag welke
door de Academie over de .Militaire Strafrechtspleging
werd uitgeschreven. Sedert lang immers, wordt een
boek daarover, door de rechtsgeleerden met de meeste
belangstelling verwacht. De thans in voege zijnde wet
is een verbrokkeld en onvolledig werk : bij elken stap
doen zich allerhande moeilijkheden voor ; overal zijn
leemten, die men schier niet weet aan te vullen en langs
waar de willekeur binnendringt. Bij dit oordeel door
Mr. ALBRECHT FREDERICQ geveld, doet Prof. Mr. JULIUS
OBRIE, eerste verslaggever, uitschijnen wat al tot het
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vermeerderen der heerschende verwarring heeft bijgedragen. Uit dezes beschouwingen mag overigens blijken
hoe belangrijk de uitgeschreven prijsvraag is tot bevordering der kennis en beoefening van een ten onzent
bijna gansch verwaarloosden tak der strafwetenschap.
Gelukkig is de uitslag uitmuntend. Het ingezonden
antwoord is zienlijk het werk van iemand die tot het
vak behoort en die er zijne lievelingsstudie van maakte.
Ook stelden de drie verslaggevers, de heeren OBRIE,
Prof. Mr. BELLEFROID en Jhr. Mr. NAP. DE PAUW eenparig voor aan genoemde prijsverhandeling den prijs
toe te kennen. Bij het openen van den gesloten brief
bij het stuk gevoegd vernam de Academie met een waar
genoegen, dat de schrijver daarvan is de heer A. DE
GROOTE, substituut-krijgsauditeur voor Oost-Vlaanderen en Henegouwen te Gent. Ik verzoek den heer DE
GROOTE het hem toegekende diploma uit de handen van
den Weledelgeboren Heer Gouverneur te komen ontvangen.

Onder toejuiching der aanwezenden, ontvangt
de heer A. DE GROOTE zijn diploma.
^
^*-

Daarop spreekt de Bestendige Secretaris van
de verschillende Fondsen, welke reeds in de Academie bestaan, en van de prinselijke schenking
waarmede de Weledelgeboren Heer ARTHUR MERGHELYNCK zaliger, deze Koninklijke Instelling heeft
vereerd :
De Koninklijke Vlaamsche Academie mag er zich
over verheugen, dat reeds drie Fondsen in haren schoot
tot stand zijn gekomen. Edelmoedige Vlamingen, KAREL
I3oURY zaliger, uit Brugge, de Z. E. heer Pater VAN DE
VEN, S. J., uit Aalst, en de Z. E. beer Pater JozEF
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J., uit Leuven, wien ik gaarne, in haren
naam, een eerbiedige hulde breng, hebben, door milde
geschenken, onze Koninklijke Instelling in staat gesteld
hare werkzaamheid op meer dan een nieuw gebied uit
te breiden.
Voor het Boury-Fonds en voor het SalsmansFonds zijn, over het Vlaamsche Lied en over de Middeleeuwsche Liturgie, prijsvragen uitgeschreven, welke,
laten wij het hopen, met den besten uitslag zullen bekroond worden.
Bij de reeks wetenschappelijke werken door het
Van de Ven-Heremans-Fonds reeds uitgegeven,
moet thans gevoegd worden De Statistische methode in
de Plantkunde en hare toepassingen. op de studie van den
invloed'der levensvoorwaarden, een boek van hooge wetenschappelijke waarde, waarmede Schrijver, de heer Dr.
C. DE BRUYKER, en tevens de Academie, die fier was het
onder hare uitgaven te mogen opnemen, niet anders
dan eer kunnen verwerven.
SALSMANS, S.

WELEDELE HEER MINISTER,
WELEDELGEBOREN HEER GOUVERNEUR,
WELEDELE HEER WAARNEMENDE BURGEMEESTER,
MEVROUWEN, MIJNE HEEREN,

Met weemoed en tevens met diepen eerbied wil ik
U thans herinneren aan een man, wiens naam ten
eeuwigen dage in gulden letters in het gedenkboek der
Koninklijke Vlaamsche Academie zal opgeteekend staan,
aan Jhr. ARTHUR MERGHELYNCK zaliger, lid van den
Hoogen Raad van Adel, mijn ouden en trouwen boezemvriend, wien het behaagd heeft onze Koninklijke Instelling met een waarlijk vorstelijke gift te vereeren.
Bij testament van 2 Februari 1905, vermaakte Jhr.
MERGHELYNCK aan den Belgischen Staat, ten behoeve
onzer Academie, zijn prachtig Beauvoorde-Kasteel, met
al de kunstschatten die ten dage van zijn overlijden
.
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aldaar zouden bevonden worden, en met al zijn onroerende goederen in de gemeente Wulveringem gelegen.
Van ARTHUR MERGHELYNCK mag worden getuigd ,
dat hij een edele ziel was, een heldere geest, en dat hij
een gulden hart bezat. Met die weinige woorden kenschetste ik den betreurden afgestorvene, in de lijkrede
die ik de eer had, namens het Bestuur der Academie,
bij zijne lijkplechtigheid te Wulveringem uit te spreken.
Trouwe beminnaar van Vlaanderens roem en schoonheid, wist ARTHUR MERGHELYNCK talrijke kunstschatten, door onze Vlaamsche kunstenaars uit vroeger tijd
op elk gebied voortgebracht, in zijn Beauvoorde-kasteel
te verzamelen en aldus dit heerlijk slot tot een waar
Museum te herscheppen.
Voorwaar, zegde ik, voor de Koninklijke Vlaamsche Academie is het een groote eer, tevens een benijdenswaardig voorrecht, de bewaakster te mogen worden
over al die schatten, welke den roem en den kunstsmaak
van onze Vlaamsche schilders, beeldhouwers en kunstenaars van voorheen steeds zullen verkondigen. Wanneer de tijd zal zijn gekomen, waarop zij den haar
opgelegden last zal hebben uit te voeren, zal zij niets
verzuimen om de inzichten van haar milden begiftiger
met de meeste nauwgezetheid en met liefdevolle piëteit
te verwezenlijken.
.

.

:

Hier zij ook een woord van innigen dank gezegd
aan Mevrouw ARTHUR MERGHELYNCK, voor de hoogst
onbaatzuchtige wijze waarop zij haren afgestorven
Echtgenoot tot het opvatten van zijn plan heeft aangemoedigd en in het uitvoeren daarvan heeft bijgestaan.
Bij Koninklijk Besluit van Tg April 11., heeft de
Belgische Regeering het Merghelynck-legaat ten
bate onzer Academie aanvaard.
Eere zij ARTHUR MERGHELYNCK
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Ten slotte brengt de Bestendige Secretaris een
eerbiedige hulde aan de sedert de laatste Plechtige
Vergadering afgestorven Leden der Academie en
stelt hij het geëerd publiek in kennis met den uitslag der jaarlijksche Juni-verkiezing:
De Academie had het afsterven te betreuren van
twee harer verdienstelijkste Leden.
DES. CLAES, de gemoedelijke man, die zoo veel
geijverd heeft om de rechten van het Vlaamsche Volk en
van dezes taal te doen erkennen, is te Namen overleden
den 7 Maart laatstleden. DES. CLAES, briefwisselend lid
der Academie sedert 1888, werd den 21 Augustus 1895
tot werkend lid verkozen. Wat al diensten de moedige
werker aan de Academie en dat op veelvoudig gebied
bewezen heeft zegde Prof. DE CEULENEER in de lijkrede,
die hij, als bestuurder, bij de lijkplechtigheid van den
betreurden overledene heeft uitgesproken.
De heer Dr. CONSTANT HANSEN overleed te Brasschaat, den 14 April .laatstleden. Dr. HANSEN, lid der
Academie sedert den 27 October 1886, werd, op zijn
verzoek, in vergadering van 15 December 1909, tot
binnenlandsch eerelid benoemd. Te dezer gelegenheid,
bracht de heer Dr. W. DE VREESE, de toenmalige
bestuurder, plechtig hulde aan de onkreukbare liefde
van den betreurden man voor taal en volk, tevens aan
zijn groote verdiensten op taal- en letterkundig gebied.
Zij' rusten in vrede !
In hare vergadering van 15 Juni, is de Koninklijke
Vlaamsche Academie tot hare jaarlijksche verkiezingen
overgegaan.
Werden tot briefwisselend lid verkozen :
1°) de heer Dr. JOZEF MANSION, docent aan de Hoogeschool van Luik, tot vervanging van wijlen Ridder
DE CORSWAREM ;
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2°) de heer R. VANDEN BERGHE, eerste onderbibliothecaris aan de Hoogeschool te Gent, tot vervanging van
den heer VICTOR DELA MONTAGNE, thans werkend lid;
3°) de heer Dr. Is. BAUWENS, geneesheer te Aalst,
tot vervanging van den heer Mr. PAUL BELLEFROID,
thans werkend lid.
Ik heet die heeren welkom in ons midden.
^
^*

Vooraleer de Vergadering te sluiten richt de
heer Bestuurder een laatste woord van dankbetuiging tot den weledelen Heer Minister, tot de
achtbare heeren Gouverneur en waarnemenden
Burgemeester, die deze plechtige Vergadering
door hunne tegenwoordigheid hebben vereerd ;
ook tot de Dames en Heeren die door hunne aanwezigheid getuigd hebben welk groot belang zij .
stellen in de werkzaamheid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
De vergadering wordt te i uur gesloten.

^

4

t

JUSTUS VAN GENT
(JOOS VAN WASSENHOVE)
door Prof. A. DE CEULENEER

De zoo bijzonder goed geslaagde tentoonstelling, die ten
jare 1902 in het aloude Brugge plaats greep, bracht eenen aanzienlijken vooruitgang te weeg voor de kennis der oude Vlaamsche schilders, zoo onjuist Primitieven genaamd. Een echte
ommekeer ontstond in de studie der kunstontwikkeling van het
Burgondisch tijdvak.
Tot dan toe bepaalde men zich grootendeels bij het omschrijven der gezegden van Waagen, Crowe en Cavalcaselle, of
ook nog van Michiels. Wel is waar kwamen geleerde vorschers,
De Laborde, Weale, Alf. Wauters, Pinchart, en anderen meer,
uit in- en uitheemsche archieven een aantal oorkonden mededeelen die de levensbaan en de kunstvoortbrengselen der
vijftiendeeuwsche schilders in een heel nieuw licht stelden.
Toch bleven de schilders van dien tijd eenigszins verwaarloosd, daar de kunstcritici meer lust en genoegen schepten in het
bestudeeren der zoo aantrekkelijke en wereldberoemde meesters
van de XVIIe eeuw.
Na 1902 treft men een talrijke schaar geleerden aan, hier
ten lande, in Duitschland, in Frankrijk, ja zelfs in Italië, die er
zich op toeleggen om onze kunstgeschiedenis der XVe eeuw
even nauwkeurig als grondig te onderzoeken met het doel de
zoo menigvuldige twijfelachtige vraagpunten, die haar benevelen,
op te helderen en te ontsluieren.
Veel goeds is er reeds voortgebracht; wij staan echter nog
in het onzekere voor een aantal strijdvragen die onopgelost
blijven. Van het leven der kunstenaars is ons bitter weinig
bekend; en honderden schilderijen staan nog altoos onder de
benaming : « onbekende Vlaamsche meester der XVe of begin
der XVIe eeuw », opgeschreven.

— 504 —
Door het vergelijken van menige paneelen is men er reeds
in gelukt reeksen te vormen van schilderijen die aan een zelfden.
meester mogen toegekend worden. Iedere reeks wordt benaamd
volgens het kunstwerk dat als prototypus geldt; en, door, latere
opzoekingen, kon men, voor eenige dezer meesters, met minder
of meer waarschijnlijkheid, een naam voorstellen (I).
Wij zullen slechts enkele voorbeelden aanhalen :
De Meester van Flemalle (prototvpus : H. Maagd en H. Veronica, in het Stddelmuseum van Frankfort) (2), voorheen gekend
onder den naam van Meester van Merode, naar eene MariaBoodschap die aan de familie de Merode toehoorde en nu in
Amerika zou zijn, zoodat de Merodes er te Brussel nog enkel
een kopij van bezitten (3). De meeste schilderijen dezer reeks
mag men toeschrijven aan Robert Campin (t 26 April 1 444). Hij
werd waarschijnlijk te Valencijn geboren; en, daar zijne vrouw
Elisabeth, van Stockheim, nabij Maaseik, af komstig was, denkt
Weale dat Campin begon met te Maastricht werkzaam te zijn (4);
in 1406 is hij woonachtig te Doornik, alwaar hij sedert dien verbleef. Weale lent hem een paneel toe voorstellende de roeping
van den H. Jozef en Maria's huwelijk, dat in het Museum hangt
van den Prado, te Madrid, (5), en vroeger aanzien werd als een
werk van van der Weyden (geb. Doornijk 1399 of 140o, leerling
van R. Campin, vrijmeester 1432, f Brussel, 16 Januari 1464).
Als voorstelling en schikking komt deze schildering goed overeen met het paneel der Sint-Jozefskapel in de 0. L. V. kerk van
Antwerpen, door eenige kunstcritici ook aan van der Weyden
toegeschreven (6). Andere schilderijen dezer reeks zijn wellicht
van de hand van Jacques Daret (geb. rond 1403, vrijmeester te
Doornijk 28 October 5432 (7), t 164 van wien ons met zekerBruges 1902. Catalcgue critique, Gent, 1902. Inleiding.
(2) Verzeichnis,
103-104.
(3) WEALE, Exposition des primitifs / l- amands. Catalogue, Brugge,

(1) Z. HULIN,

1902, XIX; HULIN, XXXV.

(4) Burlington Magazine, XI, 244.
(5) MADRAZO, Catalog° de los Cuadros del Huse° del Prado. Madrid,
i885, nr 1817 a ; WEALE, in Burl. Mag., I, 202, 207.
(6) HYMANS,

L'Exposition des primiqs flamands ez Bruges. Parijs,

1902, 26.
(7) WEALE, Burl. Hag., XI, 245.
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beid een werk bekend is geworden door eene ontdekking van
Prof. Hulin, en wel een drieluik, geschilderd in 1434 voor jan
Du Clercq, abt van Sint Vaast te Atrecht (1). Het middenstuk is
voorhanden te Londen bij de heeren Duvee n Brothers (Voorstelling in den Tempel), de luiken zijn bewaard in het Museum
van Berlijn (Maria bij Elisabeth en Aanbidding der Koningen).
De heer A. J. Wauters beweert in zijn Catalogus van het Museum
van Brussel (2), dat de Meester van Flemalle niemand anders is
dan Huibert van. Eyck (geb. rond 1370 t Gent 18 September 1426).
Volgens inlichtingen, die de heer Wauters ons wel heeft willen
mededeelen, zouden slechts 4 of 5 schilderijen van den Meester
van FP malle aan Huibert van Eyck mogen toegekend worden;
de andere zouden werken zijn van een onbekenden meester van
Nederlandschen oorsprong, leerling van Huibert of staande ten
minste onder zijnen invloed, dewelke zich aan den Rijn, in de
omstreken van Keulen, of in Westfalen zou gevestigd hebben en
aldaar grooten invloed uitgeoefend.
De Meester van Maria's Hemelvaart van het Brusselsch
Museum (3), is Albrecht Bouts (geb. rend 1454, t 1 549), de
tweede zoon van den grooten Dirk Bouts (geb. 1410:1420 te
Haarlem, t te Leuven, 6 Mei 1 475).
De Meester der Maria's dood van Munchen is Joos van der
Beke, gezeid van Cleve (geb. rond 1485 t Antwerpen 1540) (4).
De Meester van de Antwerpsche Deipara Virgo is Ambrosius
Benson, die vrij meester werd te Brugge, 21 Aug. 1519, en stierf
voor 4 Aug. 1550.
De monogrammist J. v. E. van de Mater Dolorosa in Sint
Salvators te Brugge en van het visioen van den H. Bernardus in
het Museum van Doornijk, is Jan van Eeckele.
(t) HULIN, An authentic work bij Jacques Daret, painted in 1434
(Burl. Mag., 1909, XV, 202). De heer Wauters doet mij opmerken dat
men aan die toekenning wel mag twijfelen,•daar de som aan Daret betaald
onvoldoende schijnt te zijn voor een werk van zoo groot belang als het
drieluik van Atrecht. De documenten bewijzen enkel dat Daret in 1434 in
Atrecht verbleef en dat hij beeldhouwerijen van Collard van Hordain polychromeerde. Wij bepalen ons met de bedenking aan te duiden, zonder het
vraagpunt hier grondig te onderzoeken.

XIV en 72.
nr 534; Bull. Comm. roy. d'art et d'arch., I, 457.

(2) Cat. 1908,
(3) Cat.

(4) Kat. 55 ; eene verkleinerde repliek in het Wallraf Museum van
Keulen, nr 207 (Fiihrer, 1883, 41, en 128 der uitgave van 1902).
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-- 5 07 -C'oynuuione del Ditca d' Urbino ed altre pil/nrc » : Doos van Gent
die de schilderij maakte van het - Laatste Avondmaal van den
Hertog van Urbino en andere schilderingen.
Wie was die schilder Giusto da Guanto? welk was zijn familienaam? hoe kwam het dat hij in het afgelegene stadje Urbino
werkzaam is geweest?
De Italiaansche schrijvers vertalen door. Giusto zoowel
den Vlaamschen voornaam Joos, Judocus als Joost, Justus.
Justus komt zeer zelden in Vlaanderen voor; Judocus of
Joos is veel meer verspreid (I) ; wij mogen bijgevolg met heel
veel waarschijnlijkheid aannemen, gelijk Prof. Hulin (2) het
voorstelde, dat de naam van onzen schilder Toos en niet Joost
is. Onder de Gentsche schilders der XVe eeuw die den naam
Joos droegen, noemt Men Joos KERE, gezworene in 1447, en
TOOS VAN SOLS, meester ontvangen in 1427 en gezworene in
1436. Deze beide meesters waren nu toch te oud, rond de jaren
1468, om ons toe te laten te veronderstellen dat zij alsdan eerre
lange reis naar Italië koenen ondernemen.
Een derde schilder met name Joos wordt ons voor de
XVe eeuw bekend gemaakt : het is Joos VAN WASSENHOVE; en
wij zijn overtuigd dat deze wel de schilder is waar Vasari van
spreekt. Dit komt ons allerklaarst voor uit opzoekingen door de
heeren V. van der Haeghen en van Werveke gemaakt (3).
De oorkonden leeren ons dat Joos van Wassenhove vrijmeester der Sint-Lukasgilde van Antwerpen werd aangenomen
in 1460, zonder dat wij te weten. komen wiens leerling hij
was (4). Meester in 1460 moet hij geboren zijn tusschen de jaren
143o en 1435. Joos van Wassenhove verbleef niet lang in de
(I) De voornaam van Justus Lipsius was Joos. In Antwerpen komt
joost meer voor. Vondel heette Joost, en evenzoo de schilder Sustermans,
te Antwerpen geboren in 1597. F ÉTIS, Les artistes beiges a l'étranger.
Brussel, 1857, I, 257.

(2) HULIN, Une note relative an peintre Juste de Gand. (Bull. der
Maatsch. van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, 190o, 64).
(3) V. VAN DER HAEGHEN. Avons -nous trouvé le veritable nom de
Juste de Gand. (Petite revue ill. de fart et de Parch. en Flandre,
190I, 109).

(4) In a ll e geval niet van Huibert van Eyck (t 18 Sept. 1426) gelijk
Sanderus het beweert, en evenmin van Jan van Eyck (t 9 Juli 1441).
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Scheldestad, want reeds den 6 October 1464 kocht hij het vrijmeesterschap der Sint-Lukasgilde van Gent. Dit laat ons veronderstellen dat, van Gent geboortig, hij, voor redenen ons onbekend, zich te Antwerpen vestigde, om dan rond 1464 naar zijne
geboortestad terug te Meeren.
Wij ontmoeten zijnen naam in de jaarregisters der stad
Gent in verschillende acten, waar hij als borg optreedt. Den
5 Mei 1467 stelt hij zich borg voor den koop van het vrijmeesterschap der Gilde door Hugo van der Goes, zoo ook voor Jan.
Sanders Bening op ie Januari 1468.
Hij moet zich te Gent, in korten tijd, een goeden naam als
schilder verworven hebben. Paus Paul II verleende aan de stad
Gent, in 1467, een bijzonderen aflaat. Te dier gelegenheid werden
groote feesten ingericht om den Kardin lal-legaat luisterrijk te
ontvangen. Van Wassenhove werd, met van der Goes, door het
stedelijk bestuur gelast om schilden op te maken. Hij schilderde
er veertig met het pauselijk wapen, die men in Sint Janskerk
(nu Sint Baafs) plaatste.
Na 19 Januari 1468 vindt men den naam van Joos van Wassenhove niet meer vermeld in de Gentsche jaarregisters; maar
in het archief der Sint-Michielskerk hebben de heeren van
Werveke en Coppieters-Stochove een document van 1475 ontdekt dat ik als beslissend aanzie om Giusto da (ivanto met
Joos van Wassenhove te vereenzelvigen. Nikolaas van der Sikkel,
die tot een der gezaghebbendste Gentsche families behoorde,
was den 15 Februari 1474 . gestorven. In het bovenvermeld
document stelt zijn zoon Filips ten dienste zijner moeder den
geldelijken staat op van de inkomsten der familie. Hij vermeldt,
onder meer, den huurprijs van een huis, bewoond door Hugo
van der Goes, voor het jaar 1475. « Van deze huishuur moeten
20 schellingen groot afgetrokken warden, zegt hij, die men
schuldig is aan van der Goes, welke ze verschoten heeft aan
Joos van Wassenhove als deze naar Rome vertrok. »
Die verschillende oorkonden leveren ons het bewijs dat
Joos van Wassenhove te Gent werkzaam was van 1464 tot ten
minste 1468; en dat hij tusschen de jaren 1468 en 1874 eene
reis naar Rome ondernam, na, door tusschenkomst van zijnen
vriend van der Goes, eene geldelijke gift van de familie van der
Sikkel ontvangen te hebben.
Deze jaargetallen stemmen overeen met het gezegde van
Vasari, alsook met oorkonden die te Urbino berusten. Ma de

— 509 —
grootste waarschinlijkheid mogen wij bijgevolg aannemen dat

Giusto da Guanto niemand anders is dan Joos van Wassenhove.
Ging nu Joos naar Rome enkel om eene kunstreis te ondernemen, ofwel werd hij naar Italië door een kunstminnaar geroepen ? Dit zijn vraagpunten waar een beslissend antwoord nu nog
niet over gegeven kan worden.
**

Sedert lang was men in Italië met de Vlaamsche schilderkunst sterk ingenomen. Men zocht er werken van onze meesters
aan te koopen, want in Vlaanderen, beter dan elders ook,
gelukte men er in met olieverf te schilderen.
Men had zulke voorliefde voor de Vlaamsche paneelen, dat
Paus Martinus V (II Nov. 1417-20 Febr. 1431) geen schooner
geschenk aan Koning Jan II van Castilië achtte te kunnen aanbieden dan hem eene Vlaamsche schilderij te sturen (i).
Maar tot dan toe riep men enkel naar Italië Vlaamsche tapijtwevers, — in het reglement van Gent leghwerkers genoemd; —
alzoo zijn het reeds in 1419 Vlamingen die te Mantua tapijten,
weefden voor het Hof der Gonzaga's (2); — soms ook beeldhouwers. Een Brabander, Pier di Giovanni Tedescho, maakte te
Florentië, tusschen de jaren 1386 en 1399, eenige standbeelden
voor den Dom (3).
Joos van Wassenhove was de eerste Vlaamsche schilder die
in het schiereiland verbleef en er werkte. Van der Weyden ondernam enkel eene reis naar Italië in 1449 en 1450. Hij bezocht het
Hof van Ferrara, maar arbeidde er Diet. Bezat men er reeds een
zijner werken, ofwel bracht hij zelf de schilderij mede die Lionel
van Este (t 1450) hem besteld had (4), dit zullen wij niet beslissen ; maar het staat vast dat Cyriacus Anconitanus (1391-1457),
beroemde oudheidkundige en baanbreker der opschriftenkunde,
den 8 Juli 1449 bij Markies Lionel te Ferrara een drieluik bewon (I) WAUTERS, flist. de noire _première e'cole de peinture. (Bull. ac.

roy. Belg., 1863, XV, 724).
(2) RICONI, Catalogo della R. Galleria degli Arazzi. Florentië,

1884, biz. VIII.
(3) GOFFIN,

La Renaissance réaliste ci Florence. (Arts anc. de Flan-

dre, IV, 23).
(4) V. WURZBACH,

Niederl. Kiinstler-Lexikon. Weenen, 1909, 11, 871.
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derde van van der Weyden, namelijk de Kruisafdoening, of
eerder eene Pietà, met, op de luiken, Adam en Eva uit het
Aardsch Paradijs verjaagd en een knielenden prins (i).
Bartholernaeus Facius (t 157) die zijn De vir2s illustribus
liber in 1456 opstelde, spreekt er met even veel lof van (2), als hij
schrijft : « Ejus est tabula altera in penetralibus Principis Ferrariae, in cujus alteris valvis Adam et Eva nudis corporibus et
Terrestri Paradiso per Angelum ejecti, quibus nihii desit ad summam pulchritudinem : in alteris Regulus quidam suppler : in
media tabula Christus e • cruce demissus, Maria mater, Maria
Magdalena, Josephus ita expresso dolore, ac lacrymis, ut a veris
discrepare non existinies. »
Van Ferrara ging van der Weyden naar Rome om aldaar
het jubilaeum te vieren. Hij moest in Rome als schilder zeer
gunstig bekend staan, want Facius vermeldt het oordeel door
Roger geveld over het werk van Gentile da Fabriano in S. Jan
van Lateranen « De hoc \Tiro (Gentile) ferunt, schrijft Facius,
quum Rogerius Gallicus insignis Pictor, de quo post dicemus,
Jubilaei anno in ipsum Joannis Baptistae Templum accessisset,
eamque picturam contemplates esset, admiration operis captum

auctore requisito cum multa laude cumulatum ceteris Italicis
pictoribus anteposuisse.
(1) Het zal wel nuttig zijn de wocrden van Cyriacus hier over te schrijven : Rugerius in Bursella post praeclarum ilium brugiensem, picturae decus
Joannem insignis N. T. (nostri temporis) pictor habetur, cujusce nobilissimi
artificis manu apud Ferariam ti' III Iduum quinttliurn die N. V. P. A. III
(Nicolai Quinti papae anno) LEONELLUS hestensis princeps illustris eximii
operis tabeliam nobis ostendit primorum quoq parentum ac e suplicio humanitati Jovis depositi pientissimo agaimate circum et plerumque virum
mulierumque moestissime deplorantium imaginibus mirabili quidem et
potius divina dicam quam humana arte depictam. Nam vivos aspirare vultus
videres, quos viventes voluit ostentare, mortuiq, similemque defunctum, et
utique velamina tanta plurigenumque colorum paludamenta elaboratas
eximie ostro atque auro vestes, virentiaq prata fibres arbores et frondigeros
.atque urnbrosos colles N N (nec non) exornatas portas et propylea auro
auri simile margaritis gemmas, et coetera omnia non artificis manu hominis
quin et ab ipsa omniparante natura inibi genita diceres. FR. SCALAMONTI,
Vita di Ciriaco Anconitano, in : COr,UCCI, Delle antichíta picene. Fermo,
1 79 2, XV, CXLIII. Z. CROWE et CAVALCASELLE, Les anciens peintres
famands. Brussel, 1862, CLXXVIII.
(2) BARTH. FACIE de viris illustribus liber. Florentiae, 1 745, 4$•
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Maar, daar van der Weyden slechts één jaar aan zijne reis
heeft besteed, laat ons niets toe te vermoeden dat hij in Italië
schilderde.
Wat nu den Brugschen miniaturist, Jacob Coene, betreft, -ten onrechte met Jacob Cavael van Ieperen soms verward (I),
— deze was werkzaam te Parijs als hij, in t399, door Giovanni
Alcherio werd overgehaald om zich naar Milaan te begeven, ten
einde aldaar, mits gunstige voorwaarden, teekeningen op te
maken voor den in opbouw zijnden Dom (2).
In de XIVe en XVe eeuw vonden de Vlaamsche schilders
beschermers in de koningen van Frankrijk, Jan II en Karel VI,
in den hertog van Berry en in de hertogen van Burgondië maar
dit vooral om hunne boeken met miniaturen te versieren.
De groote schilderkunst werd veel meet begunstigd door
onze gilden en broederschappen en ook door steden die een
stedeschilder benoemden. Jacob Cavael was stedeschilder van
_Ieperen (1399), van der Weyden bekwam zulks te Brussel
(1436), en Dirk Bouts te Leuven (1468) (3).
De kunsttoestanden waren nog veel voordeeliger in Italië.

-

(I) Coene vertrekt uit Parijs naar Milanen in 1399. Nu, de Iepersche
oorkonden bewijzen dat Cavael den 24 Februari 1399 stadschilder werd
benoemd en dat hij stierf voor den 4 Maart 1400. VAN DE PUTTE, Ann.
soc. luist. d' Ypres, IT, 192 ; DIEGERICK, Ann. soc. d'Emul. de Bruges,
IIde R., IX, 283; VAN DEN PEERENBOOM, Yprian_., I, 25, 26, 135, 163,
164, 172, 230; II, 116, 186; IV, 374; V, 183; DEHAISNES, .Dist. de l'art
en Flandre av. le X V° s., Rijssel, 1886, 159, t6o, 162, 581 ; — V. WURZBACH (I, 250, III, 65) neemt aan dat Coene en Cavael twee verschillende
schilders zijn, maar dat ze beiden te Milanen werkten! Voor FIERENS
GEVAERT (Les triznitzfs fla,nands. Brussel, 1908, 8, en La Renaissance
seetentrz'onale. Brussel, 1905, 92) zou Coene niemand anders zijn dan
Cavael!
(2) Begonnen in 1386. Coene kwam den 7 Augustus 1399 te Milanen

aan en was reeds in, 1404 te Parijs terug : Tollantur pro inz?gneriis
Fabricae, zegt de oorkonde van de Annali della Fabrica del Duomo. DURRIEU, Jacques Coene (Arts anc. de Flandre, I, 8). Coene KCova, Cona)
hoorde toe tot eene familie van Brugsche schilders, waarvan men leden
vermeld vindt, als schilders, tot 1492. Jacob stierf in f408. WEALE, Beffro2,
I, 115; IV, 242 ; DEHAISNES, blz. 366, 581; V. WURZBACH, I, 313;
III, 65.
(j) WAUTERS, op. cit., 727.

-- 512 -De vroege Renaissance ontstond te midden van onophou-dende oorlogen en burgerlijke twisten (i). De meeste hoofdplaatsen der zoo talrijke kleine, maar woelzieke Staten werden ,
middelpunten van kunstontwikkeling. Hunne prinsen wedijverden om van hun hof eene gastvrije schuilplaats voor kunstenaars, letterkundigen en geleerde mannen te maken. Alzoo : de
Medici te Florentië, de Visconti en Sforza te Milaan, de Este te
Ferrara, de Gonzaga te Mantua; te Napels René van Anjou en
Alfons van Aragon, heideli groote bewonderaars der Vlaamsche
schilderschool (2); te Rome, de Pausen Martinus V, Eugenius IV,.
meer nog Nicolaas V en Pius II, de geleerde Aeneas Piccolomini. Zelfs de gruwzame Sigismundo Malatest,, door den Paus
de vijand van God en van de menschen genoemd, de minnaar
van Isotta, ontbiedt den vermaarden Piero dei Franceschi naar
Rimini om de kerk van S. Francesco met fresco's te versieren;
maar de ieverigste kunstbeschermer, de edelmoedigste en milddadigste Mecaenas van het quattrocento was de zoo ridderlijke
condottiere Federigo de Montefeltro, (1422 t te Ferrara 10 September 1482), een der uitmuntendste mannen der XV° eeuw in
Italië.
^

* :4<

Joos van Wassenhove ondernam zijne reis na Januari_
1468 (3)•

(I) BURCKHARDT, Die Kultur der Renaissance in Italiën.

Leipzig,.

1908, I, 34.
(2) WAUTERS, Hiss. de noire première école de peinture (Brussel,,

Ac. roy. Belg. 1863, XV, 7 24)

.

(3) Niet in 1474 gelijk FIERENS GEVAERT het zegt in zijne Prz,
mit fs flamands (blz. 107). Joos zou reeds in 1451 naar Italië moeten
vertrokken zijn, indien men aanneemt dat hij dezelfde schilder is als Justus
d'Allamagna (z. daarover CROW E I, 141-145 ; WAUTER S, La vie ci'Antoine
de .11essine in Bull. Ac. roy. Belg., 188 3, V , 535 i DENNISTOUN, Memoirs
of the dukes of Urbino. Londen, 1909, II, 267). Die Justus schilderde een
fresco (Maria- Boodschap) in den kloostergang van S. Maria di Castello te
Genua ; van hem bezit men ook in den Louvre eene Maria- Boodschap en
twee paneeltjes voorstellende de HH. Benedictus, Augustinus, Stephanus en
Ange, afkomstig van Genua (L. VILLOT, Notice sur les tableaux du Louvre,

..r. 5 13 —
Hij steeg de Alpen over, en aanstonds ontrolde zich voor
zijne oogen het Italiaansch landschap, zoo verschillend van alles
wat men in de Cisalpijnsche landen in oogenschouw nemen
kan. Hij betrad deze bevoorrechte streek, eenig in de wereld,
waar alles samenstroomt om, in eene kunstziel, een goddelijk
genot te doen ontstaan. Italia Dis sacra : een klimaat helderder
en zachter dan waar ook; herinneringen aan de beslissendste
gebeurtenissen der geschiedenis; eene taal die als eene onverpoosde muziek weergalmt; eene letterkunde zonder weerga;
eene bevolking die, door de natuur met onuitputbare gaven
verrijkt, door haar gesprek, hare bewegingen, hare doening, door
hare dichterlijke uitboezemingen, mannen, met fijnen kunstzin

2e partie. Écoles allemande, , fiarnande et hollandaise. Parijs, 1883, nr 258,
blz. 133). Hij teekent zijne muurschildering

justus b atta
magna pinr
it. 1451
C. R. D. Z. (civis Raspurg ensas); D en 1 zijn nog niet uitgelegd.
Alhoewel men, in Italië, soms de Vlamingen Allerttana; Tedeschi noemde,.
zoo zou van Wassenhove toch zelf niet geschreven hebben dat hij uit
Duitschland was; meer nog, er bestaat een groot verschil tusschen de schilderwijze van de Maria-Boodschap en het Laatste Avondmaal. Overigens
was Joos van Wassenhove slechts in 146o vrijmeester, en kon bijgevolg in
1451 te Genua niet werkzaam zijn. I aat ons zelfs een oogenblik aannemen dat Justus van Gent Joos van Wassenilove niet is; door Giusto da
Guanto met Justus d'Allamagna te vereenzelvigen komt men dan tot de
gevolgtrekking dat de bedoelde sckiiider in Italië zou moeten werkzaam
geweest zijn ten minste van af 1451 tot ten minste 1476. Zulke lange
loopbaan van een Vlaamschen schilder zou opgemerkt zijn geworden en
Vasari zou niet verzuimd hebben er iets over mede te deelen. Ook is nu het
algemeen gevoelen dat Justus d'Allamagna Giusto da Guanto niet is; maar
wel een Justus van Ravensburg (Wurtemberg), die heel waarschijn l ijk in
1450 naar Rome kwam voor het Jubelmum, en op zijne terugreis eenigen
tijd te Genua werkzaam bleef. SCHMARSOW, Die Oberrheinzsche Malerei
um die Mate des X L Jahrll. (Abh. der phil. hist. Klasse der K. Sachs.
Gesellschaft. Leipzig, 1903, B. XXII, blz. 94 en Taf. I.); BOMBE, Justus
von Gent in Urbino (Mitt. d. Kunsthistor. Instituts iii Florenz. Berlijn,
1909, 124.). Die Maria-Boodschap van Genua doet denken, wat de voorstellingswijze betreft, aan die van het Lam Gous van van Eyck. Z. ook :
RODE in : Gas. des Beaux Arts, 1887, I, 219.
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bezield, laat verraden. In Italië kan men geen voet plaatsen
Ponder dat de plek u aan een grootsch verleden doet gedenken;
en iedere stad komt er u voor als een luisterrijk museum.
In de XVe eeuw, daargelaten het eenige Rome, wier Pausen
toen minder als heilige Christenen dan als dappere krijgslieden
en ieverige kunstminnaars dienen geroemd, waren Toskana en
Umbrië de meest ontwikkelde streken : Toskana, met het heuvelachtig Síena, waar zachter en zuiverder dan elders de zangerige Italiaansche taal van de lippen vloeit, en met het ontzagwekkend en gebiedend Florentië, zoo uitstekend door
hare schrandere bevolking; Umbrië, wellicht de verrukkelijkste
streek der aarde, met haar zacht Franciskaansch godsdienstig
gevoel; en daar waar Toskana en Umbrië elkander te gemoet
komen, ontwaart de reiziger Urbi n o (i), een terrasvormig
bergnest, oprijzend op twee ongelij l e rotsachtige uitloopen van
den Apennijd, aan wiens steenen de huizen zich schijnen vast
te klampen gelijk boonren in een woud, Urbino, de bakermat
van den vindingrijksten der bouwmeesters, Bramante, en van
den geniaalsten der schilders, den wereldberoemden Rafaël.
Urbino! Ach, die dichterlijke, schilderachtige ligging! Bij
iederen draai der steile bergpaden (2) ontrolt zich von het oog
van den toeschouwer een prachtig afwisselend panorama gelijk
men er zelden, in welk land ook, te bewonderen krijgt. Omringd
van gebergten, booger en honger opstijgend, ontwaard men in
de verte, aan de rechterhand, den verheven els kalen Neroneberg met zijnen gewoonlijk door sneeuw bedekten top, en in het
dal weelderige en vruchtbare velden, geschakeerd door een
boomgewas wiens onbeschrijfbare kleurtonaliteit den dichterlijksten indruk verwekt. Links hoort ge het gedruis der Foglia (den
ouden Pisaurus) naar Pesaro hare schuimende wateren voerend;
en aan de rechter zijde, bespeurt ge, in de richting van Fossombrone, den berg met den Furlopas en den Metaurus, aan wiens
oevers Hasdrubal, met zijne 5b,000 Karthagers en Galliërs, door
de Romeinsche legioenen, onder het bevel van Claudius
,

(1) Urbs bina.

(2) MONTAIGNE, sprekende van Urbino, zegt : « partout it y a a monter
et descendre ». Journal d'un Voyage de Michel Montaigne en Balie
(158o-1581). Rome, 1774, II, 269. Urbino ligt 430 m. boven den zeespiegel.

-- 515 —
Nero (i), den 24 Juni 207, teenemaal werd verslagen : beslissende
zegepraal voor de Romeinsche macht en voor de toekomst
der wereld.
Te midden van al die pracht, van al dat weelderige der
natuur, rijst op, de streek beheerschend, het paleis van Federigo,
het kunstrijkste van heel Italië (2), dat zich over zoo talrijke
kleinoodieën mag roemen.
Federigo had, in zeer ongunstige en moeilijke omstandigheden, het beheer van het graafschap Urbino in handen moeten
nemen den 23 Juli 1444.
Zijn voorganger en natuurlijke broeder, Odantonio, opgehitst door de kwade raadgevingen van Manfredo de' Carpi en
Tommaso dell' Agnello, had, door zijne wreedheden en zijn
onbehendig bestuur, de Urbinaten op korten tijd dusdanig misnoegd, dat samenzweerders hem om het leven brachten. De
Algemeene Raad, met het doel de 1,t>> gerl; jL vrijheid voor
de toekomst te vrijwaren, stemde er enkel in toe Federigo als
graaf van Urbino te erkennen, nadat hij plechtig gezworen had
aan de 21 artikelen der overeenkomst getrouw te blijven en ze
na te leven (3). De woorden alsdan tot Federigo gericht, doen
(I)

occidit, occidit
Spes omnis et fortuna nostri
Nominis Rasdrubale interemto.

Hor. IV, 4, 70.

(2) Un palazzo, secondo la opinione di molti, it piii bello the in tutta
Italia si ritrovi; e d'ogni oportuna cosa si ben lo form, the non un palazzo, ma una cittcí in forma di palazzo esser eereva, schreef BALD.
CASTIGLIONE in zijn Cortegiano, Florentië, 1908, 14.
VESPASIANO DA BISTICCI zegt ook : palagio the in questa eta non
s'è fatto piu degno edificio, si bene inteso, e dove siano tante define cose
quante in quello. In Vile di uomini illustri del secolo XVscritte da Vespasiano da Bisticcz, rivedute sui manoscritti da LUDOVICO FRATI. Bologna,.
1892, I, 294. Cf. MAI, Spicilegium Romanum. Rome, 1839, I, 121.
Het kostte niet minder dan 200,000 ducaten. Een gouden ducaat woog
12 fr. van onze munt, en had, volgens den huidigen koers van het geld, eene
waarde van ongeveer 6o fr. Zoodat het kasteel, eene hedendaagsche som van
12,000,000 kostte. DENNISTOUN, I, 170.
(3) F. UGOLINI, Storia dei Conti e Duchi d' Urbino. Florentië, 18 59,
I, 289 ; en II, 514 : Convenzione fra Federigo di illontefeltro e g li
Urbinati, dei 23 luglio 1444. Dit stuk is van het hoogste belang voor de
staatkundige geschiedenis. Z. DENNISTOUN, I, 438. Over de dood van Odan
tino : GALLO GALLI, in Colucci, Ant. picene, XXI, 62.
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Het hof van Urbino werd, onder zijne leiding en die van
zijne waardige en naar den geest zoo ontwikkelde gade Battista,
dochter van Alessandro Sforza van Pesaro (t), het beroemdste
en het drukst bezochte van gansch Italië. Het was een middelpunt voor kunstminnenden, letteroefenaars en jonge naar krijgsro em dingende ridders. Al wie naam had in Italië als kunstenaar of letterkundige kwam er heen. Castiglione (2) levert ons,
in prachtige bewoordingen, eene schets van het hof ten tijde
van den op- en navolger van Federigo, zijnen ziekelijken zoon,
Guidobaldo, even gelijk zijn vader bijgestaan door zijne begaafde
echtgenoote Elisabetta van Mantua; en door die beschrijving
bekomen wij eene heldere voorstelling van wat het hof van
Federigo was geworden. De prins was niet enkel de ervarenste
krijgsman van zijnen tijd; maar ook een heel ontwikkelde geest,
die veel nut trok uit de lessen door zijnen meester, den beroemden humanist Vittorino da Feltre, hem te Mantua gegeven, en
aan wier wreedheid altoos onbekend bleef (3).
Wetenschap, kunst, letteren, in alles stelde . Federigo het
grootste belang. Aan Urbino's hof verbleven ten tijde zijner
regeering, om er slechts eenigen te noemen, de bouwmeesters
Luciano Dellaurana, Ambrogio Barocci da Milano, Baccio Pon-

telli, de beeldhouwers Francesco di Giorgio Martini, Ambrogio
di Antonio, de schilders Piero dei Franceschi, Giuliano da
Rimini, Guido Palmeruzzi, Antonio Alberti da Ferrara, Paolo
Uccello, Giovanni Santi, de vader van Raffael.
1) BURCKHARDT,

op. cit., I, 48 ; II, 341-

(2) BALDESAR CASTIGLIONE ( 1 478-1 529)

schreef de drie eerste boeken
van zijn Cortegiano, het schoonste Italiaansch boek der XVIe eeuw, in het
paleis van Urbino 1508/1509 en het vierde te Rome 1513/151 - 5). Het is een
gesprek over de hoedanigheden die een edelman moet bezitten om de volkomenheid te bereiken; het tegenstuk van de gedachten vooruitgezet, in
den zelfden tijd, door MACHIAVEL op het einde van het Vile boek zijner
Arte dalla guerra. Ik herinner aan het portret van Castiglione door
Raffael, een der besten van den meester (Louvre nr 371), geschiklerd in
1515, nageteekend door Rubens en Rembrandt. Z. C. MARTINATI, Notitie
storico-bibliografrche intorno al conte Baldasare Castiglione con documenti inedite. Florentië, 1894.

(3) « La crudeltd fu sempre aliena dalla sua Signoria ^
blz. 313 ; GALLO GALLI in : Coln ou, Ant. pic. XXI, 87.

,

DA BISTICCr,
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Eene bijzondere melding verdient de geleerde VlamingPaolo da Middelburg, in de laatste jaren Federigo's geneesheer,
die aan den prins boeken over wiskunde voorlas (1),en zich in zijne
werken, illustrissimi discis Urbini pllisicus noemt. Hij hield zich
hoofdzakelijk met de hervorming van den kalender onledig, en
werd bisschop van het kortbij Urbino gelegene Fossombrone (2).

**
^

In dit zoo heerlijk ontwikkeld kunstmidden bracht van
Wassenhove de schoonste jaren zijns levens over, en schiep er
zijne meesterstukken.
Federigo nam het besluit het oud kasteel zijner voorzaten
door een nieuw te vervangen dat aan den kunstsmaak van den
tijd beantwoorden zou, en waardig zou zijn van de merkelijke
ontwikkeling van zijn graafschap en van den roem door Urbino
verworven.
Met veel lichtzinnigheid heeft men staande gehouden dat
Federigo zich tot Alfons van Aragon, koning van Napels, wendde
om een bekwaam bouwmeester voor zijn kasteel te vinden, en.
dat Alfons hem Luciano Dellaurana zond, die zich reeds bekend
zou gemaakt hebben door het oprichten van het nu verdwenen
Poggio reale. Wij hebben geen bewijs van een verblijf in Napels
van Luciano; maar zonder twijfel is de bouwmeester van het
Poggio reale niet Luciano maar wel Giuliano da Majano.
Luciano Dellaurana, was te Zara in Dalmatië geboren rond
de jaren 142o en zijne familie stamde uit Vrana af, een niet verre
van Zara gelegen kasteel, dat waarschijnlijk aan de familie haren

(I) DENNISTOUN, I, 150-154; - 231, 244.
(2) 30 Juli 1494; hij nam deel aan de vijfde Lateraansche kerkvergadering. Hij stierf den 14 December 1534, te Rome en werd er begraven in de
kerk van S. Maria dell' Anima. Over zijne werken, z. Bull. du Bibliophile

beige, II, 257; 2e S. IV, 213 ; - AUG. VERNARECCI, Fossombrone dai
tempi antichissimi ai nostri. Fossombrone, 1907, I, blz. 134, 4 04, 43 8,
440, 443 ; Federigo di illontefeltro, cronaca di GIOVANNI SANTIN ed.
1-IOLTZINGER. Stuttgart, 1893, cap. X, 17. In zijn bisschoppelijk paleis bracht
hij eene verzameling van oudheden tot stand. Het beste werk over de
wetenschappelijke bedrijvigheid van Paolo is dat van DEMETRIO MARZI,

La questione della r forma del Calendario nel quinto Concilio Lateranense (1512-1517). Fiorentië, 1896.
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naam gaf. Hij stierf te Pesaro in 1479 (I). Hij was de eerste
bouwmeester die er zich op toelegde om den klássieken stijl na te
volgen. In 1465 was Luciano voor de Gonzaga's werkzaam te
Mantua; en daar vriendelijke betrekkingen tusschen de Gonzaga's
en Federigo bestonden, is het hoogst waarschijnlijk dat deze
laatste, door tusschenkomst van het Hof van Mantua, een
ervaren bouwmeester trachtte te bekomen. Luciano kwam naar
Urbino na 1465, en werkte er tot 1476. In de Patente di Fedeti o,
conte di Urbino, gegeven te Pavia den Io Juni 1468, lezen wij dat
de prins Luciano gelastte met het opbouwen van een kasteel :

una liabilatione Della e debna guanto si conviene alla conditione e
laudabul(e) faina delli n(ost)ri prob eniloi i ei anco alla condition
n(ost)ra » (2).

«

,

Eenige muren van het oud kasteel werden behouden langs
de zijde van den Dom. Luciano stelde het algemeen plan op
volgens onderrichtingen van Federigo en bestuurde het opbouwen van het paleis. Tot in 1864 bewaarde men te Pesaro eene
miniatuur, werk .van Valerio Mariani (begin' der XVIIe eeuw),
waar de bouwmeester op voorgesteld was de teekening van
het paleis aan den prins aanbiedend. Het is nu verdwenen en
(I) CORNELIO BUDINICH, IZ palazzo ducale d' Urbino. Trieste, 1904,
blz. 59, 66, 72.
(2) GAYE, Carteggio inedito d'artisti dei secoli, XIV, XV, XVI.
Firenze, 1839, I, 214 ; BUDINICH, op. cit., 58; PIcm, op. cit., 2I ; z. ook
CH. BLANC, Mist. de Za Renaissance en Italie. Parijs, 1894, II, 86. Federigo
zegt van Luciano : et havendo not cercato pertutto, et in Toscana massime

dove é la fontana delli Architettori, et non havendo travato huomo the
sia veram(en)te interdente, et ben perito in tal mistiero ; ultimam(en)te
havendo per farna prima inteso et poi per esperienza veduto et conosciuto
quanto l'egregzo huomo Mastro Lutiano ostensore di questa sia dotto, et
instrutto, in quest' arte... Z. GIOVANNI SANTI, cap. LIV en vlgg. ; V.
RUMOHR, Italienische Forschungen. Berlijn, 1827, II, 189; DENNISTOUN,
I, 156. De werken waren waarschijnlijk reeds begonnen (de grondvesten)
in 1465 ; maar in 1467 ontstonden er moeilijkheden tusschen Luciano en den
ondernemer, en dit veroorzaakte wellicht de loffelijke patente van Federigo.
GAYE, 216. -- BALDI, Vita e fatti di Federzgo di Montefeltro. Roma, 1824,
III, 55 en 56 vermeldt onder de kunstenaars die aan het paleis werkzaam
waren een Gondolo Tedesco, waarschijnlijk een intarsiator. Wij weten niet
of deze Gondolo een Vlaming of een Duitsch was. SCHMARSOW, Melozzo
da Forli. Stuttgart, 1886, io6, zegt dat het een Duitsch was. Over Luciano
en het kasteel, SCHMARSOW, 92, 350 en volg.
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521 ---Maar om zulk kunstrijk gebouw met een waar leven te
bezielen, diende men het te versieren op ee ri e wijze die den
bouwtrant niet onwaardig was. Daartoe ontbood Federigo kunstenaars uit verschillende streken, en deed zelfs uit Vlaanderen
tapijtwevers komen. Hunne tapijten, den Trojaanschen oorlog
voorstellende, werden zoo gewaardeerd dat Giovanni Antonio
Campano (t 1477) er met den grootsten ophef over spreekt (I).
FRANCESCO DI MERCATELLO, zijne dichterlijke beschrijving van het paleis van Urbino (van het jaar 1480) wijdt aan de
Arazzi de volgende verzen :

(t) G. .ZANNON i, Federico II di Montefeltro e G. A. Campano
(Atti. R. Accad. di Scienze di Torino, 1Q03, XXXIII). Ik ben niet te
wetengekomen of die tapijten nog bestaan. In Urbino, waar men eenige
tapijten vindt, zijn ze niet, en evenmin in de Galleria degli Arazzi van
Florentië (Catalogo van 1 884). alhoewel ze naar Florentië door Vittoria
della Rovere, na den dood van den laatsten hertog van Urbino, Francesco
Maria II, in 1631 overgebracht werden. Federigo besteedde er aan 10,000
ducaten (in heden i aagsche waarde 600,000 fr.). DENNISTOUN, I 17o;
VESPASIANO DA BRITIDCI, 295. GALLO GALLI (in : CoLucci, Ant. pie.
XXI, 75) zegt : Li Panni solo d'arazzo, ove sono leegiadrarnente tessute,
e figurate l'istorie di Troja, opera bellissima e vak a, the ancor ritrovansi
in essere, costarono in que' tempi ducatii o ?eila, senza l'altre tappezzerie,
e paramenti di variè torts.
L. LIPPARINI (Urbino. Bergamo, 1900, 83) schrijft : le famose stogie
di Troia intessute da Francesco da Ferrara, Nicoletto di Fiandra, Rug
,gero e Lorenzo, chiamati dello stesso Federico. Claudia de' Medici e
Vittoria della Revere, le teltime duchesse d' Urbino, soprovissutce alla
„dispersione di due troni, li vollero con sè a Firenze. Het Museum van
Boston bezit een tapijt, die ik afkomstig van Urbino acht, voorstellende
Eva's schepping, Doop van Christus, Aanbidding der Koningen en Kruisiging. De Heer J. Destrée, conservator aan het Museum der decoratieve
kunsten van Brussel, heeft ze bijzonder onderzocht en zal er weldra eene
studie over uitgeven. Hij bespeurt in de Aanbidding den invloed van van
der Goes; en, in de vier voorstellingen bemerkt hij zekere hoofden die heel
en al overeenkomen met aangezichten van het Laatste Avondmaal van
Joos van Gent, onder andere met die van Christus, van Joannes en van
Judas. Dc drapeering is ook niet zonder zekere gelijkenis. Dit tapijt moet
door de \Tlaamsche tapijtwevers te Urbino zijn vervaardigd geweest, en de
,gelijkenissen laten wellicht vermoeden dat Joos van Wassenhove er de
teekening van maakte.
--

-
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Spesso in la sala vedi adornamento
De panni razi, clze mai foor piu belti
De Greci e de Trojani, io mi ramento,
La storia v'è e la g ueyra di quelli
Con molta seta de gran valimento (1).
;

Men bewonderde ze in de feestzaal van het paleis en ze
waren weldra alom beroemd. Francesco Gonzaga trad in den
echt met Isabella van Este te Ferrara den 12 Februari 1490 en den
jonggehuwden maakten hunne plechtige intrede in Mantua den
15 derzelfde maand; en, om de feestzaal van het paleis van
Mantua te versieren, leende Francesco van Guidobaldo van
Urbino de Vlaamsche tapijten der Trojaansche geschiedenis (2).
Federigo verzamelde in zijn paleis kostbare handschriften,
want gedrukte boeken wilde hij niet bezigen. Federigo Veterino
was zijn bibliothekaris, en de Florentijner Vespasiano da Bisticci
(geb. voor 1430) bleef ook niet vreemd aan de inrichting. De
prins deed menige handschriften met miniaturen versieren, en
gebruikte, in verschillende steden, gedurende vijftien jaar dertig
a veertig afschrijvers. Dit alles kostte niet minder dan 3000o
ducaten (I,800,000 fr.) (3). Die boekerij vooral was zijn trots.
Zij bevatte werken over alle wetenschappen ; men vond er volledig al de voornaamste Grieksche en Latijnsche schrijvers, maar
de merkwaardigste van al die schatten, een echt kleinood, was
de beroemde Hebreeuwsche Bijbel, dien Federigo van het
(1) SCHMARSOW, 81 en 354,
(2) « potesse etiar compiacermz de Za taj5ezaria sua de Za historia

troiana per boter apparare la sala dove se fariz la festa. » Brief van Francesco van 19 Jan. 1490.

LUZIo-RENIER, 52.

(3) GALLO GALLI zegt 40000 (2.4co.00 fr.) in : COLUCCI Ant.
Z. DA BISTICCI, 29 ; CASTIGLIONE, I, 3; GIov. SANTI,

77.
51 en volgg.;

pic. XXI,

cap. LIV,
I, 358 ; DENNISTOUN, I, 165, 168, 169, 446.
DA BISTICCI vermeldt de voornaamste handschriften ; maar de volledigste
inlichtingen vindt men in het Inventario della Libreria Urbinate compa
BURCKHARDT,

Zato nel sec. XV da FEDERIGO VETERANO bibliotecar io di Federi^o uitgegeven door GUASTI, in Giornale storico de;li Archzvi Toscani, VI
en VII. Z. CASTIGLIONE, blz. 15, nota 31. Alhoewel eenige boeken met
miniaturen versierd werden, was dit voor Federigo geene hoofdzaak. Hij
was eigenlijk niet wat men een bibliophiel noemt; hij waardeerde de boeken
hoofdzakelijk voor den inhoud. SCHMARSOW, 81.
,
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.Magistraat van Volterra, na de inneming dezer stad (18 Juni
1472) had bekomen tegen teruggaaf van vlaggen op den vijand
veroverd (1).
Deze bibliotheek, die ongeveer 800 handschriften bevatte,
werd rijker geschat dan de Vaticana, de Marciana van Florentië,
die der Visconti van Pavia, ja zelfs dan de Bibliotheek van
Oxford. Na de sluwe verovering van Urbino, 20 juni 1502, door
den hertog Valentino (Cesar Borgia), vervoerde deze een deel
der verzameling naar zijne hoofdstad Cesena (2); in 1658 werd
het overige naar Rome overgebracht en dan door Paus Alexander VII aangekocht. Zij vormt nu het Fondo Urbinate van de
Vaticana.
Om al die handschriften te bewaren en te rangschikken had
Federigo twee zalen de r benedenverdieping van zijn paleis uitgekozen. Zijne studiekamer (studio, ook studiolo genoemd) was op
het eerste verdiep.
Dit studio vormde een der fraaiste vertrekken van dit zoo
kunstrijk paleis. De benedenwanden waren versierd met afbeeldingen overeenstemmend met de werkzaamheden van den prins.
Het was een zeer fijn en veelkleurig houten inlegwerk, een meesterstuk van Juhani Castelano. Deze intarsios waren bekroond
door eene houten lijst van 0.30 breedte; tusschen de kroonlijst
en de prachtige kamerzoldering bestond eene wandruimte van
2.30 hoogte. Om aan zijn Studio nog meer kunstleven te geven,
besloot Federigo de wandruimte met portretten van groote

mannen der Grieksche en Romeinsche wereld en der christene
tijden op te luisteren. Deze versieringswijze kwam in Italië meermaals voor. Zoo zag men in het atrium van het paleis der Baglioni te Perugia portretten van beroemde krijgshelden, wijsgeeren
(I) DENNISTOUN, I, 212 ; door deze inneming was Federigo zoo
beroemd geworden dat Edward IV van Engeland hem het Ridderschap
van den Kouseband schonk (in 1476, zegt Andrea Lazzari in CoLUCCI.
Ant. pic. XXI, 18, nu het was in 1474. L' Arie, IV, 1901, 203), en dat hij,
21 Aug. 1474, door Paus Sixtius IV hertog genoemd werd. Giov. SANTI,
cap. LXII, I ; LXIV, 28 ; DENNISTOUN, I, 24, 220. - Die Bijbel is van
het einde der XIIie eeuw, en zoo zwaar dat twee mannen last hadden
om hem te dragen. Joden hadden voor dit Handschrift 30000 ducaten
0,800,000) geboden.

(2) Aan boeken en andere kostbaarheden ontstool C ae sar Borgia voor
Bene waarde van 150000 ducaten (9,000,000 fr.). Dennistoun, I, 401.
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Piero had zelfs reeds gepoogd met olieverf te schilderen en hij
slaagde er beter in dan Pollajuolo en Peselli (I). Hij schilderde
in olieverf, onder andere, een vaandel voor het Broederschap
der Nunziata van Arezzo (2).
Meer andere schilders van talent zouden wij nog kunnen
aanhalen die aan Federigo allerbest bekend waren : de prins
had dus slechts tusschen goed begaafde Italiaansche meesters te
kiezen om hun het schilderen der portretten toe te vertrouwen ;
en toch gaf hij aan zijne landgenooten den voorkeur niet.
Hij wenschte portretten in olieverf te bekomen en was overtuigd dat de Italiaansche schilders daarin enkel mislukte proeven
hadden geleverd. Hij zocht naar een Vlaamschen meester, want
hij was met onze schilders sterk ingenomen. Wellicht had hij de
Pietà van van der Weyden te Ferrara gezien, maar zeker had hij
aan het hof van Alfons van Aragon te Napels eene Maria-Boodschap van Jan van Eyck bewonderd (3) alsook een H. Georgius,
(1) CH. BLANC, II, 103.
(2) CH. BLANC, II, 105.
(3) VASARI, I, 163; GUICCIARDiNI, ed. Plantin, biz. 142, BARTH.
liber. Florenti ne , 1745, biz. 46) zegt : Ejus
(_Joannis Gallici) est tabula insignis in penetralibus Alphonsi Regis, in
qua est Maria Virgo ipsa venustate, ac verecundia notabilis, Gabriel
Angelus Dei filium ex ea nasciturum annuntians excellenti pulchritudine capillas veros vincentibus, , foannes Baptista vita sanctitatem, et
austeritatem admirabilem prceseferens, Hieronymus viventi persimilis,
BZbliotheca mirae artis, quippe quce, si paulum ab ea discedas, videatur
introrsus recedere, et totos lzbros pandere, quorum capita modo approspinquanti appareant. In ejusdem tabula exteriori parte pictus est
Baptista Lomellinus, cuius fuit ipsa tabula, cui solam vocem deesse judices, et mulier (Hieromyma), quam amabat prcestanti forma, et ipsa,
qualis erát, ad unguem expressa, inter quos Solis radius veluti per
rimam illabebatur, quem verum Solem putes. »
Jan Lomellini was van eene Genueesche familie. `VEALE heeft in Brug
oorkonden van 1392 den naam van een Hieronymus Lomellini gevon--sche
den. Het is waarschijnlijk dat een Lomellini te Brugge het drieluik van Jan
van Eyck kocht en het naar Genua overbracht ; het kwam later in 't bezit
van koning Alfons V. WEALE, Hubert and John van Eyck. Londen, 1808,
174. — Te Napels bestaat nog eene Aanbidding der koningen (vroeger in
S. Barbara, nu in het K. Paleis), die men aan J. van Eyck toeschrijft; ze
zou door Zingaro en Donzelli veel veranderd zijn geweest; bepaald kan men
niets over deze schilderij zeggen.
FAClUS (de viris illustribus
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koning Alfons
Alfons den 25 JJuni
Ul11 1445
2000 sueldos
dien koning
sneldos kocht (1).
(i).
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aliisqllinquagillta
quinquagintamzl!ibus
millibus
passltum a'i
dis/are
eodem opere,
opere,
staze credas.
credas.Sed
Sed mIl/i
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Ijlt{ecumque inibi
quam speculum
tabula depictulIl,
depictum, in
in quo qucecumque
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***
(I)
J. WEALE,
WEALE, 177.
17ï. -- Lorenzo di Medici
Medici bezat een H. Hieronymus
Hieronymus van
van
(1) J.
Jan van
van Eyck, wellicht de schilderij die nu in
in het
het Museum
Museum van
van Napels hangt
hangt
r 44), soms aan
{n
aan Colantonto
ColantoDlo di Fiori
FlOri toegeschreven. Z. K.
K. VAN
VAN MANDER,
MANDER,
(nr 44),
ed. H.
H.HYMANS.
HYlIIANS. Parijs, 1884,
39, en
enH.
H.HYMANS
HYMANS in
in Bull. comm.
comm.
1884, tl, 34,
J4, 39,
à'artetetd'arch.,
d'arch., 1874,25.
d'art
1874, 25.
(2) Van
hel jaar 1430. Lonàen,
~at. Gall.
GalJ. n"
186, blz.
blz. 191.
19L
n' t86,
Londen, Nat.
(2)
Van het
(3) Verzezdtniss,
Verzeichniss, nnrr 509.
50 9.
,

(4) FACiUS,
FAClUS, blz. 47;
47;VASARI,
VASAR[, I,I,163,
[63,DEN'NISTOUN,
DENNIsTouN, II
H, 267; WEALE,
\VEALE,
175.
onderwerp was door Jan
Jan van Eyck weergegeven op
175. Ongeveer hetzelfde onderwerp
,

der Geest van Antwerpen, die verver
schilderij der verzameling C. van der
eene schiiderij
en-dwenis.D15Aug.6
dwenen is. Den 15 Aug. 1616 kwamen de Aartshertogen Albrecht
Albrecht en
Isabella dit Mu;eum
bezièhtigen en
Van Haecht
Haecht heeft
dit bezoek
bezoek afgeheeft dit
en W. Van
Museum bezichtigen
'I klein eene
al de
de schilderijen vall
Vander
!;childerd
en tevens in
in 't
van Vander
eene copie
copie vall
van al
schilderd en

—
2 7- 5527
Besloten hebbende
hebbende de
de portretten
portretten door
door een
eenVlaamschen
Vlaamsehen
Besloten
Federi~oJoos
Joosvan
vanWassen,Wassen,schilder te
doen maken,
maken, ontbood
ontboodFederigo
schilder
te doen
vraag stellen
stellen of
of Féderigo
Federigo
Urbino. Wij
Wij moeten
hove naar Urbino.
moeten nu
nu de vraag
zich rechtstreeks
een schilder
schildertete
.zich
rechtstreeks naar
naar Vlaanderen
Vlaanderen wendde
wendde om een
bekomen. IndIen
hij dit
dit deed,
deed, zoo zal
zal hij
geen bode
bode naar
naar
bekomen.
Indien hij
hij toch geen
bebben gestuurd
gestuurd om
om te
te trachten
trachten Dirk
DirkBouts
BCiUtsaan
aantetewerwerLeuven hebben
ven, want
deze meester
meester in
in 't'tbuibuiven,
want niets
niets laat
laat ons
ons vermoeden
vermoeden dat deze
het aanbod
aanbod heel
heel goed
goed
tenland reeds
reeds bekend
bekend was.
tenland
was. Dirk
Dirk had
had het
inwilligen:: immers •hij
zijn
kunnen inwilligen
hijwas
was slechts
slechts werkzaam
werkzaam aan zijn
Laatste Avondmaal
Avondmaalvan
van1464
1464 tot
tot1468.
1468. Hij
Hij had
had
drieluik van het Laatste
dat Fedetigo
Federigo naar
na,lr een
dus juist
juist zijn
zijn werk
werkvoltooid
voltooidinin den
den tijd
tijd dat
schilder zocht.
schilderzot.
denkt zekere
zekereverwantschap
verwantschap
Overigens isis het
Overigens
het niet
niet omdat men denkt
tusschen de typen
Bouts en die
die van
van Joos
Joosvan
van
te bespeuren tusschen
typen van Bouts
(I) als
als een
eenleerling
leerling van
van Dirk
Dirkmag
mag
Wassenhm'e, dat
Wassenhove,
dat men
men Joos
Joos (t)
aanzien. Men
!VIen heeft zelfs
zelfs verondersteld
de meester,
meester, met
metwerk
werk
.aanzien.
verondersteld dat de
hetvoorstel
voorstelvan
vanFede
Fede·
aangeduid hebben
hebbenom
omhet
overladen. Joos zou aangeduid
rigo aan te nemen.
nemen. Niets
Niets bewijst
bewijst ons
ons dat
dat van
vanWassenhove
Wassenhoveooit
ooit
rigo
over den
den invloed
invloed van
van
Lelwen ging.
ging. Meermaals
Meermaals heeft
naar Leuven
heeft men over
Bouts op Jjoos
005 van Gent
Gent gewaagd, en wel
overdrewel met
met eene zekere overdreontwaart men
menrijke
rijkekleedij,
kleedij, gebruik
gebruik
Bij beide schilders
schilders ontwaart
venheid. Bij
der brocarts,
brocarts, die nu toch niet aan Bouts eigen zijn,
zijn, maar wel aan
aan
mode der
derXVe
XVeeeuw.
eeuw.Langwerpige
Langwerpigewezens
wezens komen
komen ook niet
de mode
enkel
bij Bouts
Bouts voor.
voor. Wel
'vVel is
is waar
waar bespeurt
bespeurt men
men eene
eenezekere
zekere
enkel bij
Laatste
tusschen het
het gelaat
gelaat van
van Cllristus
in het Laatste
Christus in
gelijkenis tusschen
Avondmaal
Urbino en
enzekere
zekereChristuswezens
Christuswezens bij
bij Bouts
Bouts : :
Avondmaal van Urbino
_.11
zo 0 de Christus
Christus van Simon
Simon den
den melaatsche
melaatsche der
derVerzameling
Verzameling
alzoo
Thieme
Remo (2),
als ook
ook de
de Christus
Christus van den
den JudasJudas(2) ; als
Thietne te
te San Remo
kus
Museum van
mij meer
meer raadraadkus in het Museum
van l\Iunchen
Munchen (3).
(3).Het
Het komt
komt mij
zaam
dat men
men bij
bij Joos
J00,; van Gent
Gent sommige
sommige kenkenzaa m voor te erkennen dat
teekens
meer dan
dan een
eenouden
oudenVlaamschen
Vlaamsehen
teekens ontmoet
ontmoet die
die bij
bij meer
schilder
bijzondere betrekkingen
betrekkingen
schilder te
te vinden
vinden zijn,
zijn, zonder
zonder daarom bijzondere
Geest nagebootst.
nagebootst. Het paneel van
Van Haecht,
Haecht, geschilderd in
1628,
van wr.
W. Van
in 1628,
hoort nu toe aan Lord Huntinfield
Huntinfield en
en was
was te zien te Brugge
Brugge in de Tentoonstelling van
van 't'1 Gulden
Gulden Vlies van 1907.
19°7. WEALE,
WEALE, blz.
blz. 175
175;; Exposition
de la
Exposition de
I'ozson
or àa Bruges, nnrr 173,
173, blz. 52.
52.
Towson d'
d'or
(I)
HULlN, Bull. Gesch. Genootschap. Gent, 1900,
1900,68.
68.
Z. HULIN,
(1) Z.
(2) GOFFIN, Thierry Bouts.
Bouts. Brussd,
Brussel, 19°7,92.
1907, 92.
(3)
112, blz. 23.
(3) Xatalog,
Katalog, nnrr 112,

—
- 528
528 —
Joos tetemoeten
moetenaannemen.
aannemen.IkIkdeel
deelheel
heelenenafal
tusschen Bouts en Joos
gevoelen van
vanKarl
Kar!Voll
V ollals
alshij
hijzegt
zegt:
(I)«« Im iibrioen
iibrigen erinerin~
het gevoelen
: (1)
mm die Typen
TypelI vielfach
vzelfaclz an
all Hugo
Hugo van
van der
der Goes,
Goes, and
undwas
wasbei
beidessen
dessen
nern
holländzscher A
bstalllmzmgganz
gallzerkliirlich
erklärlich 1st,
IS!, auch an
an die
dl'~ des
des Dirk
Dirk
holldndischer
Abstammung
Bouts. _Fr
F'reilz"ch
iiberwlegm die
zulan
vanEyck-besonEyck-besonBouts.
eilicli iiberzviegeli
die Beziehungen
Beziehungen zu
fan van
der Behandlziii
Behilluib/ll;': des
des Stillebens
,s'tillebms auf
au!dein
dem Tische
Ttsche und
uud in
in der
ders in der
ders
Walldmsc!ze-lllld die
die zu
zu Hugo
I-JII{{o van
<'atl der
derGoes
Goesso
so sehr,
sehr, dass
dassvon
voneinenz
einelt
Wandnische-und
Eil1jlUSS des
des Bouts
Bouls all!
losse van
<'all Gent
Gentwohl
lOoMkeuze
keine Rede
Rede sein
sel'u kaan.
kann.»»
Einfluss
auf fosse
Federigo begonnen
met inlichtingen
inlichtingen rechtstreeks
rechtstreeks
Indien Federigo
begonnen is met
Vlaanderen te nemen,
nemen, zoo
zoo zal
zal hij
hij zich naar Gent
Gent hebben
hebben gegein Vlaanderen
wend, deze
bekend zijnde
zijnde door
door de
de werken
werken der
der van
van
wend,
deze stad
stad hem bekend
Gent zal
zal hij
hij vernomen
vernomen hebben dat
dat er
er juist
juist alsdan
alsdan
uit Gent
Eyck's; en uit
schilder in
in Rome
Romeverbleef.
verbleef.Maar
Maarmoet
moetmen
men
een goede Gentsche schilder
dat Fed
F ederigo
erigo zich rechtstreeks naar
naar Vlaanderen
Vlaanderen
veronderstellen dat
denkhet
hetniet.
niet.IkIk
weetwel
V ESP,\SL\~O DA BisBISweet
wel datdat
VESPASIANO
wendde? Ik denk
TIeeI schrijft
schrijft:«
mali db inzfzno
[lllillO iltinFialUlra,
trovare zin
UIl maestro
maestro
Fiandra, per
per trovare
Ticci
: « mando
solet/ne (2)
(2) »,", maar is
is men
verplicht die woorden
woorden in
in strenge
strenge
men nu verplicht
solenne
wijze uit
mag men ze
ze niet
niet vertalen
vertalen ininden
denzin
zin:
hij
wijze
uit te
te leggen,
leggen, en
en mag
: hij
bekwamen Vlaamschen meester? Wat
Wat er
er ook
ookvan
vanzij
zij,g
zocht een bekwamen
want dit vraagpunt is nu toch van ondergeschikt belang, ik zouwantdivrgpusochandergiktbl,zou
meer geneigd
zij n om te veronderstellen
veronderstellen dat
dat Federigo
F ederigo zich
zich eerst
eerst
geneigd zijn
wendde naar F
errara. Hij
H ij wist
wist dat aldaar
aldaar eerre
eene schilderij
schilderij van
van
Ferrara.
wendde
van der
der Weyden
Weyden bestond,
bestond, dat
dat Lionel
Lionel met
met den
denVlaamschen
Vlaamschen
van
meester
betrekking was
W,IS geweest;
geweest; en de
cic prins
prins was
was met
de
met de
meester in
in betrekking
Este's
in vriendschappelijk
vriendschappelijk verkeer.
verkeer. In Maart
Maart I471
LJ-ï I verbleef
verbleef
Este's in
Borso
van Ferrara
F errara vier
vier dagen
dagen te
te Urbino,
U rbino, op
op reis
reis zijnde
zijnde naar
Borso van
Rome om er
ui II
te worden
worden(3).
(3).
er als
als hertog
hei tog door
door Paus
Paus Pa
Paul
II erkend te
Misschien
van Borso
Borso vernomen
vernomen dat
dat een
eenVlaamsche
Vlaamsche
Misschien heeft
heeft hij
hij van
schilder in
in Rome
Rome verbleef.
verbleef.
Het kan ook zijn dat Federigo een bode
bode naar
naar Rome
Rome stuurde,
stuurde.
Maar om met zekerheid
zekerheid daarover te
te mogen
mogen beslissen
beslissen zou
zou men
men
met juistheid
juistheid dienen
diellen te
te weten
weten in
in welk
welk jaar
jaarde
deprins
prins met
met zijne
zijne
pogingen
van Federigo
Federigo aan
aanDellaurana
Dellauranaisis
pogingen aanving.
aanving. De
De patente van
van
IQ juni
Juni 1468.
1468. ::\Ien
moet dan
dan wel
wel aannemen
aannemen dat
er ten
ten
van Jo
Men moet
dat er
minste twee
twee jaar
jaar moeten verloopen
verloop en zijn
zijn vóor
prins zich
zich over
over
voor de prins
([)
KARL VOLL.
VOLL. Die altniederlczndische
altmederländZ"Sche Malerei
JJfalerei von
vonJan
Janvan
vanEyck
Eyck
(I) KARL
Ins
[906, 168.
[68.
Leizig, 1906,
bis Memling. Leizig,
(2) VESPASIANO
VESPASIANO DA
DABISTICCl,
BISTICCI,blz.
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de versieringswijze van zijn studio bekommerde. Dit brengt ons
tot het jaar 1470. Nu indien Federigo aan den Paus schreef, zoo
kan dit maar voorgevallen zijn na den oorlog van Rimini. De
wreede Sigismondo Malatesta, tegen wien Federigo zoo dapper
gestreden had, stierf den g October 1468. Zijn afsterven verwekte
een oorlog voor het bezit van Rimini; en de graaf van Urbino,
Gibellijn in 't hart gelijk zijne voorvaderen, nam de wapens op
tegen de legerbenden van Paus Paul II. In 1470 waren zijne
betrekkingen met den Paus alweer goed geworden, en den9 Aug.
1471 had hij het genoegen te vernemen dat zijn vriend F. de
la Rovere (Sixtus IV) Paus gekozen was (1).
Het vraagpunt kan niet beslissend worden opgelost. Maar
met de grootste waarschijnlijkheid durven wij aannemen dat
Joos van Wassenhove, die zijne reis uit Gent naar Italië na 1468
ondernam, te Rome verbleef, en niet voor 1470 te Urbino aanlandde om de portretten van het grafelijk studio te schilderen.
.

**
Bij toeval was het echter niet aan dit werk dat hij zijn eersten

tijd zou besteden. In Urbino bestond, sedert 1343, een Broederschap van liet Corpus Domini en tegenwoordignog is die Fraternità

heel bloeiend (2).
Sedert 1465 zamelde het Broederschap gelden in voor een
Altaarschrijn zijner kapel. Deze werd afgebroken in 1708 op

bevel van den Urbinaat Paus Clemens XI, om op hare plaats het
Palazzo del Convitto dei Nobili te bouwen, nu het Collegio
Rafaello (3). In 1708 werd het altaarschrijn in Sa Agata ge-

plaatst en nu is het bewaard in de Galleria van liet kasteel. Het
inzamelen van gelden voor een altaarstuk was van algemeen ge
(I) DENNISTOUN,

I,

199-201; 295.

(2) Het broederschap heeft nu zijn zetel in de kerk van S. Francesco
di Paolo.
(3) PUNGILEONI, Elogio storico di Giovanni Santa. Urbino, per Vincenzo Guerrini, 1822. Blz. 13. Dit boek is heel zeldzaam, zelfs in Italië; en
het is door de bereidwilligheid van den Prof. CAV. Glov. MARCHIGIANI,
Direttore della scuola tecnica Bramante te Urbino, dat ik het bekomem heb .
Ik bied hem hier mijnen innigsten dank aan.— Over de kerk Cf. E. SCATASSA
Chiesa del Corpus Domini in Urbino (Repent. f. Kunstwissenschaft, 1902,

XXV, 437-446).

— 530 —
bruik in de NVe eeuw. Opmerkenswaardig mag liet heeten dat
juist hetzelfde gebeurde voor het drieluik door Dirk Bouts
voor een broederschap van het Heilig Sacrament geschilderd (i).
GeldolnlsaIingen werden ook gedaan in 1478 voor het drieluik van Meinling geschilderd voor liet altaar van S. JanBaptiest in S. Bartholoinaeuskerk (Abdij van Eekhout) te
Brugge, en wel op kosten van het Gild der schilders en miniaturisten (1). Met waarschijnlijkheid mag men dit drieluik erkennen
in de Passie van Christus van het Museum van Turijn (2).
Nadat het Broederschap eerre zekere som had samengebracht, begon men met de predella. Deze, die nu nog in de
Galleria van het kasteel bewaard is, werd geschilderd door
Paolo Uccello. Dit vermoeden steunt op de volgende beweegredenen.
In het bock B. der Archieven van het Corpus Domini vindt

men vermeld (lat er betalingen gedaan werden aan Paolo Uccello
van 1466-1469 (3). Men kan niet aannemen dat het Broederschap, hetwelk zich reeds zooveel moeite moest getroosten om
het noodic4e geld voor liet Altaarschrijn bijeen te zamelen, terzelfdertijd een schilder met andere werken zou hebben gelast;
zoodat de betalingen gedaan moeten geweest zijn voor versieringswerken van het altaar. Nu men bezit eene predella waar
Paolo Uccello, in zes afbeeldingen, de geschiedenis voorstelt van
den Jood die te Teramo de Heilige Hostie in liet vuur zou
geworpen hebben. Deze predella stamt uit Sa Agata en is de
oude predella van het Altaarschrijn van het Laatste Avondmaal;
(1) A.

WAUTERS, Bull.

Ac. Roy.

Belg., XV.

1863, blz. 729;

CROWE, II, 19.
CARTON,
(2) Catalogo della Regia Pinacoteca. Turijn, 1909, nr 202 ;
in Ann. Soc. Emul. Bruges. R. II, D. V. 331; V. \V URZBACH, II, 135;
FIERENS GEVAERT, Prim. flam., 130 (zegt rond 14^5).
(3) LIBRA B. Zie oorkonden ; PUNGILEONI, blz. 75. GHERARDI, Guida
di Urbino. Urbino, 1875, 80. — SCHUBRING, Urbino, Leipzig, 1909, 87,
neemt aan dat Uccello de predella in 1474 schilderde; 'maar zulks strookt
niet niet de oorkonden. SCATASSA, blz. 44 2 , 443. Catalogo della galleria,
Urbino, 1906, nr 89. Uccello was te Urbino in 1465 ; hij was er werkzaam
van Aug. 1467-Febr. 1468 en van Aug.-Oct. 1468. CALZINI. La Galleria
369);
annessa all' Istituto di belle anti in Urbino (L'Arte, IV, 1901,
CROWE e CAVALCASELLE, Storia della pittura italiana. V. 54. De predella
werd hersteld door Achille Mazzotti.
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en daar er, in 1468, gelden aan Paolo Uccello betaald werden
zoO moet dit voor de predella gedaan zijn geweest.
In 1469 dacht het Broederschap over eene voldoende som
te beschikken om het Altaarschrijn te doen schilderen. Men
wendde zich niet tot PAOLO UCCELLO. Wellicht was men met de
predella niet veel ingenomen, alhoewel zij wel waardeering verdient (1); ofwel, en dit is waarschijnlijker, achtte men Paolo te oud
om nog met zulk groot werk aan te vangen. Geboren te Florentië
in 1392 was hij reeds een zeventigjarige grijsaard. Het Cozpus
Domini wendde zich bijgevolg tot den beroemden PIERO DEI
FRANCESCHI en ontbood hem naar Urbino a verfere la laula per
farla. Piero kwam in April 1469 te Urbino aan, en werd, op
kosten van het broederschap, bij Giovanni Santi gehuisvest.
Men kon echter niet overeenkomen. Piero weigerde, om
eene onbekende reden (2), het werk aan te nemen. Dit komt nu
zeer aardig voor. Het broederschap ontbiedt Piero naar Urbino,
betaalt zijne huisvesting, en toch weigert de schilder het altaarschrijn te maken (3). Piero was in 1469 met geen andere schildering
gelast, want dan zou hij zich naar Urbino niet hebben begeven.
Zijne groote werken in Rimini, Ferrara, Rome en Arezzo waren
voor 1469 voltooid (4). Zelfs indien men met Vasari aanneemt,
dat Piero, in zijne laatste levensjaren, blind werd, hetgeen met
(t) Ik aanzie ze zelfs als een der beste werken van Uccello. De voorstelling is levendig, de perspectief tamelijk goed. Om den vooruitgang na te
gaan door Uccello onder den invloed van Piero dei Francesschi gemaakt
heeft men maar zijnen veldslag van Sant' Egidio (7 Juli 1416) der National
Gallery (nr 583, blz. 588) te aanschouwen. In dit werk is alles zoo primitief
en zoo plomp afgebeeld ; de kleuren zijn dof en zonder glans, de paarden
onnatuurlijk; de perspectief laat ook veel te wenschen over.
(2) PUNGILEONI, blz. 12 che poi non fece per gualche motive tutt'ora
:

ignorato.
(3) Met de grootste lichtzinnigheid vermoedt CH. BLANC (op. cit. II,
dat Piero een tweede altaarschrijn voor het Corpus Domini moest
maken, als het reeds in bezit was van de Cena van Justus. Dit komt met de
oorkonden niet overeen, en het broederschap kon nu toch geen tweede tafel
doen maken, daar zij zelfs het noodige geld niet bezat voor het Laatste
Avondmaal.
103)

(4) PICHI, blz. 23. Zijne prachtige fresco's in S. Francesco te Arezzo
werden geschilderd tusschen 1460 en 1466. SCHMARSOW, 313: WITTING,

60 -102.
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grondige redenen betwist wordt (I), zoo kan men toch niet
veronderstellen dat zijn ziensvermogen reeds in 1469 verslapte,
want dan ook ware hij naar Urbino niet gekomen.
Daar het broederschap, na 1469, voortging met gelden in te
Zamelen, — nog in 1474 schenkt Federigo viiftien dukaten
(900 fr.) — vermoedt men dat Piero de hem voorgestelde som
niet voldoende achtte voor een meester van zijne waarde. Maar
had men dan de geldzaak met den schilder niet behandeld voor
hem naar Urbino te doen komen? Hij mocht zich, wel is waar,
aan een hoog loon verwachten, hij die reeds voor Federigo
werkzaam was geweest. Zijne Geeseling van Christus, nu in de
:Sakristij van den Dom, met de portretten van Guidantonio,
Odantonio en Federigo, is zeker van na 1444 en wellicht van
1467, daar wij weten dat Piero rond 1467 te Urbino verbleef (2).
Veronderstellen dat het uit ikzucht was, om reden dat
Federigo een Vlaamschen meester verkozen had voor zijne

portretten, ware gewaagd, want het is niet aan te nemen dat
Joos van Wassenhove reeds in April 1469 te Urbino was aangekomen. Anders zou zulks als een voldoende reden van weigering
mogen blijken. Indien prinsen met Vlaamsche meesters ingenomen waren, zoo zagen de Italiaansche schilders met leede oogen,
niet zonder ergernis en ijverzucht, de voorkeur aan vreemde kunstenaars gunnen. Alzoo is het enkel door een gevoel van afgunst
{dat men verklaren kan hoe Giovanni Santi, in zijne Cronaca, al
de kunstenaars opsommende die ten tijde van Federigo naar
Urbino kwamen, en zelfs met den hoogsten lof gewagende van
(1) Vasari, IV, 23.
(2) PICHI, 85; L,IPPARINI, Urbino e i suoi monumenti. Bergamo, 1900,
105; — Vasari, IV, (5. Blanc, II, 103, zegt dat de Geeseling van 1444 is,

en dat de portretten ofwel Guidantonio met zijne twee zonen voorstellen ofwel Odantonio en zijne twee lievelingen Tomaso dell' Angello van Rimini
en Manfredo de' Carpi, alle drie door de samenzweerders in 1444 vermoord.
Z. DENNISTOUN, II, 209, WITTING, Piero del Franceschi (blz. 124) denkt
in de drie personnagies te erkennen Federigo, Caterino Zeno, en in den
derden wellicht Christus zelf, en brengt dit vermoeden overeen met het
opschrift dat vroeger op het paneel te lezen was : Convenerunt in eum,
volgens eene andere lezing in unuin. Het zou mij te verre leiden al de
redenen hier uiteen te leggen die mij niet toelaten deze denkwijze bij te
treden; ik wil slechts doen opmerken dat de wezenstrekken niet herinneren noch aan Federigo noch aan Zeno.
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Jan van Eyck en van van der Weyden (I), — vreemde schilders
die aan de Italianen geen schade konden berokkenen, -- den
naam van Giusto da Guanto verzwijgt, alhoewel hij zelf aan
zekere werken van Joos niet vreemd bleef.
Had men aan Piero gevraagd het altaarschrijn in olieverf
te schilderen, — iets dat heel natuurlijk zou aan te nemen zijn,
ingezien de ingenomenheid van Federigo voor deze wijze van
schilderen ; zoo zou zulks geene reden van weigering vanwege
Piero kunnen geweest zijn, daar hij al meermaals in die wijze
proeven geleverd had.
Naar mijn gevoelen achtte Piero den loon niet voldoende of
wel wilde hij geen altaarschrijn schilderen waarvan de predella
reeds door een anderen schilder gemaakt was. Welk nu ook de
reden tot weigeren moge geweest zijn, stellig is het dat, na het
vertrek van Piero, het Broederschap voortging met gelden in te
zamelen en eindelijk besloot het werk aan Joos van Gent toe te
vertrouwen. Het voorstel werd aan Joos gedaan als hij reeds te
Urbino was aangekomen om de portretten van het studio van
Federigo te maken (2).
Men had wel is waar van van \Vassenhove nog geen enkel
werk te zien gekregen; maar, daar Federigo aan den Vlaamschen meester een grootsch werk had besteld, kon er over zijne
behendigheid en kunstvaardigheid geen twijfel oprijzen. Er zal
tusschen . Prins en Broederschap eene overeenkomst ontstaan
zijn waarbij Federigo er in toe stemde het altaarschrijn voor de
portretten te laten schilderen. Het kan zijn dat Justus al met
Cronaca. Cap. XCVI, 1 19 :
Nela cui arte splendida e gentile
Nel secul nostro tanti chiar son santi
Che ciescuno altro far paren bioza vile
A Brugia fu fra glialtri pia lodati
El gran Iannes : el discepul Rugiero
Cum tanti di excellentra chiar dotati
Ne la cui arte et alto magistero
Di colorir son state si excellenti
Che han superato motte volte uero.

(I) GIOV. SANTI,

(2) Waarschijnlijk in de laatste maanden van 1470 of in het begin van
1471, want men kocht het hout voor de tafel den 8 Sept. 147o, en men
betaalt het voorbereiden ervan den 28 Febr. 1471. Zoo dat het kontrakt
tusschen het Broederschap en Joos in 1470 of 1471 valt.
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eenige studies voor de portretten begonnen had ; maar zeker is
het dat de portretten na de schilderij van het Corpus Domini
gemaakt werden, daar deze reeds veel meer italiaanschen invloed
laten bespeuren. Dit alles gebeurde natuurlijk niet zonder eenige
tijdverspilling, en daar het werk voltooid was in 1474, mag men
aannemen dat Justus er aan werkte van af het jaar 1472. De
oorkonden latere niet toe te veronderstellen dat Joos het werk
begon voor maart 1471 (1). Meer dan een schrijver beweert dat
Justus het schilderde van 1468-1474. Maar in 't begin van
1468 was van Wassenhove nog te Gent, en indien de Giusto
van Vasari van Wassenhove is, gelijk wij er van overtuigd zijn,
zoo is het moeilijk te veronderstellen dat hij reeds het zelfde
jaar in Urbino werkzaam was. Overigens Piero dei Franceschi
kwam slechts te Urbino in April 1469 en de eerste som aan
Justus door het broederschap uitbetaald dagteekent van 12 Februari 1 473.
Het jaargetal 1472 wordt ons ook aangeduid door de twee
volgende feiten.
Op het paneel ziet men de afbeelding van den Venetiaan Caterino Zeno, die als gezant van den Shah Usun Hassan (2) naar Europa was gekomen om eene legermacht aan te
werven met het doel tegen Sultan Mohamed II een oorlog te
voeren. Zeno kwam natuurlijk naar Urbino, alwaar hij met den

beroemdsten der Italiaansche krijgslieden de zoo gewichtige
zaak kon bespreken; hij was te Urbino ten vroegste in 1472.
Schmarsow zegt zelfs in 1474 daar men met zekerheid w eet dat
Zeno in September 1474 zich te Rome bevond met den gezant
van Matthias Corvinus (3).
Meer nog. Op den achtergrond van de schilderij verschijnt,
in de deur van het koor eene bedroefde jonge vrouw, een kindje
op den rechten arm dragend. Dit kindje, hoogstens een jaar oud,
wordt algemeen aanzien als zijnde het zoontje van Federigo,
Guidobaldo (Guido Paulo Ubaldo). Het werd geboren den
(I) SCHMARSOW (blz. 97) neemt zelfs aan dat Joos er maar aan werkte
in 1473 en 1474.
(2) Of Asanbech Kan. DENNISTOUN, I, 204, zegt 1471; z. Pungileoni,

blz. 64.
(3) SCHNIARSOW, 97.
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rigo droeg aan Piero dei Franceschi op eene schilderij voor het
hoogaltaar dezer kerk te maken (1472-1473). De schilder was dus
bij den prins, door zijne weigering om het voorstel van het Broederschap aan te nemen, niet in ongenade gevallen. Het moet
bijgevolg wel zijn dat Federigo de redenen, door Piero aangegeven, als gegrond aanzag. Deze schilderij, nu in den Brera bewaard, stelt eene Madonna voor, met het Kindje Jezus op den
schoot, omringd van heiligen. Voor haar knielt Federigo. Men
heeft verondersteld dat de schilder in Maria en in het Kindje,
Battista met Guidobaldo had willen af beelden (i). Ingezien de
droevige omstandigheid die de schilderij had doen bestellen,
denk ik deze meening te mogen bijtreden. De prins komt ons
alzoo voor als biddend voor zijne afgestorvene echtgenoote. Wel
is waar stemmen de gelaatstrekken niet heel en al overeen met
het portret door Piero eenige jaren vroeger van Battista geschilderd. De meester zal ze hier willen afgebeeld hebben gelijk de
prinses was in de laatste maanden van haar levensloop; zij komt
ons voor als eene verzwakte jonge vrouw die lijdend is. In
deze Madonna vindt men zekere gelijkenissen met andere beelden van Piero dei Franceschi. Witting zegt dat ze doet denken
aan de Keizerin Helena van de fresco's van Arezzo (2) ; voor
mij vind ik nog eene treffender gelijkenis in de Heilige Maagd
van de Maria-boodschap derzelfde muurschilderingen (3).
Deze zijn voldoende beweegredenen om aan te nemen
dat Toos van Wassenhove enkel van 1472 tot 1 474 aan het
altaarschrijn werkzaam was. Het werd hem 300 ducaten betaald,
weze alzoo, volgens de huidige waarde van het goud, eene som
van ongeveer 18,000 fr.
Justus ontmoette, even gelijk Piero, zekere moeielijkheden. In de rekenboeken van den coitus Domini leest men dat
aan den schilder 5o ducaten werden achter gehouden omdat hij
zijnen plicht niet volbracht had « non fece el dovere »; wellicht was
hij met zijn werk niet klaar geraakt op het tijdstip door eene
overeenkomst vastgesteld; en zulks kan wel verklaard worden
indien men veronderstelt dat, terwijl Justus aan het altaar1) PUNGILEONI, 53.
(2) WITTING, 140.

(3) Eene goede lichtdruk van deze Maria- boodschap vindt men in
L'ARTE, XIII, 1910, 143.
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schrijn schilderde, hij ook soms eenigen tijd besteedde aan teekeningen voor de portretten van Federigo. Later werd de oneenigheid toch bijgelegd; want reeds op 5 Juni 1475 koopt het Broederschap lijnwaad voor een vaandel dat Justus beloofd had voor
het Corpus Domini te schilderen. Het vaandel is verdwenen
maar Joos heeft het vervaardigd eenige jaren later, want in
1480 betaalt er het Broederschap de aanhoorigheden van. Het
vaandel was weldra in slechten staat. Die vaandels hadden veel
te lijden van de regens, want men droeg ze niet enkel in de pro-

cessie maar men bezigde ze ook bij de begrafenissen (i).
In 1536 deed het broederschap een Christus op een vaandel schilderen door Evangelista d'Andrea en dit vaandel werd
hersteld reeds in 1539 door Evangelista en Piero Viti ; eindelijk,
tusschen de jaren 1542 en 1544 schilderde Titian, in Venetië,
voor het Corpus Domini een vaandel met de voorstellingen van
het Laatste Avondmaal en van Christus' Verrijzenis. Deze doeken hangen nu in de Galleria van Urbino (2).
^

**
De schilderij van Joos van Wassdnhove stelt het Laatste
Avondmaal voor, en dit wel op eene zeldzaam gebruikelijke
wijze.
In al de voorstellingen van het Laatste Avondmaal is Judas
ofwel afwezig, ofwel dusdanig afgebeeld dat men hem dadelijk

erkent (3). Enkel het hoofdmoment door de kunstenaars verkozen is niet altoos hetzelfde. Voor velen is het hoofdzaak het verraad van Judas aan te duiden, het weze, gelijk men het meestendeels ontmoet in de afbeeldingen van het Oosten, volgens
Matthaeus; ofwel volgens Joannes (4), zooals dit meermaals in de
westelijke schilderingen voorkomt. Het schijnt mij toch overdre(t) E. SCATASSA, blz. 441. Men verstaat heel wel dat hij niet van 1 475
af aan het vaandel werkzaam was, daar hij de portretten en de zinnebeelden moest schilderen. In 1473 had Justus een vaandel geschilderd voor de
Confraternità di S. Giovanni Battista.
(2) Het Laatste Avondmaal stelt Judas' verraad voor. 0.

FISCHEL,

Tizian. Stuttgart, 1904, blz. 192, taf. 76, 77.

(3) Z. DE LAURIÈRE in : Congrès arch. de France, 1880, 536-539.
(4) MAT T H., XX V I, 20; MARC., XIV, 17 ; Luc., XXII, 14 ; -JoH., XIII, 26.
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ven een al te sterk verschil te willen vinden tusschen de oostelijke en westelijke voorstellingen (i).
In de katakomben vindt men de H. Communie enkel door
zinnebeelden voorgesteld. Men weet hoe de eerste Christenen,
met de grootste voorzichtigheid, het noodig achtten enkel door
allegorieën, aan de geheimnissen van den godsdienst te doen
herinneren (2). Zelfs op de beroemde kerkdeur van Sinte Sabina
(Ve eeuw) komt het Laatste Avondmaal nog niet voor, maar
wel het bruiloftsmaal van Cana (3).
De oudste voorstelling van het eigenlijk Laatste Avondmaal
is eene mozaïek van Ravenna in S. Apollinare nuovo (VIe eeuw).
De apostelen liggen rond eene tafel, waar brood en visch op
geplaatst zijn. Aan een eind der tafel ligt Petrus en aan het ander
(i) Over de voorstellingen van het Laatste Avondmaal raadplege men :
KRAUS, Gesch. der Christlichen Kunst. Freiburg, 1897-1908, II, 297;
DOBBERT, Die Darstellungen des Abendznahles durch die byzantin. Kunst
(ZAHN'sJahrb. f. Kunstw., IV, 1871, 281-J46); DOBBERT, Das Abendmahl
bis gegelz den Schluss des XIV Jahrb. (Repert. f. Kunstwissenschaft,
XIII-XV, 1890-1892) ; H., RIEGEL, Ueb. die Darstellung- des Abendmahles besonders in der toscanzschen Kunst. Hannover, 1869; ROHAULT
DE FLEURY, L'Evangile, Tours, II, 185. ROLLER, Les catacombes de
Rome, Parijs, 188i, I, 139.
(2) KRAUS, II, 297; WILPERT, Principienfragen der christlichen
Archaeologie. Freiburg, 1889, blz. 89 ; WILPERT, Fractio Panfis. La plu .s
ancienne repre'sentation die Sacr lce Eucharistique a la CAPELLA GRECA.
Parijs, 1896; CARTIER, Etud. sur les peintures Eucharzstiques des catacombes. (Lettres chrétiennes. Rijssel, 1882, V) ; H. MARUCCHI, Le dog fine
de l'Eucharistie dans les monuments des premiers siècles. Brussel, 1910.

Men heeft gedacht het Laatste Avondmaal te erkennen in een fresco van
de Katakombe van Callistus, dagteekende van de Ive eeuw (PERRET,
Cataconzbes romaines. Parijs, I 851, I, pl. 29; maar deze schildering stelt
ons enkel Christus voor te midden zijner apostelen en kan niet als eene Cena
aanzien worden. Zulke voorstellingen komen meermaals in de Katakomben
voor, men vindt ze afgebeeld in het baanbrekend werk van WILPERT, .
Le pitture delle Catacombe Romane. Rome, 1903; men zie ook SYYTUS,.
Notiones archaeologiae christianae. Rome, 1910, II 42, 166 ; GARRUCCI,
Storia della ante Cristiana. Prato, 1876 en volg., I, 383, II, taf. 18 ; CoRHistoire dogmatique, liturgique et archéologique die Sacrement de
l'Eucharistie. Parijs, 1886, II, 478, 496, 499 en volg.
(3) Z. mijn « De kerkdeur van Sinte Sabina te Rome » in : Dietsche

BLET,

Warande, 1897.
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Christus die het brood zegent. Judas is er niet afwezig, gelijk
men het gewoonlijk beweert (i).
Later vindt men het Laatste Avondmaal afgebeeld in
Benige handschriften. Alzoo in den Griekschen Codex Rossanensis
(in het aartsbisschoppelijk Paleis van Rossano, Calabrië, van het
einde der Ve of het begin der VIe eeuw). De voorstelling is dezelfde als te Ravenna, enkel met het verschil dat Judas er is
afgebeeld de hand reikend naar den kelk. In eene tweede afbeelding van hetzelfde handschrift deelt Christus het Heilig Brood
uit aan zijne volgelingen (2), hetgeen men ook aantreft in de
afbeelding van den Syrischen Codex van Rabulas (nu in de Laurentiana van Florentië) van het jaar 586 (3), alsook in het
Grieksch Evangelieboek der Bibliothéque nationale van Parijs
4XIe eeuw) (a).
Op de muurschilderingen van de VIIIe eeuw van Ferentillo
(bij Terni) ziet men voor de eerste maal de voorstelling van Joannes die op de borst van Christus ligt (5).
(t) J. KURTH, Die Mosaiken' der Christlichen Aera, I. Die Wand.mosaiken van Ravenna. Leipzig, 1901, 150 en taf. VI; Kurth telt twaalf
apostelen ; vroeger beweerde men dat er maar elf waren, alzoo KRAUS, I,
435, fig. 333. In het Laatste Avondmaal der bronzene kerkdeur van Bene
eeuw) zijn er maar elf. De wijze van voorstelling komt er eenigszins-vent(KIe
met die van Ravenna overeen. Het is een werk van Oderisio Berardi, die
ook de twee deuren van Troja (Foggia) maakte in 1119 en 1127. BARBIER
DE MONTAULT, Les fortes de bronze de Benévent (Rev, art chrét., 1883,
t) ; BERTAUX, L'art dans l'Italie meridionale. Parijs, 1903,
414-418. De
afbeelding op de Pala d'oro van S. Marco van Venetië (die eeuw) gelijkt
veel aan die van Ravenna. ROHAULT DE FLEURY, II, 185.
(2) De voorstelling van Ravenna mag men ook voor het Judasverraad
KURTH, 150. De Rossanensis werd ontdekt door Gebhardt en
Harnack in 1879. Hij stamt uit het Basiliaansch klooster van S. Maria de
lo Patire (tusschen Rossano en Corigliano) gesticht in 1090 door hertog
Rogerus I, verwoest in Juli of Augustus 1806 door de Fransche legerbenden van Massena en Regnier. GEBHARDT U. HARNACK, Evangeliorum
,Codex graecus purrureus Rossanensis. Leipzig, 188o, 39 en taf. 8, 9, 10.
(3) KRAUS, I, 466, fig., 349; — 4
63, fig., 346 .
(4) Ms. 74, fol. 156. ROHAULT DE FLEURY, II, 185.
(5) G. B. DE Rossi, Bull. di Arch. Crist., 1875, 155 ; 1879, 1
35;
í88o, 55; Resoconto delle Conferenze dei cultori di Arch. Crist. Rome,
1888, blz. 99, 102, 117, 118.
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De voorstellingen van het Laatste Avondmaal kan men to
drie reeksen rangschikken, volgens het hoofdmoment door den
kunstenaar uitgekozen.
Eenige verbeelden de Instelling van het Heilig Sacrament
Christus zegent het brood en spreekt de woorden uit ons door
de Evangelisten overgeleverd. Zoo misschien de mozaïek van
Ravenna, en zeker de miniatuur van het Latijnsch Evangeliënboek van het Corpus Christi van Oxford (VII' eeuw), (I). Zooook op de doopvont van Dendermonde (XIe eeuw) (2), op den
ivoren stok van den herdersstaf van Gautier, abt van Sint Martinus te Pontoise (1069), aan het portaal van Ste Marie des Dames
te Saintes (XIIe eeuw) (3), aan het portaal van de kerk van Nantua
(Franche Comté XIIe eeuw) (a), aan het Zuidelijk portaal van
St Andreas van Bordeaux (XIVe eeuw) (5), op de frescos door
Vanni (t 1485) geschilderd in het refectorium van S. Matthaeusr
hospitaal in Florentië (6), en ook in een der paneel en der Annunziata (Florentië, Galleria antica e moderna) van Fra Angelico (7).
Dirk Bouts stelt ook de instelling voor.
De meesten geven echter de voorkeur aan de aandoenlijkste
en meest dramatische zijde van het Evangelisch verhaal en
stellen voor de verklaring door Christus gedaan van Judas' ver(I) KRAUS, I, 46 9, fig. 353; GARRUCCI, III, 68, taf. 141.
(2) PR. VAN DUYSE, in Mess. des sc., 1838, 233; DE VLAMINCK,
L'Eglise collegiale N. D. a Termonde. Dendermonde, 1898, I, 35. Wij
geven hier slechts eenige voorbeelden en niet eene volledige opsomming.

(3) GRESY, Notice sur trois crosses historiees du XIIe s. (Mém. Soc.
Antiq. de France, 1852, XXI, 183 en pl. III nr 17).
(4) Congrès arch. France, i 88o, 516.
(5) Commission des monuments de la Gironde. Parijs, 1848, 28. Wij:
zullen nog vermelden een Laatste Avondmaal van S. Giovanni fuori civitas
te Pistoia (XIId E. VENTURI, Scoria, III, 944, fig. 837) en een ivoor van
de verzameling Stroganoff te Rome (XIIIe E. VENTURI, II, fig. 441). Eene
heel bijzondere voorstelling komt voor op den kroonkandelaar van Gaeta.
(XIIie E.) alwaar, door plaatsgebrek, de Apostelen in twee rijen, de eene
boven de andere, geplaatst zijn. VENTURI, III, 653, fig. 61o.
(6) Revue de l'Art chrétien, 1907, 2 73.
(7) W. ROTHES, Die Darstellungen des .ra Giovanni Angelico aus
dem leben Christi and Mario. Strasburg, 1902, 25. Van een tweede paneel
spreken wij later.
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raad en de ontroering door deze verklaring bij de Apostelen teweeggebracht. Deze voorstelling is niet eigen aan hetWesten,maar
komt meer voor in het Westen dan in het Oosten. Wij zien het
reeds in den Griekschen Codex Rossanensis (einde Ve of VIe E.),
in den Chludowschen Psalter van Moskou en in meer dan een
Grieksch Evangeliënhandschrift (i). In het Westen vinden wij
het heel dikwijls : zoo op het antependium van den schat van het
Munster van Aken (Xe E.); dan komen de voorstellingen van
Duccio voor den Dom van Siena (13 t i), van Giotto in de Arena
van Padua (1305) (2); van Taddeo Gaddi(na 1306) in het refectorium van Santa Croce te Florentië. Vermelden wij ook nog
een bas-relief van Sint Janskerk te Troyes. Het is wel niet noodig
te doen herinneren dat Leonardo het ook verkoos en het met de
hoogste volgnaaktheid wist voor te stellen (3). Laat ons nog vermelden een werk van Andrea del Castagno (1390-1457) in S. Apollonia te Florentië (q.) en talrijke reliefs der XIIe E. in kerken van
Frankrijk, zoo St Germain des Près, te Parijs, Abbatiale kerk van
Charlieu (Saone et Loire), S. Bénigne van Dijon, kerk van Vizille,
die van Vouvant (Vendée) en de muurschilderingen van S. Hilariuskerk te Poitiers (XIVe E.) (5) ; de kerk van Spalato in Dalmatië (6) en aan het hoofdportaal van het Munster van Strasburg.
Eene derde voorstellingswijze, die ons Christus afmaalt de
H. Communie uitdeelend, komt veel zeldzamer voor. Men vindt
ze in eenige handschrif ten, alzoo in den Codex Rossanensis en
in den Lauretianus van Rabulas (VIe E.) en ook op de zoogenoemde Keizerdalmatiek van Karel den Groote in de S. Pie(i) KRAUS, II, 298, zoo ook in het Psalter van denheiligen Lodewijk en,
van Blanca van Castilië (begin XIII' E.) in de Bibliothèque de l' Arsenal en
op een limousinsche smalt van de werkplaats van Monvaerni (einde XV*
E.) in het Louvre. Z. LES ARTS, 1910,
25 en 17.
(2) BROUSSOLLE, Les fresques de l' Arena a Padoue. Brussel, 188, 1 53.

(3) K. Gebhardt verkoos hetzelfde hoofdmoment voor zijn Abendmahl
(1879), nu in de Nationalgallerie van Berlijn. Z. Revue de l'art ancien et
moderne. Parijs, 1902, 1 1 1.
(4) Burl. Mag., VII, 225.
(5) Z. Congrès archéologiques de France, 47, 337, 53 6.
Rep, f. Kunstes., XV, 1892, blz. 516-519. -- Een
werk van Andrea Euvina, VENTURE, Storia, III, blz. 104, fig. 93.
(6) DOBBERT in :
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terskerk te Rome, een bijzantijnsch werk van het einde der XIe
dl begin der XIIe E. (i).
Heel opmerkenswaardig is het dat het Eerste Communiefeest zeer dikwijls in de mozaïeken en in de muurschilderingen
der Oostersche orthodoxe kerken voorkomt. Het oudste voorbeeld vindt men in eene mozaïek der Sophiënkathedraal van
Kiew, van het begin der XIe E.; zoo ook in het Michielsklooster
derzelfde stad (gesticht in i io8), dan in een fresco der kerk van
Nekresi in den Kaukasus en in vele andere orthodoxe kerken van
den Kaukasus, van Rusland, van den Athosberg en van Griekenland (2). In het Westen is ons geen enkel voorbeeld bekend
voor de muurschildering van Fra Angelico.
En het was nu juist dit zoo zelden voorkomend hoofdmoment waar Joos van Wassenhove voor zijn Laatste Avondmaal
de voorkeur aan gaf. Hoe kwam hij nu daartoe juist het hoofdmoment te verkiezen dat het minst gebruikelijk was?
De miniaturen der bovenvermelde handschriften waren hem
voorzeker onbekend ; en hier te lande had hij zulke afbeelding
niet gezien. Zelfs indien hij, voor zijne afreis, het drieluik van
Dirk Bouts (voltooid in 1468) gezien had, -- en geen enkel
bericht laat ons toe dit te vermoeden, — zoo zou dit werk hem
eerder aangespoord hebben de Instelling van het Heilig Sakra(1) De benaming van Karel den Groote is onjuist, want de dalmatiek
heeft met den keizer niets gemeens. COLOSANTI in Nuevo Bulletino di
archeologia Cristiana, 1902, VIII, blz. 155 en volg. ; KRAUS, I, 866, fig,
444 ; RUSCONI in : Les Arts, revue mensuelle des lllusees, Parijs, 1910, 8.
In de XIXe E. werd het Laatste Avondmaal als Eerste Communiefeest
afgebeeld door J. OVERBECK (Berlijn); SCHNORR, in zijne Bibel in Bilder
en door Peter Cornelius; in de laatste jaren ook nog door GEBHARD FUGEL
(1894) en K. SCHLEIBNER (Die Chrzstliche Kunst. Munchen, 1910, 136).
LUCA SIGNORELLI (1441-1523), in zijne beroemde Cena van Cortona (1512)
stelt ook de uitreiking van het Heilig Brood voor, maar dit op eene wijze
die de voorstelling van Justus niet kan evenaren. (MANCINI, Cortona.
Bergamo, 1909, blz. 109. PUNGILEONI, 77 ; RIEGEL, 71.) Men mag het
zelfde zeggen van de Heilige Communie van Palmezzano ( 1 45 6-1 538),
geschilderd voor het hoogaltaar der Kathedraal van Forli, nu in de Pinacoteca dezer stad ( nr 122. CALZINI, Guido di Forlr. F - orli, 1893, blz. 83).
Beide meesters hebben het werk van Justus nagevolgd. MICHEL, Hest. de
Part. Parijs, 1900. IV, 2 93.
(2) DOBBERT, in Rep. f. Kunstw., XV, 1892, blz. 516-519.
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ment af te beelden, en deze voorstelling kwam juist overeen met
hetgeen Joos in de Mysteriespelen moest hebben bemerkt (i).
Ik ineen het vraagpunt op volgende wijze te kunnen oplossen.
Naar Rome reizend, heeft Joos zich te Florentië moeten
ophouden, en het is te Florentië ook dat voor de eerste maal het
Laatste Avondmaal als Eerste Communiefeest, in eene groote
schildering, werd voorgesteld.
Rond 1445 schilderde Fra Angelico (2) (1387 t 18 maart
1455) in het predikheerenkloost°r van San Marco, een Laatste
Avondmaal. Christus gaat langzaam om den disch, het Gezegend
Brood toedienend aan de Apostelen die achter de tafel recht
staan. Eeralgen hebben reeds de H. Communie genut, en vier
-van hen zijn opgestaan en knielen nevens de tafel even gelijk
Maria die aan den linker tafelhoek knielt. Deze voorstelling
komt tamelijk goed overeen met de wijze waarop in de hedendaagsche spelen van Oberammergau het Laatste Avondmaal
geschiedt. Daar ik mij niet meer nauwkeurig herinnerde wat ik
in 1890 te Oberammergau mocht bewonderen, had de H. Kan.
G. Van den Gheyn, de goedheid mij de volgende nota mede te
deelen die hij, dit jaar, om mijnentwil, te Oberammergau neerschreef.
Christus is met zijne Apostelen aan tafel gezeten. Hij staat
recht, zegent het brood; en, na gezegd te hebben : « Neemt en
—

eet, dit is mijn lichaam », verdeelt Hij het gezegend brood in

stukjes. Hij gaat dan van den eenen leerling tot den
anderen, derwijze dat tusschen de tafel en de Apostelen eene
voldoende ruimte bestaat om den Zaligmaker door te laten; en
zoo dient hij de H. Communie toe aan al de Apostelen die op
hunne plaats blijven zitten. Christus begint rechts met Petrus,
pat dan tot de andere apostelen en eindigt met Joannes. Hetzelfde geschiedt daarna met den gezegenden wijn; en, nadat al
de Apostelen genut hebben, herneemt Christus, voor een oogenblik, zijne plaats. Het verschil met de schildering van Fra Angetwaalf

:

(i) K. VOLL, blz. 102, taf. 23 ; H. VANDER LINDEN, Dirk Bouts (in
de Vlaamsche School. Antwerpen, 1901).

(2) NIEUWBARN, Leven en werken van Fra Angelica. Leiden, 1901,
.94-96; LANGTON DOUGLAS, Fra Angelico. Londen, 1902, blz. 98, 119,
Pl.
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lico is dus in het feit dat, te Oberammergau, de Apostelen op
hunne plaats blijven zitten en dat Christus hun de Heilige Hostie
niet over de tafel toereikt.
Deze voorstellingswijze stemde zoo goed overeen met het
mystiek karakter van Fra Angelico dat de heilige muink hetzelfde hoofdmoment verkoos in zijn Avondmaal voorkomende
op een der vijf en dertig paneeltjes der sacristijkas van de Santissima Annunziata van Florentië (i). Angelico heeft er tweemaal het Laatste Avondmaal af geschilderd. Een paneeltje stelt
Christus voor liet Brood zegenend (2) ; op een ander deelt Christus de Heilige Communie uit aan de Apostelen, geknield aan de
beide kanten der tafel. Eenige Apostelen staan nog achter de
tafel (3). Christus houdt het kelkdeksel in de linker hand en
reikt het Heilig Brood met de rechte. In de schildering van
S. Marco is de patene door een kelk vervangen.
Paus Eugenius IV had te Florentië de werken van Fra
Angelico bewonderd; en, in de Eeuwige Stad terug gekomen,
ontbood hij den vromen kloosterling om de muren zijner kapel
van het H. Sakrament met schetsen van het leven van Christus
te versieren (4). Deze fresken zijn verdwenen. Paus Paulus III,
( 1 534-1 55o) deed de kapel van het Heilig Sakrament afbreken
om zijne Sala regia met haren bekenden trap op te bouwen. Wij
denken ons niet te vergissen met te vermoeden dat hier ook Fra.
Angelico het Laatste Avondmaal als Eerste Communiefeest zal
voorgesteld hebben, daar de - verklaring van Judas' verraad hem
toch te afschuwelijk moest voorkomen ons te worden afgebeeld.
Joos van Wassenhove had, te Florentië en te Rome, deze
zoo hemelschoone voortbrengselen van het mystiek penseel van
den Fiesolaan bewonderd en bestudeerd. Zij moesten eereen
diepen indruk op zijne kunstenaarsziel verwekken, zoowel door

(i) Nu la de Galleria antiva van Florentië. Zij dagteekenen van 1445.
Eenigen werden door Fra Angelico zelf geschilderd, anderen onder zijn toezicht, door Baldovinetti.
(2) SUPINO, Beato Angelico. trad. par DE CROZALS. Florentië, 1898,
blz. 153.

vit., blz. I06, taf. 55.
(4) Hij werkte er aan van 1447 af, en stierf den 18 Maart 1455 in het
predikheerenklooster der Minerva te Rome. Hij werd in S. Maria sopra.
Minerva begraven. LANGTON DOUGLAS, op. cit., 104 en volgg.
(3) LANGTON DOUGLAS, op.
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de heilige zachtheid der behandeling als door het buitengewone

der voorstelling.
Het is dus niet te verwonderen dat hij, aangenomen hebbende te Urbino een Laatste Avondmaal te schilderen, zich de
werken van den heiligen kloosterling herinnerde, en besloot een
hoofdmoment te verkiezen dat tot dan toe bijna niet afgebeeld
was geworden. Maar hoe uitstekender en genialer zijne schildering, hoe dramatischer die Eerste Heilige Communie!
De handeling grijpt plaats in het koor eener Italiaansche
kerk (t), met klassieke zuilen omgeven. Door eene geopend raam
(links) ontwaart men in het verschiet een klein zicht van huizen
en torens die aan een panorama van Gent of van Brugge doen
denken. Op de tafel, met een zuiver wit laken bedekt, ziet men
rechts een zoutvaatje, twee brooden en eene vaas; links staat,
bijna in 't midden, een groote gothieke kelk, zoo fijn afgeteekend dat hij als model zou kunnen dienen. Aan het uiteinde der
tafel bevindt zich de jonge Joannes, eene wijnkruik die op de
tafel staat met de linker hand houdend; en, door het gebaar der
rechte hand getuigt hij zijne innige deelneming aan het wonderbare dat geschiedt. Nevens Joannes ziet men een tweeden Apostel, wiens uitdrukking die van den beminden leerling versterkt.
Heel van achter leunt Judas tegen den muur. De liefelijke
Joannes bevindt zich in het heldere licht; de rampzalige Judas
staat, in eene halve duisternis, in zijnen mantel gewikkeld, zoekend den geldbeugel te verbergen : hij tracht Christus oog te
ontwijken (2). Zijn wezen : ach ! men moet het gezien hebben om
zich te verbeelden hoe een geniale schilder de gevoelens weer
kan geven die den verrader op zulk voor hem beslissend oogenblik bezielden : vrees, onmacht, vertwijfeling. En die ellendige is
verplicht het geluk te aanstaren van zijne medeleerlingen die aan
beide kanten van den disch knielen. Rechts, eerbiedig ingetogen
(t) Op gelijkende wijze heeft Albert van Ouwater zijne « Opwekking van
Lazarus , afgeschilderd (nu in het Museum van Berlijn). K. VoLL, i6o,.
blz. 16o, taf. 45. Vele handelingen van J. van Eyck geschieden ook in
eene kerk.
(2) Men vergelijke met den Judas van Joos, dien van P. Cornelius. Bid
Cornelius draait Judas den rug aan Christus om den Zaligmaker niet te zien
hij houdt den geldbeugel vast in zijne handen. De uitdrukking van het
wezen is bij Cornelius ook allerschoonst.
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laten zich Petrus, Andreas en Jacobus (major) erkennen : zij
hebben reeds genut.
Op den voorgrond staat eene breede koperen schotel met
koperen waterkruik als herinnering aan het voetenwasschen.
Jesus treedt in 't midden voor. Hij houdt de patene in de linker
hand en dient het Heilig Brood toe aan Jacobus den jongere.
Achter Jacobus knielen nog vijf apostelen op de Goddelijke
Spijs wachtend.
Nevens de tafel rechts en achter Petrus en Andreas komt
eene bewogen en aandoenlijke groep voor : daar staat Federigo,
in prachtgewaad met twee hovelingen (i) voor Caterino Zeno,
verkenbaar aan zijne rijke zijden kleedij met bloemen opgewerkt
(brocart) (2). Beide staatslieden zijn in een ernstig en levendig
gesprek over het grootsche der handeling die zij voor oogen
hebben. Zeno schijnt onverschillig, twijfelachtig. Federigo, integendeel, is ernstig bewogen. Men weet dat de prins het verlangen had te kennen gegeven, den Persischen gezant op het
Avondmaal te zien vereeuwigd : daardoor ook zou het nageslacht weten dat een Oosterling als gezant te Urbino aanlandde.
De schilder bepaalt zich niet met het portret van den gezant
,

na te bootsen, hij doet Zeno aan de handeling werkelijk deel

nemen. Door de gebaren en de gelaatsuitdrukking van Federigo zou men vermoeden dat de prins Zeno van de echtheid
van het gebeurde wil overtuigen. De Perziaan schijnt te antwoorden : « daarover bekommeren wij ons niet, dit boezemt
(1) Onder een der hovelingen wil men het portret van Justus erkennen.
Z. PUNGILEONI, blz. 66. Men heeft ook aan Ottaviano Ubaldini, neef van

Federigo en aan zijn sekretaris Odasio gedacht. Indien men aanneemt dat de
Geeseling van Piero van voor 1472 dagteekent, zoo heeft Joos de groep van
Guidantonio voor zijne groep van Federigo kunnen bestudeeren. Ik moet
hier de aandacht vestigen op het feit dat, in meer dan eene schildering der
Umbrische school, men nevens het hoofdtafereel eene groep ontmoet die,
gelijk, bij Piero dei Franceschi, aan de handeling geen deel neemt. Zoo
ook, b. v., bij Fiorenzo di Lorenzo in zijne mirakelen van den H. Bernardinus (147o), nu in de Pinacoteca van Perugia (MICHEL, H. de l'art., IV,
304). Bij Joos is de eenheid volkomen, daar Federigo en Zeno over de hanling in gesprek zijn.
(2) Zeno doet denken aan den scherprechter der S. Erasmus' marteldood
van Bouts te Leuven.
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ons geen belang in; wij belijden een anderen godsdienst » (i).
Want men merke wel op dat Zeno, alhoewel Venetiaan van
geboorte, hier het Oosten vertegenwoordigt. Het Oosten en
het Westen nemen, door dien groep, aan de handeling deel
en wijzen op het feit dat het hemelsche der gebeurtenis die
op aarde geschiedde, voor heel de wereld volbracht werd.
Het was niet de eerste maal dat een schilder trachtte aan te
duiden hoe Christus voor het Westen zoowel als voor het Oosten
op de wereld kwam (2).
Eenige jaren vroeger, een weinig na 1540, had van der
Weyden voor den schatmeester van Philip den Goeden, Pieter
Bladelin , zijne Middelburgsche Aanbidding van het Kind
geschilderd (3). Daar ook komen niet enkel de Oostersche Koningen voor, maar ook Keizer Augustus. Van der Weyden doet
inzien dat de Messias als Verlosser op de wereld kwam voor al
de volkeren juist gelijk, bij Joos van Wassenhove, Christus het
H. Sakrament voor het Oosten gelijk voor het Westen instelde.
En men mag wel aannemen, daar Middelburg (Oost-Vlaanderen) niet verre van Gent gelegen is, dat Joos van Wassenhove
het drieluik van van der Weyden gezien had.
De groep van Federigo wordt nog volledigd door de jonge
vrouw die, met het kindje Guidobaldo op den arm in 't verschiet
komt. Twee gevleugelde engelen, in lange blauwgroene tunica
gedost, zweven boven Christus' hoofd : de eene biddend, _de
andere zijne verbaasdheid over het gebeurde, uitdrukkend.
De groep van Federigo even gelijk de wijze van zweven der
engelen verraden reeds eenen Italiaanschen invloed. Joos had
dit zweven op meer dan eene schildering te Urbino kunnen opmerken. Alzoo aan den Doop van Christus en aan de Kruisiging,
door Jacopo en Lorenzo da Sanseverino (voltooid 18 Juli 1416)
in het batisterio van San Giovanni en ook aan de Madonna del
Soccorso van Nelli (t 1444) (4).
De eenheid der schikking is volmaakt. Niet een der aanwezigen die aan de handeling geen deel neemt : alles richt zich
(i) Dit gedacht stemt overeen met de voorstelling der predella alwaar
de ongeloovigen Jood wordt afgeschetst, en de gevolgen zijner goddelooze
daad voorgesteld.
(2) Z. SCHUBRING,

Urbino, 85.

(3)Nu in het Museum van Berlijn. Verzeichniss, if 535, blz. 53 1 .
(4) LIPPARINI, Urbino e suoi monuments. Bergamo, 1900, blz. 46, 47.

.
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het hoe Joos van Wassenhove uitmunt om door de handgebaren
de gevoelens klaarder uit te drukken. Dit komt nog volmaakter
voor in zijne portretten van het Studio. Met de meeste zorg
schildert hij de handen af; de bewegingen der vingers zijn zoo
natuurlijk en zoo indrukwekkend; zij brengen het hunne bij om
de gevoelens beter aan te toonen, zoodat gebaar, beweging der
handen, leven der vingers de uitdrukking van het wezen komen
verduidelijken (i). Toos heeft, wat de handen betreft, iets
gemeens met Hugo van der Goes, maar bereikt toch de volmaaktheid niet van den meester van Portinaris drieluik. Joos
schilderde de handen heel natuurlijk en bevleeschte ze zoo goed
dat men, wellicht niet ten onrechte, veronderstelt, dat onze
Vlaamsche meester de handen herschilderd heeft van den Federigo voorkomende op het beroemd Madonnabeeld van Piero
dei Franceschi (1472-1473) in den Brera van Milaan (2).
De teekening van Joos is in 't algemeen minder droog en
minder hard dan bij de meeste Vlaamsche schilders van dien
tijd. Toch moet men bekennen dat de teekening meermaals
onjuist is; en het zou Overdreven zijn Justus voor een grooten
teekenaar te willen doen doorgaan. De perspectief laat ook wel
iets te wenschen over, en staat niet op de hoogte van het perspectiefvermogen van Piero dei Franceschi noch van fra Carnevale.
Christus is wellicht het minst gelongen. De teekening is
onvolmaakt, het langwerpig gelaat is een weinig alledaagsch, het
heeft iets gemeens en is verre van schoon te zijn. Toos schijnt de
oude overlevering der middeleeuwen na te willen volgen en
Christus voor te stellen zonder eenige lichamelijke schoonheid
om aan het gezegde van Isaïas getrouw te blijven : « 71011 est species
(I) SCHUBRING, Urbino, Leipzig, 1909, blz. 85.
(2) RICCI, Catalogo della R. Pinacoteca di Brera. Bergamo, 1908,
31r 510, blz. 298, taf. 38. -- LIPPARINI, blz. ILO. SCHMARSOW, blz. 80. De
houding van Federigo herinnert aan die van Galeazzo Maria Sporza, hertog
van Milaan biddend om de zegenpraal te bekomen, op eene prachtige miniatuur van de Wallace verzameling te Londen. (Catalogue of the oil _paintings and water colours. Londen, 191o, nr 759, blz. 149) door Cristoforo
de Predis, gedagteekend van 7 April 1475. Enkel zijn de handen van
Galeazzo niet zoo goed afgewerkt als die van Federigo.
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In Italië oefende Melozzo da Forli op den Vlaamschen •
schilder het meest invloed uit hoofdzakelijk voor de perspectief;
en, van een anderen kant, bespeurt men in eenige werken van
Melozzo, zekere richtingen die hij aan Justus ontleende. Zulks
bemerkt men het meest in zijne fresco's der Kapel van den
Schat van Loreto (1478). Giovanni Santi onderging ook den invloed van Joost van Wassenhove (i). Melozzo en Giovanni
leerden van joos hoe men met olieverf moet schilderen.

*

**

Den Italiaanschen invloed merkt men duidelijker in de
portretten van het Studio van Federigo, die wij nu hebben te
onderzoeken. Het zou ons echter te verre brengen moesten wij
al de paneelen bespreken, in verschillende museën verspreid, die
aan Justus, met minder of meer waarschijnlijkheid, toegeschreven
worden. Wij zullen ze in een bijvoegsel aanduiden.
Het was, gelijk wij het reeds zegden, om de achtentwintig
portretten van het Studio te schilderen dat de prins Joos van
Wassenhove naar Urbino deed komen (2). De kardinaal-legaat,
Antonio Barberini, die in 1631 te Urbino verbleef, nam ze alle
naar Rome mede; in 1812 werden ze door erfenis verdeeld.
Veertien bleven in de familie, even gelijk de beeltenis van
Federigo met zijn zoontje Guidobaldo en hangen nu nog in de
Galleria Barberini; de veertien andere kwamen aan de familie
Sciarra Colonna toe. Eenige jaren later gingen ze over aan den
beruchten Markies Campana, die van 1830-1860 maar alle mogelijke oudheden en schilderijen verzamelde en ze in den Berg van
Bermhertigheid van Rome, waarvan hij bestuurder was, opeenstapelde. Dit Museum werd in 1861 voor 4,360,440 franken door
Napoleon aangekocht; en daardoor kwamen die 14 portretten
in het Louvre (3).
Hist. de l'art., III, 2, blz. 7 1 3.
von Gent in Urbino: das Studio`und die Bibliothek des Herzogs Federigo da Montefeltre (Mitteiungen des Kunsthisto(1) MICHEL,

(2) W. BOMBE, Justus

rischen Instituts in Florenz). Berlin, 1909.
(3) VITET, Le mnusee Campana (Rev. des Deux Mondes, 1862, XLI),
en Etudes sur l'hzst. de fart., Parijs, 1864, I, 113; P. PERDRIZET et R.
JEAN, La Galerie Campana et les Jlusées frcznfais. Bordeaux, 1907. Een
deel was reeds vroeger voor het Ermitage van St. Petersburg aangekocht.
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Het zijn ideale portretten, levensgroote kniestukken, van
beroemde wijsgeeren, dichters, kerkvaders en letterkundigen.
Zij waren op twee rijen in het Studio aan de wanden gehecht, de
Christenen boven de heidenen; de bovenste waren een weinig
grooter dan de onderste (i). Onder ieder portret kon men eene
lofspreuk lezen, in navolging der elog ia die de imagines der patriciers-families van het oude Rome opluisterden (2).
Deze portretten werden reeds door de tij dgenooten zoo hoog
geschat dat niemand minder dan Raffael het niet onnuttig achtte
ze na te teekenen, misschien op aandringen van zijn meester,
Timoteo della Vite, wellicht ook omdat zijn vader heel waarschijnlijk er had aan medegewerkt. Tien dezer teekeningen blijven ons bewaard in den beroemden Schetsenboek van Venetië,
dien ik aan Raffael denk te mogen toeschrijven, niettegenstaande
de bedenkingen en opmerkingen tegen die toekenning, door
meer dan een geleerd kunstcriticus, ingebracht (3).
Men zegt : de portretten van het Studio zijn een werk van
Melozzo da Forli. Ik kan die denkwijze niet bijtreden, na de
(I) Vittorino, Bartolns en Pietro d'Abano staan ook van onder. Ze
hebben van 0,90 tot 1,20 hoogte op 0,55 tot 0,80 breedte. Het portret van
Federigo heeft 1,35 op 0,?9; het bevond zich heel waarschijnlijk in eene
andere zaal.

(2) Die lofspreuken zijn tot ons gekomen; zij werden door Laurentius
Schraderus overgeschreven voor zijn werk ; Monumentorum Italice quce
,

hoc nostro sceculo et a Christianis posita sunt, libri quatuor. Editi a
LAURENTIO SCHRADERO Halberstadien : Saxone. Helmaestadii, MDXCII;
en uit het boek van Schraderus werden ze afgeschreven door N. CHITRAEUS,

Variorum in Europa itinerum deliciee, apud Christóphorum Corvinum,

1599,16o6 ; en door F. SWEERTIUS, Selectee Christiani orbis delicice. Keulen, 1608. Z. BOMBE, op. cit., blz. 115 ; en Aanhangsel.
(3) Het vraagpunt is allerbest behandeld door SCHMARSOW, in : Festschr ft zu Ehren des Kunsthistorischen Instituts in Florenz. Leipzig,
1897, blz. 95 en volgg. (vroeger verschenen in : Preuss. _ jahrb. 1881, 48,
blz. 126 en volk.); Z, ook R. KAHL, Das Venezianische Skizzenbuch
und seine Beziehungen zur Umbrischen Alalerschule. Leipzig, 1882.
(Schrijver tracht te bewijzen dat de teekeningen van Pinturicchio zijn);
MiiNTZ, Raphael, Parijs, 1900, 13, 17, 37: KRAUS, Gesch. d. Christi.
Kunst, II, 376. — Het boek bestaat uit 53 bladen met 106 teekeningen.
Nrs I i5 (zeer klein) zijn met het reekenstift geteekend, de andere met de
pen. Eenige zijn, mijns dunkens, van Raffael niet, zoo n" 98-Lor. De portretten der groote mannen zijn kopieën, de andere slechts studies.
-
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portretten te hebben vergeleken met andere voortbrengselen
van den zoo idealistischen schilder, zijne musiceerende Engelen
der Sint Pieterssacristij te Rome, bij voorbeeld (i).
Overigens, het is Vespasiano da Bisticci, — die moest nu
toch goed op de hoogte zijn, — die bericht dat de prins een
Vlaamschen schilder deed komen om de portretten te maken.
Daar nu, in dien tijd, geen andere Vlaamsche meester in Urbino
verbleef dan Giusto da Guanto, zoo is men wel gedwongen, —
zelfs kunstbijzonderheden daargelaten, — Joos van Wassenhove
voor den schilder der portretten te aanzien.
Hij werkte wel eerst aan het portret van Federigo met den
kleinen Guidobaldo die voor zijn vader zoo lief rechtstaat.
Federigo is zoo natuurlijk geschilderd dat Vespasiano zegt : er
ontbreekt hem slechts de ademzucht. Guidobaldo is er afgebeeld
als een kindje 4 à 5 jaar oud. Het beeld werd dus niet voor 1476
gemaakt (2). Dennistoun .denkt dat het rond 1478 geschilderd
werd (3). Dit portret is nog, bijna heel en al, in den Vlaamschen
(1) REISCH, Notice des tableaux du lllusée Napoléon III, Parijs, 1865,
blz. 105-110, schrijft de portretten toe aan een Vlaamschen meester der
XVe eeuw, misschien Justus van Gent; BOTH DE TAUZIA, Notice des tableaux du Louvre. Ecoles d'Italie et d'Esjag ne. Parijs, 1883, biz. 209
zegt : Ecole d'Italie, fin du XVe s.; en in eene nota leest men dat ze veel
hebben van Justus van Gent ; maar nog meer van Melozzo. K. Von, Jesse
van Ghent and die Ideal,iortraits von Urbino (Rep. f. Kunstwissen schaft, XXIV, 1901, 581-589) kent ze aan Justus toe.
(2) Federigo is afgebeeld als ridder van den Kouseband, dus na 1474•
L'ARTE, IV, 1901, 203. In de Picture Gallery der State Apartments van
Windsor Castle hangt eene schilderij, voorstellende Federigo, Guidobaldo en
hovelingen die eene voordracht van Vittorino da Feltre aanhooren. Guidobaldo is er on;eveer acht jaar oud. Indien de schilderij van Joos is, zoo
bleef van Wassenhove in Urbino ten minste tot in 1480. Dit jaargetal
komt overeen met de oorkonden die ons over het vaandel inlichten. Z.
oorkonden in het aanhangsel, en BOMBE, blz. 125. Schmarsow (blz. 102)
zegt dat de schilderij van Windsor door Justus gemaakt werd, dat het dit
beeld is waar Vespasiano van gewaagt en dat het portret der Galleria Barberini door Melozzo geschilderd werd. De Katalogus (Guide to the State
Apa rtments, blz. To) vermeldt het werk als zijnde van Melozzo of van
Justus. Na het nauwkeurig onderzocht te hebben denk ik dat het aan Joos
van Wassenhove moet toegekend worden.
(3) DENNTSTOUN, I, 286; II, 209 ; ART. JOHN RUSCONr schrijft dit
portret aan Melozzo toe : Art treasures of the Barberini Gallery (The

Connoisseur, XXII, 1908, 179).
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trant. Joos doet er zich kenmerken door de realistische uitdrukking van Federigo die in een boek leest en ook door de fijne
en nauwkeurige afwerking der bijzonderheden, bij voorbeeld
voor den lessenaar.
In meer dan een portret bemerkt men de twee kleuren die
in het Laatste Avondmaal zoo kenmerkend voorkomen : het
licht blauw-grauw en het bernsteenachtig geel. Nu die portretten
getuigen van veel meer Italiaanschen invloed dan het Laatste
Avondmaal; ze werden ook na het Altaarschrijn geschilderd.
Dr. Bombe (i) veronderstelt, en zulks te rechte, dat van
Wassenhove zijne voorbeelden voor de portretten der heidenen
zocht in de miniaturen die in de handschriften der boekerij van
Federigo voorkwamen, nu in het Vaticaan bewaard. Vittorino
(t 1466) schijnt geschilderd naar eene gedenkpenning door Pisanello. Paus Sixtus IV zou, volgens Dr. Bombe, naar de natuur
afgebeeld zijn. Maar zelfs indien Franciscus de la Rovere, de
oude Generaal der Franciskanen, paus gekozen den 9 Aug. 1471,
in den tijd dat van Wassenhove aan zijne portretten werkzaam
was, te Urbino verbleef, zoo vind ik mij toch verplicht de opmerking te maken dat het gelaat van den Paus, door Justus afgeschetst, zoo verschillend is van den Sixtus afgebeeld op het fresco
der pinacotheek van het Vaticaan, een werk van Melozzo da Forli,
van 1477 (2), zoodat men wel eenigszins mag twijfelen of van
Wassenhove volgens de natuur den Paus heeft afgeschilderd (3).
Hoe het ook zij, het verschil tusschen de twee afbeeldingen is
bewijs dat Melozzo da Forli aan het bewerken der eniuw
portretten van Urbino geen groot deel nam.
Hoe werkzaam Toos van Wassenhove ook moge geweest

zijn, zeker is het dat hij al de portretten niet alleen heeft kunnen
(i)

Op. cit. blz.

125.

(2) Dit fresco versierde de Biblioteca vaticana en stelt Sixtus voor
Bartolomes Platina prefect noemend der Vaticana. De beroemde mannen
wier portretten aldaar door Melozzo geschilderd werden, in den aard der
versiering van Federigo's studio, zijn vernield. Men heeft deze muurschilderingen aan Piero dei Franceschi willen toekennen, maar ze zijn, volgens de
oorbonden, van Melozzo. MUNTZ, Les arts a la cour des pages pendant le
XVe et le XVIe siècle. Parijs, 1882, II, blzz. 99, 127. SCHMARSOw, 25, 42.
(3) Z. REISET S Notice des tableaux du Musée Napoléon III au Louvre.
Parijs, 1865, blz. IOi.
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Aan een ander groot werk van Federigo bleef van \Vassenhove ook niet vreemd.
Aan de wanden der tweede zaal van Federigo's boekerij
kon men prachtige allegoriën der zeven vrije kunsten (trivium
en quadrivium) bewonderen. Vier zijn er tot ons gekomen, twee
bewaard in het Museum van Berlijn en twee in de National
Gallery. Boven de schilderijen was een opschrift aangebracht,
hetwelk Dr. Bombe (I), op volgende wijze leest :
FRIDERICUS MONTEFELTRIUS
Spraakkunde (verloren).
Dux URBINI MONTIS FERRETRI AC
Redekunde (Londen).
DURANTIS COMES SERENISSIMI
Dialectiek (Berlijn).
REGIS SICILIAE CAPITANEUS GENERALIS,
Meetkunde (verloren).
SANCTAEQ(UE) R(OMANAE)
Rekenkunde (verloren).
E(CLESIE) CONFALONERIUS
Muziek (Londen).

MCCCCLXXVI
Sterrekunde (Berlijn).
Iedere kunst is verzinnebeeld door eene tronende jonge
vrouw voor wier voeten een vereerder der wetenschap knielt.
Schmarsow (2) heeft het vermoeden uitgesproken dat voor de
zinnebeelden de dochters van Federigo als modellen werden
aangenomen en het meest hunne echtgenooten voor de vereerders; en, volgens de afgebeelde personen zouden die zeven
Vrije Kunsten geschilderd zijn tusschen de jaren 1474 en 1476.
Wellicht doch een paar jaar later. De zienswijze van Schmarsow volgend, zou men als afgebeelde personen hebben :
Spraakkunde . G,uidobaldo met de jongste zijner zusters,
Chiara;
Redekunde : Antonio Montefeltro, onwettige zoon van Federigo, die later Emilia Pia da Carpi huwde, met Costanza, zuster
(t) BOMBE,

blz. 13o; Z.

SCHRADERUS,

op. cit., 283.

(2) SCHMARSOW, Melozzo da Forlz; go; SCHasARZUw, Ottaviano Ubal-

dino ir Melozzo's Bild und Giov a nni Santi's Verseia. (jahrb. der K.

Preussischen Kunstsammlungen, 1887, VIII, blz. 67.)
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van Guidobaldo en vierde dochter van Federigo; zij trad in het
huwelijk met Antonello Sanseverino, prins van Salerno;
Dialectiek : Federigo zelf niet zijne derde dochter, Agnesina,
die trouwde, in 1474, met Fabrizio Colonna;
Meetkunde : Roberto Malatesta, van Rimini, gestorven denzelfden dag als zijn schoonvader Federigo, io September 1482,
met zijne vrouw Elisabetta, de oudste van Frederigo's dochters
(geb. 1461, -getrouwd 1 475) ;
Rekenkunde : Giovanni della Rovere van Sinigaglia, met
zijne vrouw Giovanna, tweede dochter van Federigo, getrouwd
J474;
Muziek : Costanzo Sforza, van Pesaro (t 19 Juli 1484) met
Violante, vijfde dochter van Federigo, die later trouwde met
Galeotta Malatesta (i);
Sterrekunde . Ottaviano Ubaldini, neef van Federigo
(t 1 497) (2), met Pantasilea Baglioni, zuster van Brozo Baglioni,
van Perugia, aan wie, na den dood van prinses Battista (1472), de
opvoeding der jonge prinsessen werd toevertrouwd. Ottaviano is
afgebeeld in den trant van den Ptolenlaeus der portretten even
gelijk Federigo, als vereerder der Dialectiek, aan den Boetius der
portretten doet herinneren. Men kan echter betwijfelen of wij in
den vereerder der sterrekunde Ottaviano mogen erkennen, gelijk
—

Schmarsow het voorstelt, want Bombe (3) doet opmerken dat
deze afbeeltenis niets gemeens heeft met twee authentieke por-

tretten van Ottaviano, twee reliefs : het een bevindt zich in het
kasteel van Urbino (4), het ander in de kerk van Mercatello.
(1) Z. stamboom der hertogen van Urbino in
of the dukes of Urbino. Londen, 1909, I.
(2)

DENNISTOUN,

Memoirs

DENNISTOUN, I, 50, 369.

133, #zegt dat Ottaviano de broeder was van Federigo. Over
de geboorte van Federigo loopen de gissingen zeer uiteen. Voor alle schrijvers was hij een onwettig kind van Guidantonio. Voor GIOVANNI SANTI
(cap. I, 30) zijn Federigo em Ottaviano gebroeders. Volgens anderen, was
Ottaviano de zoon van Bernardino Ubaldini deiia Carda, den echtgenoot
van Anna (Aura), eene onwettige zuster van Federigo, zoodat Ottaviano niet
de broeder maar de neef van Federigo zou zijn. Cf. ANDREA LAZZARI, De
Conti Feltreschi di Urbino, in : COLUCCI, Ant. pic. XXI, 97.
(4) Daar ziet men ook, boven de deur der Bibliotheek, een portret in
relief van Federigo door Francesco di Giorgio Martini da Siena. BUDINICH,
op. cit., biz. IOI ; Cf. SCHRADERUS, op. cit., blz. 284.
(3)

BOMBE,
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Over deze identificaties kan getwist worden (i). Zeker is het
dat al de afbeeldingen portretten zijn, en dat men in de zinnebeelden der Vrije Kunsten zekere familietrekken bespeurt. Niets
verbiedt ons met Schmarsow aan te nemen dat al de dochters
van Federigo voor deze schilderingen als voorbeelden dienden,
zonder met zekerheid te kunnen verklaren welke prinses de
schilder voor iedere vrije kunst uitkoos (2).
Al de zinnebeelden dragen kostbare kleederen en peerlensiersels gelijk Battista Sforza ze zoo lief had; en dit versterkt nog
het vermoeden van Schmarsow, dat wij hier afbeeldsels der
dochters van Battista voor oogera krijgen.
Over den schilder dezer beelden wordt veel getwist. Schmarsow en de opstellers der catalogen van Berlijn en van Londen
kennen ze aan Melozzo da Forli toe (3). Paolo d'Ancona, die de
allegorieën der Vrije Kunsten zoo grondig bestudeerde, zegt dat
Justus er de schilder van is (4), even gelijk K. Voll (5) die
(t) Schubring, in zijne zoo diep doordachte studie over Urbino, stelt
voor als vereerders (blz. 55) : meetkunde, Paolo van Middelburg ; Rhetoriek, Maestro Lazzaro, die de Ethiek van Aristoteles aan Federigo voorlas;
Sterrekunde, Ottaviano Ubaldini.
(2) BOMBE (blz. 132, aanm. 4) merkt op dat de zinnebeelden der
Muziek en der Redekunde laten herinneren aan eene buste van eene Urbinaatsche prinses, nu in het Museum van Berlijn (z. BODE, Die Italienische
Plastik. Berlijn, 1891, blz. 83), een werk van den beroemden Desiderio da
Settignano (1428-1464) leerling van Donatello. Daar Desiderio in 1464
stierf, zoo zou men met Bode kunnen aannemen dat deze prinses eene
onwettige dochter van Federigo was, geboren ten tijde van zijn ongelukkig
huwelijk met Gentile Brancaleoni (t 1457) die den prins geene kinderen
schonk. DENNISTOUN noemt slechts zonen ais onwettige kinderen van
Federigo (Buonconte, Antonio, Bernardino, Agostino, Fregoso) en geen
enkele dochter. VENTURI (Storia dell' arte Italiana, Milaan, VI, 1908,
blz. 420) zegt anche se nessuna ragione iconog rafica giustefichi il N olo
che futa dato alla prefetta si nora. Men heeft dus slechts met een vermoeden te doen, en het vraagpunt blijft onopgelost.
(3) MEYER, Beschreibende Verzeichniss der Gemalde. Berlijn, 1883,

blz. 278 -280, nrs 54, 54A ; catalogue of the pictures in the National Gallery : Foreign Schools. Londen, 1906, blz. 374-376, n`$ 755, 75 6 .
(4) PAOLO D'ANCONA, Le rappresentezioni aliegoriche delle arti
liberali nel medio evo e nel Rinascimento (in : L'Arte, 1902, V, 370).
(5) K. VoLL, Die altniederliznd:sche Malerei von `fan van Eyck bis
Memling. Leipzig, 1906, blz. 172.- VENTURI (L'Arte, VII, 1904, blz. 310)

A @.',.^:w.

De Dialectiek.
Phot. FRAN Z HANFSl'AEN(3LS,

Mus. Berlijn,
nr

München.

54.
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niet aarzelt ze als zijne beste werken te aanzien. Ik sluit mij
echter aan met de denkwijze van D r Bombe die aanneemt dat ze
door Justus geschilderd werden volgens schetsen van Melozzo
da Forli. Men erkent er min of meer het idialistisch karakter der
werken van Melozzo; maar de nauwkeurige afwerking der klei.nigheden duiden een Vlaatnschen meester aan. De samenstelling
is reed Italiaansch. De Italiaansche invloed is hier veel meer
merkbaar dan in welk werk van Justus ook. Melozzo zal de eerste
schetsen geteekend hebben; en, daar Paus Sixtus IV hem naar
Rome riep in den herfst van 1476 voor zijne frescos van de
Vaticana, zal Justus het werk op zich genomen hebben, de
schetsen van zijn voorganger benuttigende. Hij kon zich ook wel
de zinnebeelden der wetenschappen herinneren die voorkomen
in het onderste deel van liet beeld van den Zegepraal des
H. Thomas van Aquino (veel meer de Summa), in de beroemde
Capella degli Spagnuoli van Santa Maria Novella in Florentië
(1322-1355); enkel is die voorstelling door Andrea da. Firenze, op
eene verschillende wijze opgevat (I) daar de vereerders voor de
zinnebeelden zitten zonder eene echte verbintenis tusschen
beiden.
De kleur der vier allegorieën, die wij nog bezitten, is wel iets
of wat verschillend ; dit ontwaart men het meest in de twee
paneelera der National Galler>> (nrs 755, 756). De kleur der Muziek
is veel meer helder dan die der Rlietoriek. Maar bij grondig

onderzoek erkent men toch dat beide schilderingen van de zelfde
hand zijn. De bijzonderheden zijn even nauwkeurig afgewerkt,
bijzonder de brocars ; het groene tapijt van den trap is juist het-.
.zelfde en van de zelfde kleur en teekening in de twee tafereelen.
De allegoric der muziek is bevalliger en liefrijker.
neemt aan dat de portretten ook dat van Federigo met Guidobaldo en de
Zeven Vrije Kunsten door Justus geschilderd werden : ooere evidente di
Giusto di Gand, zegt hij.
(t) VENTURI, Les triomphes de Pétrarque dans fart representatif
(Revue de l'art ancien et moderne. Paris, 1906 2, blz. 89); VENTURI, Storia,
V, blz. 802 volgg. In de middeleeuwen komen meermaals de zinnebeelden
der vrije kunsten voor; ik vermeld hier enkel de mozaïek der XIIe E. die
de kerk van den H. Irenaeus te Lyon bevloerde. MEYNIS, La montagne
Sainte, memorial de la Confrérie des Saints-Martyrs de Lyon. Lyon,
188o, 87 en volg.
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Ten slotte! Met zekerheid weten wij dat het Laatste Avondmaal door Joos van Wassenhove geschilderd werd; de meeste
portretten zijn ook van zijne hand, en aan de allegorieën heeft hij,
een groot deel genomen. Van zijne werkzaamheid hier ten lande
is ons niet een paneel met zekerheid bekend. Geen enkel bericht,.
over zijne latere levensbaan, is tot ons gekomen. Kwam hij naar
Vlaanderen terug, stierf hij in zijn vaderland of in Italië, bereikte
hij een hoogen ouderdom : alle vraagpunten die wij onbeantwoord moeten laten.
Door het bestudeeren van zijn Laatste Avondmaal stelt
Justus zich voor als een meester van de hoogste waarde.
Hij was de eerste Vlaamsche schilder die in Italië verbleef,
de eerste die er een meesterstuk schiep, de eerste die den invloed
der Italiaansche schilderkunst onderging; waardoor, in de toekomst, de Vlaamsche school wel iets van haar nationaal karakter
verloor. Indien in de XVde eeuw de Vlaamsche schilderkunst op
de Italiaansche meesters niet zonder invloed bleef, zoo werden,
van de XVIde eeuw af, door de overwegende macht der Renaissance, onze meesters aan de Italiaansche scholen ondergeschikt (i). Joos was ook de eerste die in Italië den Vlaamschen
kunstroem bij het volk in gunst bracht, gevolgd door die lange
reeks Vlaamsche meesters welke Vlaanderen, de wereld door,
beroemd maakten.
Voorwaar, Vlaanderen mag zich roemen op een grootsch
verleden; talrijk zijn de zegepralen die het Vlaamsche volk
behaalde; maar het zijn niet de heldendaden onzer voorvaderen,
noch de menigvuldige gevechten die zij hardnekkig doorworstelden, voor het behoud hunner vrijheden en voor hun zelfbestaan, die den naam van Vlaanderen in den vreemde zoo
bekend maakte.
De Vlaamsche zendelingen hebben onzen naam in de
Nieuwe Wereld verspreid ; onze reizigers in Midden-Azië; onze
schilders, beeldhouwer s, houtbewerkers, onze tapijtwevers heel
Europa 'door.
(I) Z. JAC. MESNIL. Over de betrekkingen tusschen de Italiaansche
en Nederlandsche schilderkunst ten tijde der Renaissance (Onze Kunst, I).
Het is toch overdreven te zeggen, gelijk ASCHENHEIM onlangs schreef
fosse van Gent der durch seine langjáhrige Tátigkeit in Urbino selbst
zum Italierer vuurde » (Der Italienische Einfluss in aer Vlamischen Malerei
der Friihrenaissance. Strassburg, Heitz, 1910, blz. 1).
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Spreekt aan het volk in Italië of in Spanje : de naam van
België is weinig geweten. Men kent er ons enkel onder den naam
van Fiammingo, van Flamenco. Deze zijn voor de volkslieden
dier landen mannen van het verre Noorden die zich in hunne
streek kwamen neerzetten en er meesterwerken schiepen welke
zij dagelijks nog bewonderen.
In plaats voorname mannen met den familienaam te benoemen, voegde men soms nevens den voornaam het woord Gent
daar zij van onze Vlaamsche stad afkomstig waren. Een der
grootste straten der stad Mejiko is Gante, en vraag aan den
Indiaan wie Pedro de Gante was, wiens standbeeld in het Paseo
de la Reforma prijkt; buigend zal hij antwoorden : hij was de
man die de Indianen tegen de gruweldaden der Spanjaarden
beschermde.
Vraag aan den Urbinaat wat voor een landsman Giusto da
Guanto was : het is de Vlaming, zal hij zeggen, die ons Laatste
Avondmaal schiep.
De Vlaamsche kunstenaars hebben onzen naam van Vlaming wereldberoemd gemaakt. Het vaderland zal er hun altoos
dankbaar voor blijven; aan hen hebben wij onzen zuiversten
roem te danken.

AANHANGSELS

I
DOKU MENZ°EN
1460.
In 't jaer Ons Heeren MCCCC en IX waren Regerders van Sinte
Lucas, Lucas Codde en Jan Van Wouwe. Dit svn de veymeesters die
sy ontfangen hebben dit jaer. Joos van Wassenhove.
DE LIGGEREN, utitg. door PH. ROMBAUTS en TH. VAN LERIUS. Antwerpen,
1872, I, blz. 13.
6 October 1464.
Kenlic allen lieden dat Joos van Wassenhove [scildere], bekend
sculdich zijnde Janne De Vos, als deken vander neeringhe van den
scilders in Ghend ende ter zelver neeringhe behouf, over den coop
ende vrijheit vander zelver neeringhe, svors. Joos behouf, vj lib. gr.
ende een zelverin scale troijscher maerc, gheamelgiert inden bodem
metten wapenen vander neeringhe ende den boort vergult, naer de
costume versekert... borghen Daneel Rutaert ende Jan de Vos. Acturn VI oct. LXIIII.
jaarregisters valider Keure, fol. 8;
E. DE BUSSCHER. Recherches ster les
peintres gantois des XIVe et XVe siècles.
Gent, 18 59 , blz. 154.

13 Januari 1465.
Daneel de Rijke, scildere, bekent sculdich zijnde Jacob Van Bucx-

stale de somme van vijf ponden groten, goed scult, van cooke van
coorne, danof hij hem kent vernoucht zijnde vander leveringhen, te
betaelne te Sinxenen... Borghen... Joos van Wassenhove ende Heinderic van Bueren [verlichtere met den pincheele], elc voor een
vierendeel... Actur 13 Januarij LXV.
Jaarregisters, fol. XXXVIIJ ; De
Busscher, blz. III.
5 Mei 1467.
Kenlic... dat Hughe van der Gous commen es..., kende ende lijde
tachter ende sculdich sijnde Janne Ciincke in den name ende als
dekin van der neeringhen van den scilders in desen tijt ende ter selver
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Joos van Wassenhove te Rome waert troc, also dat vrau moedren
wel kenlic es.
Arch. van S. Michielskerk van
Gent; V. VAN DER HAEGHEN. Avonsnous trouvé le véritable nom de Juste
de Gand ? (Pet. Rev. de l'art en Flandre, II, 1901, blz. 11o).

Giusto da Guanto che fece la tavola della comunione del duca
d'Urbino ed altre pitture.
VASARI. Le Vite. Firenze, Le Monnier 1849. Introd. C. VII. (I, blz. 163.

Cf. XIII, 149).
Giusto da Guanto, che fece quella nobil' pittura della comunione
al duca d'Urbino.
L. GUICCIARDINI, Descrittione di
tutti i Paesi Bassi. In Anversa, a presso
Chr. Plantino, 1581, blz. 143,
Joos van Gent die de edele schilderve van 't Avontmael ghemaeckt heeft voor den hertoge van Urbin.
L. GUICCIARDINI, Beschryviughe vast
alle de Nederlanden 't Amsterdam,
Willem Jansz, 1612, blz. 79 b.
Judocus Gandavensis, pictor nobilissimus, Huherti Eyck discipulus huius opus est, perelegans pictura coenae Dominicae ; quam in
gratiam Ducis Urbini depinxit. Memoratur a Ludovico Guicciardino
in sua Belgij ciescriptione et Georgio Vasari Aretino volumine de
claris Pictoribus, Sculptoribus et Architectis.
Sanderus, De Gandavensibus eruditionis fama claris. Antverpiae. Gulielmus a Tongris, 1624, p. 79.
4:4

Della pittura n'era (Federigo) intendentissimo; e per non trovare
maestri a suo modo in Italia, che sapessino colorire in tavole ad olio
mando infino in Fiandra, per trovare uno maestro solenne, e fello
venire a Urbino, dove fece fare moite pitture di sua mavo solennissime; e maxime in uno suo istudio dove fece dipingere i filosofi e poeti
e tutti i dottori della Chiesa cosi greca come Latina, fatti con uno maraviglioso artificio; ritrassevi la sua Signoria al naturaie, che non gli
man lava nulla se non lo spirito. Fece venire ancora di Fiandra maes-
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tri the tessevano panni d'arazzo, e fece fare loro uno fornimento
degnissimo d'una sala, molto ricco, tutto lavorato a ora e seta mescolata collo istame; maravigliosa cosa le figure che fece fare, che col
pennello non si sarebbono fatte le simili ; fece fare piu ornamenti
alla camera sua a questi maestri.
Vespasiano da Bisticci. Virorurn
illustrium CIII qui saeculo XV extiterunt vitae (Angelo Mai, Spiciligium
Romanum. Romae, 1839, I, 122) ; en
ook ed. LUDOVICO FRATI, Bologna,
1892, I, 295.
Ussum cassano Re di Persio nel mandare che fece ambasciatori
a, Potentati cristiani ordino loro particolarmente che da sua parte lo
visitassero (cioè Federico)... onde egli per lasciar viva la memoria di
quel fatto, fece ritrarre sè, e gli ambasciadori dal naturale nella tavola
dell' altar maggiore della confraternita del corpo di Cristo in Urbino
da Giusto Tedesco famosa pittore di que' tempi, e che per quanto si
dice fu it primo the portasse in Italia l'uso moderno del dipingere a olio.
BALDI, Viler e fatti di Federigo di
Monte reltro. Roma, 1824. III, 241 ; Z.
P. LUIGI PUNGILEONI. ElOgio storico di
Giovanni Santi pittore e /oeta padre del
Gran Raffaello di Urbino. Urbino, per
Vincenzo Guerrini, 1822, blz. 64.
Het boek van Baldi was voltooid in 160 .4.

,

La chiesa (del Corpus Domini in Urbino) è d'architetura gotica
divisa in due parti con un archo e suoi pilastri.. II quadro dell' altare
maggiore è dei primi che si dipingessero a olio in tavola rappresentante la cena degli Apostoli, è di mano di Giusto tedesco pittore

habitante in Urbino al tempo del duca Federico Montefeltro, la cui
-effigie in esso : ed anche dell' istesso e d'altri, l'ornamento di leguo
indorato antico con la base (predella) in cui si vedono alcuni miracoli
del SS: mo Sacramento. Dai lati sono bosti sul muro, con la cornice
di legno dorato due pittore che anticamente servivano di stendardo
mano di Titiano, in tela, una la cena degli Apostoli e 1'altra della di
Ressuretione di N. S.
Descrizione della antica chiesa
fatta d'ordine del Sig. D. Lattanzio
Valentino Priore. e di tutta la sua suppelletile, (handschrift van het Archief
van het Corpus Domini, uitgegeven
door E. SCATASSA. Cltiesa del Corpus
Domini in Urbino (Repert, f Kunst-

wissenschaft, XXV, 1902, blz. 438).
Z. ook PUNGILEONI, blz. 66.
.^.'L .,q:

566
1 46 5 Marzo 31. Giovanne de Luca altram. Zaccagna deve dare
fiorini 33 e bol 22 delta promesso the fece per la tavola.
Libro d'amministrazione delta Fraternita (Archief van hetBroederschap.)
Boek B. blz. 4 ; Pungileoni, op. cit.,
blz. 64.

Ik schrijf hier ook over al de oorkonden over Paolo Uccello die
naar Urbino kwam om de predella te schilderen, en door het Broederschap gehuisvest werd even gelijk in 1469 Piero dei Franceschi.
1466. 20 marzo — hol diciotto contanti a Niccoló oste de Ia stella,
furono per pagare l'osteria al dopintore da Folignie (dit huis bestaat
nu nog, gelijk in de XVe eeuw, in de Contrada Raffaelio).
1467.6 febraro. Paulo Ucelli di avè flor. diciotto e bol. sedice.
1467. 10 agosto — bol. trentaquattroa Paulo' Ucelli e per lui a
Niccoló de la Stella.
1467. 3o agosto — bol. venticinque de conto per lui Batisto de
mtro Agostino a Fulino dal Ponte asieme per vettura 125. de gesso
vulterriano e altri colori li porto da Fiorenza.
1467. 18 settembre -- bol. doi per un mazo de archi comprato per
un caratello de Paulo Ucelli.
1467. 22 settembre — hol. sei per un bigonzo d'uva comprato da
Batista del Gallo per Paulo Ucello.
1467. 19 ottobre — bol. vintuno dè a Paulo Ucelli et hol. uno per
un fascio di paglia per lo letto.
1467. 20 ottobre — bol. cinque per uno stora per acconciare it

letto a Paulo Ucelli.
1467. 13 decembre — bol. cinquanta doi a Paulo Ucelli, cioè
quaranta ci da Gustino de Vedutole per una catassa de legne e bol.

dodice limulinara per cloi tracassi a conto de Paulo
1467. 25 decembre — bol. quatro per fatura cl'un paro de calze a
Paulo Ucelli.
1467. 26 decembre — bol. dicianove per un giubone di Paulo
Ucelli.
1468. 2 genaro — bol uno per carta per impanare una finestra per
Paulo Ucelli.
1468.28 genaro — bol. decenove a Paulo Ucelli per le scarpe.
1468. 6 febraro — bol. trentacinque a Paulo Ucelli-per panno
scarlatino.
1468. 27 febraro -- bol. cinquanta a Paulo Ucelli e per lui a Bartolomeo Bisconta per lo nolo del letto.
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1468. 16 aprile — bol decenove sono per braccie 2 5/8 de fostagno
milanese e per braccia 1 i/8 de scarlatino per Paulo Ucelli.
LIBRO, B.; SCATASSA, blz. 44 2.
1468. Agosto io --- Batista di mro Agostino Santucci (medico)
duc due d'oro a Paulo Ucelli.
Paulo Ucelli deve avere fiorini nove. Cola per la taula a conto
di Paulo Ucelli.
LIBRO, B.; PUNGILEONI, blz. 75
1468.4 settembre — bol. cinque a Marino de la Valle et Giacomo
ser Tomasso the segarono un legno per la tavola da dipingere.
1468. 6 settembre -- bol uno a Sante (de grootvader of eerder de
vader van Raffael) da Colbordolo per una mavo di cacio, detti a
Bartolomeo Bistone per fare la colla per la tavola.
1468. 22 settembre -- bol. quatro per acuti (nagels) comprato
Batista de mro Agostino per fare racconciare certe cose in la fraternita a Paulo Ucelli.
1468. 12 ottobre -- bol. cinque a Dionigie de mro Niecolè per
una stora per fare accunciare in la fraternita a Paulo Ucelli.
1468. 17 ottobre — bol. cinquantasette sonno per pane detti piu a
Paulo Ucelli dopintore come fa fede Batisto de mro Agustino.
LIBRO, B., SCATASSA, blz. 443.
Z. ook SCHMARSOW, Mel. da Forli, 359.
1468. 31 ottobre — fior. tre a Paulo Ucelli e fiorini doi quando
torn6 da - Fiorenza.
T.IBRO, B., PUNGILEONI, blz. 75.

**
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1468. Tre partite pagate per l'elemosina promessa per la tavola
a conto di Batista (di Maestro Agostino Santucci Medico).

B PUNGILEONI, blz. 65.
1469. Aprile 8. Bol. dieci, conte a Giohe de Sante da Colbordolo per fare le spese a m.ro Piero del Burgo ch'era venuto a vedere
la taula per farla a conto della Fraternita.
LIBRO, B; PUNGILEONI, blz. 75;
SCATASSA, blz. 440.
1470. a ei 8 settembre — bol. ventinove a Manuelle de la Foglia
per doi tavole d'albero per fare la tavola del quadro.
1471. ultimo febraro — fiorini diece et bol. undice Bartholomeo
de m.ro Gaspare per fatura del quadro de la tavola et per doi tavole.
1473. 12 febraro — bol. quarantadoi e mezo quali ce ha fatti boni
mro Giusto dopintore, in pagamento de la tavola per it vino.
LIBRO,
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1.173. adi iI aprile — flor. uno a m.ro Giusto dopintor per lo

primo pagamento.
1473. 2 settembre — bolognini a mro Giusto dopintore quali mro
Giusto le fe boni a Guido del pagamento de la tavola.
1 473. 9 settembre — hol. 64 a mro Giusto depintore.
1473. adi 6 decembre — Francesco de Giov. spitiale fiorini cinque
e bol. dodece per onza una et ottave doi de azura oltra marino e pezzi
ottantadoi d'oro battuto, da ditta fraternità, ebbe da Guido (sindaco
del Corpus Domini), per la Insegna de S. Giovanni et erano della
Fraternità.
L:BRO B.; SCATASSA, 441. Z. ook SCHMARSOW, 361.
1474. Marzo 7. Fiorini 15 d'oro dati dal Conte Federico per aiuto
della spesa della tavola a Guido di Mengaccio per la fraternita.
LIBRO, B.; PUNGILEONI, 65.

.

1 474. Ottobre 25. Fiorini 40 e bologn. 33 1/2 spesi in pezzi 47 00
d'oro battuto per la tavola.
A di do. Fiorini 300... a Mtro Giusto da Guanto depintore per
fiorini 250 d'oro a lui promessi per sua fatica per depingere la tavola
della Fraternita.
A di do. Fiorini 25o d'oro, li d. sono per tanti che Guido di Mengaccio ha dato contanti a Mtro Giusto da Guanto depintore per la
promessa gli fu fatta per dipingere la tavola. Avemone el queto per
mano di ser Francesco di Pietro da Spelle, et anche è accesa la
scripta tra noi e Mtro Giusto, et è in mano di Giohanni di Luca
perchè non fece el dovere, et da noi fo intieramente pagato a conto
di Guido in questo a carte 73. Lire 600.
LIBRO, B; PGNGILEONI, 65.
1 475. A di 7 marzo — E piu tela a Mtro Giusto depentore che
diceva voler fare un insegna bella per la fraternità.
LIBRO B.; PUNGILEONI, 65; SCATASSA, 441.

1480. A di 4 giugno — bol. ventisetti per fare depegnare la crou
e li pali degl' angeli e de l'insegna,
1480. A di 29 ottobre -- .bol. vintotto per braccia quatordice de
tela per coprire it Crocifiso a 1'alture de fora e per quattro palle da
portarsi nante (voor) la insegna.

1536. 15 giugno -- a mro Evangelisto pictor hol sei per haver
dipinto it Crucifisso dell'Insegna.
1 539. 22 febraro — a Pier Vito (zoon van Timoteo) e mro Evangelista pictoris devono havere hor. doi per havere aralaminato (hersteld)
la insegna vechia. LIBRO B., SCATASSA, blz. 441, 442.
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Duae insignes tabulae ut feruntur celebris fama Tiziani de juribus societatis Corporis Christi, postquam illis aliquo tempore usa fuit
pro vexillis societatis, adminita de presioso opere caute custodiendo
in formatas tabulus confixit.
Mgr. TOMMASO MARELLI, apud PUNGILEONI, blz. 68.
1 542 .4 decembre — a meser Titiano pictore in Venetia scudi venti
d'oro in oro a grossi ventidue per scudo, mandatagli per Giovanni
Antonio Tagtiagola. a Cristoforo Buffa bolog. ventitre e denari sei
per aggio dolli scudi dieci d'oro. a Gio. Ant. Tagtiagola, corriero
venetiano bolog. otto per haver portato a Venetia li ducati scudi
venti d'oro.
1 543. 2 4 aprile — a aggio de scudi quatro d'oro tolti per mandare
a Venetia a meser Titiano, bol uno e denari sei.
1 543. 2 5 aprile — a ser Bonaiuto dè Bonaiuto scudi diciotto d'oro
in oro per portare a Venetia a meser Titiano per conto dell'insegna
flor. 6o, bol. 15.
1 544. 5 febraro -- a meser Titiano pittore fiorini dodice e bol.
tre in scudi sette d'oro in oro per recto del pagamento dell' Insegna,
mandatali a Venetia per Giovann. Matteo curriero venetiano.
1 544. 15 maggio — bol. a mr Pier Vita per aver dipinto attorno
1'insegna nova.
1 544. 1 guigno -- a spese per la Insegna da condurla da Venetia
qui in Urbina bol. venticinque.
1 544. 12 giugno — bol. sei a mro Pier Vito per aver dipinto it
palo dell' insegna.
1 544. 19 giugno — ad Antonio Compagnino bol. 23 per agati e
broche per imbrocar la insegna et per fare ii telaro e la cassa a ditta
insegna.
1 545. 13 maggio — a mro Pier Vita per pezzi 14 d'oro per indo-

rare la palla che và in cima del palo de la insegna.
1546. 20 aprile — bol die ce a Pier Vita per it fregio d'intorno all'
insegna nova.
1546. 25 giugno -- a mro Pier Vita per aver fatto it fregio all'
insegna nova bol. cinquanta.
LIBRO, B., SCATASSA, blz. 443, 444.

^*
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Oltre la libreria v'è una cameretta destinata allo studio nell'
appartamento principale, d'intorno alla quale sono sedili di legno
con gli appoggi ad una tavola nel mezzo, lavorato it tutto diligentes
simamente d'opera di tarsia e d'intagli. Dall' opera di legno che cosi
muraglia d'intorno all' altezza d'un ricopetavmn l

-
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HIERONI'MO.
Oh fidei Christianae praecepta doctrina elegantiaque illustrata
Fed[ericus] aeternitatis gratia pos[uit]. (Louvre, 1631; 1,17 op o,68).

Daaronder :
PLATONI ATHENIEN[SI].
Humanae diuinaeque Philosophiae antistiti celeberrimo, Fed[ericus] dicavit ex obseruantia.

(Louvre, 16 3 7, 1 M. op 0.76).

ARISTOTELI STAGIRITAE.
Ob Philosophiam rite exacteque traditam Fed[ericus] posuit ex
gratitudine.
(Louvre, 1638, 1 m. op 0,76).

Noardwand :
AMBROSIO.
Ob spretos fasces consulares, susceptum Christianum nomen et
ornatum Latini sermonis iucunditate Fe[dericus] pos[uit].
(Barberini, 65 ; 1,19 op 0,70.
AGUSTINO.
Oh sublimem doctrinam coelestiumque V. V. [verborum] indagationem luculentissimam post[eritatis ?] edecti[?] F. C. [fieri, misschien ook wel Federicus, curavit].
(Louvre, 1632; 1,16 op 0,62).
MOISE JUDAEO.
Ob populum seruatum diuinisque ornatum legibus posteritas
Christiana pos[uit].
(Barberini, 72; 1,15 op o,80).
SALOMONI.
Ob insigne sapientiae cognomen Fed[ericus] homini diuino P. C.
[po n i earavl t ?] .
(Barberini, 63; 1,15 op 0,78) .
Daaronder :
CL. PTOLEMAEO ALEX[ANDRINO].
Oh certam astrorum dimensionem, inductasque orbi terrarum
lincas, vigilijs laborique aeterno Fed[ericus] dedit
(Louvre, 1639, 0,97 op o,68).
FL. BOETIO.
Ob cuius commentationes Latini M. Varronis scholas non desiderant, Fed[ericus] Ur[bini] princeps pos[uit].
..

(Barberini, 93; 0,98 op 0,67).
M. TULLIO CICER[ONI]

Ob disciplinarum uarietatem, eloquentiaeque regnum Fed[ericus D[ux] dic[avit) P. P. P. [Patri Patriae Proclamato, volgens
BOMBE ; maar wellicht posuit] ex persuasione.
(Barberini, 101; 1,02 op 0,79).
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ANNAEO SENECAE CORDU[BEN] S[I]

.

Cuius praeceptis animus liberatur perturbationibus, excoliturque
tranquillitas. Fed[ericus] erezit.
(Louvre, 1636; i m. op 0,76).

Oostwand

:

THOMAE.

Aquin[ati] cuius diuinitas Pholosop[iae] Theologiaeque cornmentationibus ornata est, dicEavit] ob uirtutem egregiam.
(Lo uvre, 16 33; 1 , 1 4 op 0,76).
SCOTO.

Oh sublimes cogitationes, coelestiumque V. V. [verborum] assectationes accuratiss[imas] Fed[ericus] Doctori acutiss[imo] pos[uit].
(Barberini, 98 ; 1,20 op 0,76).
Rio II. PONTJF[ICI] MAx[IM0].
Ob imperium auctum armis, ornatumque eloquentiae signis
Fed[ericusJ pos[uit] magnitudini anirni laboribusque assiduis.
(Barberini, 104; 1,16 op 0,56)
BESSARIONI.

Graeci Latinique conuentus pacificatori, ob summam grauitatem
doctrinaequae excellentiam Fed[ericus] amico sapientiss[imo] opti(Louvre, i627; I,15 op 0,50).
moque posuit.
Daaronder :
HOMERO SMYRNAEO.

Cuius poesin ab diuinam disciplinarum varietatem omnis aetas
admirata est, assecutus nemo post, gratitudo pos[uit].
(Barberini, 95 ; 0,95 op 0,76).
P. VERG[ILIO] iV1ARONI MANTUANO.
Oh illustrata numeris heroicis Rom[ana] incunabula imperiique
poeseos diuinitate Fed[ericus] dedit furori sublimi.
(Louvre, 1628, 0, 95 op 0,63).
EUCLIDI MEGAREN [SI] .

Oh comprehensa terrae spacia lineis centroque Fed[ericus] dedit
(Barberini, 86; 0, 95 op 0,50).
inuento exactissimo.
VITORINO FELTREN [SI] .

Ob humanitatem literis exemploque traditam Fed[ericus] Prae(Louvre, 1618; 0, 95 op 0,63.)
ceptori sanctiss[irno] pos[uit].

Zuidwand

:

ALBERTO MAGNO.

Oh res natarales aemulatione Aristotelica perquisitas, immensis
uoluminibus posteritati curae S m a r' , benem[erito] pos[uit].
(Barberini, 99; 1,16 op 0,96).
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PONT[IFICI] MAX[IMO] .

Oh Philosophiae Theologiaeque scientiam ad Pontificatum traducto dic[avit] benignitati immortali.
(Louvre, 1626; 1 16 op 0,55).
,

(Antignio bij Schraderus).
Ob propagatos numeros, poeticamque uaria doctrina populo
prescriptam posita benem[erito].
(Louvre, 1630; x,io op 0,64).
DANTI ANTIGERIO (?)

PETRARCHAE.

Oh acerrimum ingenium, suauiss[imae]que ingenuitatis doctrinam, posteritatis laeticia lususque dicauere B[ene] M[erito].
(Barberini, 92; 1,12 op 0,64).
Daaronder
SOLONI.
Oh leges Atheniens[iurn1 traditas Rom [ano] tabularum seminario
sanctiss[imo] Fed[ericus] posrLuit] ex studio bene instiduendorum
ciuium.
(Louvre, 1634; 0,95 op 0,59).
BARTHOLO SENTINATI.

Acutissimo legum interpreti aequissimoque Fed[ericus pos[uit]
ex merito et iustitia.
(Barberini, 85; 0,95 op 0 ,59).
HIPOCRATI COO.
Ob salubritatem humano generi datam breuibusque demonstratam comprehensionibus bonae posteritatis ualetudo dicat.
(Barberini, 105; 0,98 op 0,67).
PETRO APONO.
Medicorum arbitro aequiss[imo]. Ob remotiorum disciplinarum
studium insigne Fed[ericus] poni cur[avit].
(Louvre, 1629 ; 0,93 op o,6o).

Lijst der werken aan Justus van Gent
toegeschreven (1).
Wij vermelden hier niet de menigvuldige schilderijen aan Justus
toegeschreven door den geleerden Waagen die Justus aanziet, als
den schilder van bijna al de paneelen stellig door Dirk Bouts geschilderd (zelfs het Avondmaal van Leuven). Voor Waagen is het Laatste

( ► ) Z. VON WURZBACH, Niederkzndisches Ku nstlEr-Lexiken.
Weenen,
1909,
11, 843.
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Oordeel van Danzig van Justus van Gent, en niet van Memling. Hij
denkt zelfs dat Justus werkzaam was aan het Breviarium Grimani
van Venetië en aan de Kronijken van Jerusalem van Weenen. Het
zou ons te verre brengen, moesten wij al die vermoedens hier bespreken, des te meer daar de meeste, door latere studies, als onjuist
werden erkend (I).
Verdwenen
1) Onthoofding van St-Jan in St-Baafskerk te Gent, vernield,
zegt men, door de beeldstormers in 1566.

Hdschr. Delbecq : DE BAST, Mess. des Sc., 1824, 366; 1825, 132 en
volgg. ; WAUTERS, Quelques 1beintres peu connus de la fin die XVe siècle.
(Bull. Acad. Roy. Belg. 1882, III, 701) ; CROWE en CAVALCASELLE,
blz. CXIX ; V. VAN DER HAEGHEN, Méutoire stir les documents ralatifs
aux anciens peintres famands. Brussel, 1899, 113.
2) Twee beelden die zich aan beide kanten van den kooringang
van St-Jacobskerk te Gent in 1763 nog bevonden, voorstellende de
Kruisiging van St-Pieter en de Onthoofding van St-Paulus.
MENSAERT, Le peintre amateur et curieux. Brussel, 1763, II, 36.
DE BAST, Mess. des Sc. 1824, 366, zegt ze in St-Jacobs nog gezien te
hebben. Hij voegt er bij : on ignore ce qu ils sort devenus. Ik moet toch
doen opmerken dat DESCHAMPS, Voyage pittoresque de la Flandre
et du Brabant, Amsterdam, 1772, er, in zijne beschrijving van
St-Jacobs (blz. 205-207) niet van spreekt en evenmin J. De GOESINVERHAEGHE in zijn Guide de l'étranger dans la ville de Gaud van 1820
(Hdschr. 6139 van de Gentsche Boekerij. Men vindt ze ook niet
vermeld in : DE SADELEIRE, Besclarijvinge der 7 parochiale kercken der

stadt Ghent, 1734 (in : PIOT, Rapport sur les tableaux enlevés d la
Belgique en 1794. Brussel, 1889, blz. 129) noch in DE GOESIN, Notice
des tableaux et statues exposés an Music du Département de l'Escaut.

Gent, 1802.
Nu nog bestaande :
ANTWERPEN : De Benedictie gegeven door Paus Paul II
(31 Aug. 1464 -j- 24 Juli 1471). Catalogus nr 224, blz. 146.
De Aanbidding der Herders (nu erkend als zijnde van Albrecht

Bouts). Cat.,

nr 22 3,

blz. 37.

juste de Gand (La Renaissance illustrée, X, 1848,
vertaald uit het Kunstblat); MICHIELS, Hist. de hi peinture
famande. Biussel, 1866. Het is overigens onnoodig aan te wijzen al de
onjuistheden die over Justus van Gent geschreven werden. Een enkel voorbeeld. In BRYAN'S Dictionnary of Painters (Londen, 1903, II, 234) kan
men lezen dat Justus geboren werd te Gent in 1410, leerling was van Jan
(I) WAAGEN,

blz. 169-1 74,

van Eyck en aan het Lam Gods medewerkte !
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LONDEN : Verheffing der Hostie (Verzameling Dudley).
De Heilige Gillis (Verzameling Nortfolk) : A. J. WAUTERS, De
Vlaamsche Schilderkunst. Gent, 1887, 51.
H. Anna met de H. Maagd en het Kindje Jesus, HH. Augustinus
en Hieronymus. (Verzameling C Davis). Tentoonstelling van Brugge
van 1902, nr 159. HULIN, in zijn Catalogue critique, blz. 41, dagteekent,
dit paneel van het begin der XVIe eeuw.
Ontgraving van den H. Hubertus. (Verzameling Eastlake, nu in
de Nat. Gall , nr 783. Cat. blz. 207). MICHIELS, III, 16o, schrijft deze
schilderij toe aan van der Weyden — CROWE et CAVALCASELLE, I,
153. Deze schilderij heeft niets van de wijze van Justus van Gent.
De vingers zijn lang en mager, de kleur is warmer, de bijzonderheden zijn veel fijner afgewerkt (alzoo de mijters der bisschoppen)
dan in het Laatste Avondmaal. Men heeft ze met eenige waarscheinlijkheid aan Albert Ouwater toegeschreven daar ze niet zonder
gelijkenis is met zijne Verrijzenis van Lazarus van het Berlijnsch
Museum. Zie VON WURZBACH I , 292.
PARIJS : De Kruisvinding (0,68 op 0,48). Stamt uit de verzameling d'Huyvetter. (Zeldzaamheden verzameld en uitgegeven door JOAN
D'HUYVETTER, in het trooper gesneden door CH. ONGHENA. Gent,
1829. — F. VAN DER HAEGHEN, Bibl gaat., IV, 7249 en 725o.

--

Description des antiquités et objets d'art qui composent la
collection de feu M. J. D'HUYVETTER. Gent, 1851, nr 658). Eene

VERHELST,

gekleurde afbeelding bevindt zich in de Boekerij der Gentsche Hoogeschool.
Ze werd gekocht in 1851 door Haest, van Antwerpen, voor 460 fr.
en is nu te zien in het Louvre; door dit Museum werd ze aangegekocht, in 1903. op Bene veiling te Amsterdam voor 28,50o fr.

Zie

DE BAST,

Mess. des Sc.,

1825, 155; CROWE, I, 157; DE CHENNE-

in : Gaz. des Beaux Arts, I Oct. 1903; Onze Kunst, 1903, II,
176, met fotogr. — De heeren HULIN en FRIEDLANDER denken dat
het een werk is van Simon Marmion van Valencijn (1435 - 1489). Van
VIERES

dezen schilder bezit men, onder andere een met zekerheid bekend
werk, en wel het polyptiekon van Sint Bertinus van Sint Omaars
nu bij den Prins van Wied te Neuwied. De luiken hangen in de
National Gallery van Londen (I).
SINT-PETERSBURG : Laatste Avondmaal, Lionkerk.
Van al die aangehaalde schilderijen is er wellicht niet een die
men met zekerheid aan Joos van Wassenhove kan toekennen.
(t) Onze Kunst, 1904, II, 91. WEALE, in : Burl illag, III, 114 ;
Calalogue of the pictures in the Nat. Gall. Londen, igo6, blz, 360,
rrs 1302, 1303.
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IV.
Beoordeeling van het
het Laatste Avondmaal
Avondmaal van
Beoordeeling
(I).
Justus van
vanGent,
Gent, door
door Prof.
Prof. Schmarsow
Schmarsow(z).
Justus
Es ist
ist 1473-1474
1473-1474 gemalt,
gemalt, keineswegs
keineswegs die
die miihsame
mühsame and
undsorgfaltig
sorgfältig
durchgeführte Arbeit
Arbeit eines vollen
vollen Jahrzehntes.
Jahrzehntes. Das beweist auch
auch
durchgefiihrte
die Mache
Mache des
des Ganzen
Ganzen:: Die
Die Zeichnung
Zeichnung des
des Genters
Genters ist
ist gross
gross and
und
realistis<:h aber
ab er ohne
ohne eingehende
eingehende Feinheiten;
Feinheiten; Hdnde
Hände and
undFiisse
Füsse
derb, realistisch
wie die Gesichter hier and
und da ans Gemeine
Gemeine streifend, mitgebrachte
mitgebrachte
niederländische Typen, ohne erneutes
erneutes Studium der Natur
Natur seiner
seiner
niederldndische
Umgebung wiederholt. Die
Die Gewandung,
Gewandung, bald
bald fliessend
fliessend
italienischen Umgebung
und weich,
weich, bald
bald knittrig
knittriggehaufte
gehäuft. ist
ist einfach,
einfach, stellenweise
stellenweise grossartig,
grossartig,
and
auch ebenso
ebenso nachlassig,
nachlässig, and
und verhiillt
verhülltdie
diefesten
festenFormen
Formendes
des
aber auch
Körpers statt
statt sie
sie verstandlich
verständlich zu
zu betonen. Auf die Ausfiihrung
Ausführung zier
zierKbrpers
Hchen Beiwerks, Stickereien, Perlenbesatz und Schmucksachen lässt-lichenBwrks,St PelnbazdSchmuksenlat
er sich
sieh fast
fast gar
gar nicht ein; aber
aber der
der Kelch
Kelch and
und die
die Weinflaschen
\Veinflaschen auf
auf
\Vasserbehälter in
in der
derNische
Nische and
und das Becken
Beeken
dem Tisch, der blanke Wasserbehalter
drunten sind
sind glanzend
glänzend in ihrer
1hrer Treue. Die Farbe
Farbe ist
ist
mit der Kanne drunten
die wunderbare
wunderbare Leuchtkraft
Leuchtkraft and
undgesattigte
gesättigte
harmonisch, jedoch ohne die
Fülle
seiner vlamischen
vlämischen Kunstgenossen; sie
sic ist
ist weniger
weniger pastos,
pastos, stelstel
Fiille seiner
lenweise sogar dünn hingestrichen, so dass die krummen scharfen-lenwisogarduhtcen,soadikrumchfen
Schraffierung unter der hornartigen
hornartigen Haut
HautherherUmrisse
Umrisse mit grober Schraffierung
vorsehen.
schnell and
und nicht gleiehmässig
gleichmdssig vollendet;
vorsehen. Die Malerei
Malerei ist schnell
obgleich die
die Tafel in ihrem
ihrem schadhaften
sehadhaften
das zeigt sich noch heute, obgleich
Zustand keinen
keinen Begriff
Begriff von
von der
der urspriinglichen
ursprüngliehen Wirkung
Wirkung mehr
mehr
Zustand
geb
en kann.
geben
Die länglieh
sehmalen Idealtyped, der Engel
Engel und
and des Johannes,
lí nglich schmalen
haben
schläfrige Augen,
feine hochgezogne
hoehgezogne Brauen, gerade
gerade Nase
Nase
haben schla.frige
Augen, feine
und
Lippen, die
weinerlichen Ausdruck
Ausdruck fast
fast verdriessverdriessdie den weinerlichen
and dünne
dunne Lippen,
lieh machen
machen;; die
die Apostel mit
mit ihren
ihren kr.ftig
kräftiggeformten
geformten Kopfen
Köpfen and
und
lich
der
langen Gesichtern,
dicklicher Nase,
Nase, schlichtem,
schlichtem, in der
Gesichtern, mit grosser dicklicher
Milte
und ungepflegtem
ungepflegtem Bart,
Bart, sehen
sehen aus
aus wie
Mitte gescheiteltem
gescheiteltem Haar
Haar and
Gevatter Schuster and
und Schreiner;
Schreiner; der
der Christus selbst,
sehlanke
selbst, eine schianke
knochige
mitmiidem
müdem Ausdruck
Ausdruekand
llndschlaffen
schlaffenBewegungen,
Bewegungen,
knochige Gestalt mit
ist
der Sohn
Sohn eines Zimmermanns
und nicht mehr.
Dennoeh wirkt
mehr. Dennoch
Zimmermanns and
ist der
die
die Jiiger
Jüger sind
sind trotz
trotz
die Erscheinung
Erscheinung feierlich
feierlichund
and ergreifend,
ergreifend, und
and die
ungeschicktem Gebaren und
eekiger Haltung doch von tiefreligidser
tiefreligiöser
and eckiger
Empfindung
durchdrungen, gewiss
gewiss da
Rechte für
die Handwerker,
Handwerker,
fur die
Empfindung durchdrungen,
da Rechte
für
die sie
sie bestimmt
bestimmt waren. Diese Typen dokumentieren wie die
fiir die
<I)
SCH~!ARSOW, Me!ozzo
blz. 97.
(i) Au(}.
Melozz0 da Forti.
Stutt g art, 1886,
i$$6, blz.
forh: Stuttgart,
AUG. SCHMARSOW,

- 577
577—
Gewandbehandlung
den engsten Zusammenhang
von
Zusarnmenhangdes
des Justus
Justus von
Gewandbehandlung den
Gent mit
mit Hugo
Hugo van
vander
derGoes,
Goes, dem
demseine
seineAuffassung
Auffassung näher
naher kommt
als irgend
die Feinheit
Feinheit der
derDurchfiihrung,
DlIrchführung, der
der
irgend einem
einem Andern;
Andern; aber die
Adel
stralenden
Adel beim
beim rücksichtslosesten
ri cksichtslosesten Realismus,
Realismus, die
die wir
wir an
an dem stralenden
Meisterwerk Hugo's in Sta. Maria
Nuova zu Florenz
Florenz bewundern,
bewundern,
Maria Nuova
damit kann sich diese Leistung
Leistung nicht messen.
messen. Peclerigo
Federigo von
von Urbino
wirt jenes Weihgeschenk
Weihgeschenk der Portinari
Portinari wol 1472 bei
hei seinem
seinem Einzug
als
Volterra in
in Florenz
Florenz bewundert
bewundert and
unddarauf
darauf einen
Sieger von
von Volterra
einep
als Sieger
Meister von
von Gent
Gent fur
für sich
sich begehrt
begehrthaben
haben(1)
(1) :: doch
doch nicht die besten
Kräfte
damals so
so auf
auf eine
eine Bestellung
Bestellung ausser
ausserLandes.
Landes.
Krafte gehen damals
Die
regelmässigabgewogene
abgewogene Komposition,
Komposition, die
die in
in schrager
schräger VerDie regelmssig
Ver
schiebung gleichsam die Hälften einer Ellipse mit Christus als Mit--schieunglamdHfteinrElpsm
telpunkt erkennen lässt,
diegeschickte
geschickteGruppierung
Grllppierllng der
der Knieenden
lsst, die
und
Stehcnden wird
wircl doch
wiederbeeinträchtigt
durch den
den Mangel
and Stehenden
doch wieder
beeintr.chtigt durch
perspektivischer
Der Herzog
Herzog and
und der
der Gesandte
Gesandte sind,
sind,
perspektivischer Konstruktion.
Konstruktion. Der
obgleich
zurückstehen, doch grösser
angelegt als die vorderen
obgleich sie
sie zuruckstehen,
grosser angelegt
Figuren, die
Wa hl des
des hohen
hohen Augenpunktes
Augenpunktes l.sst
lässt die
dieGestalten
Gestalten
die Wahl
linkisch
unsicher auftretend,
auftretend, die
dieganze
ganzeVerteilung
Verteilungim
imRaume
Raume
linkisch und
and unsicher
fehlerhaft
erscheinen; nur
nur die
die dunkle
dunkIe Tiefe
Tiefe des
des Lufttones
Lufttones im
im HinHinfehlerhaft erscheinen;
tergrund t,uscht
täuschtuber
überdiese
dieseempfindliche
empfindlicheLucke
Lückeseines
seinesKdnnens
Könnens(2(2. •
--- Eine
Eine solche
solche S~hwäche
musste den
den Italienern
Italienern urn
um so
somehr
mehrauffalauffalSchwche musste
len, je frischer
Eindrücke der
der meisterhaften
meisterhaften Wiedergabe
Wiedergabe des
des
frischer die Eindriicke
Raumes auf allen Bildern
des Piero
Piero de'
de' Franceschi
Franceschi gerade
gerade damals
damals
Raumes
Bildern des
ihnen standen. In der
der gefeierten
gefeierten Kunst
Kunst der
der Prospettiva
Prospettiva
noch vor ihnen
war
dieser Fremdling
Fremdling aus
aus Niederland
Nieclerland gar
gar nicht zu vergleichen
vergleichen;;
war dieser
sonst aber musste
musste sein kräftiger
brei te BehandBehandkráftiger Naturalismus, seine breite
lung der
der Tafelmalerei
Tafelmalerei in Oel
OeI ebenso
ebenso stark
stark auf
aufdie
dieKunstlerwelt
Künstlerwelt
lung
wirken, wie die
die originelle
originelle Darstellung
Darstellung des
des Abendmahls
Abendmahls es
es getan
getan
Diese Einsetzung
Einsetzung des
desSakraments,
Sakraments,wobei
wobei Christus durch die
die
hat. Diese
hinschreitet, ist
ist das Vorbild zweier
zweier Maler geworden,
geworden, die
Apostel hinschreitet,
unserem Kreis
Kreis in
in Beziehung
Beziehung standen
standen:: Marco
Marco Palmezzano
Palmezzano zu
zu
mit unserem
der Schuler
Schüler Melozzo's,
Melozzo's, and
undLuca
LucaSignorelli,
Signorelli, der
derininUrbino
Urbino
Forli, der
selbst gemalt,
gemalt, zu
zu Cortona.
Cortona. Nicht
Nicht geringer
geringer darf
darf der
der Einfluss
Einfluss des
des
selbst
fremdländischen Beispiels
Beispiels angeschlagen
angcschlagen werden, wo
wo sich die ungeungefremdlandischen
schminkte Wirklichkeitstreue
Wirklichkeitstreue mit
mit dein
dem Sinn und
Streben des
des italieitalieschminkte
and Streben
Realismus begegnete,
begegnete, gerade
geracIeinineiner
einerUmgebung,
Umgebung, wo Piero
nischen Realismus
de' Franceschi so
.de'
so konsequent
konsequent wie kein Anderer Engel
Engel and
und Heilige,

(I) Deze veronderstelling
veronderstelling is onhoudbaar, daar
daar Van der Goes
Goes zijn drieluik
(z)
rond het jaar
jaar I476
1+76 schilderde. Zie
Zie Onze
Onze Kunst,
Kunst, I, 19o3,
1903, toi
101;; VON
slechts rond
\VURZBACH, I,
592 •.
WURZBACH,
I, 592

(2)

-Crowe
Cavalcaselle, Gesch.
altniederl. Mal.
Mal. de
de Leipzig,
Leipzig, 1875,
1875.
Crowe u. Cavalcaselle,
Gesch. der altniederl.

189.
blz. 189.
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Christus and
und die
die Madonna
nach lebenden Menschen
Mensehen abgemalt
abgemalt and
und
Christus
Madonna nach
höher gestellt
gestellt hatte
hatte als
alsein
packendes Konterfei
Konterfei seines
seines Modells
ModelIs hdher
ein packendes
jede Verallgemeinerung zu Gunsten eines
eines konventionellen Ideales. -jedVralgminuz
Fühlten sich
si eh die Augen
Augen der Romanen
Romanen von
von germanischen
germanisehen Gesichtern
Gesichtern
Fiihlten
und schlechtgebauten
schlechtgebauten Gestalten
abgestossen, so wurden
sie urn
urn so
so
and
Gestalten abgestossen,
wurden sie
durchdie
die trefflichen
trefflichen Bildnisse
Bildnisse des
des Herzogs
Herzogs and
und seiner
seinerBegleiBegleimehr durch
tung angezogen,
angezogen, in
in denen
denen iibrigens
übrigens der
der grossartige
grossartige Stil italienischer
Auffassung
spüren ist. In
Indiesen
diesencharaktervolleri
charaktervolleu
Auffassung bereits deutlich zu spiiren
della..
Köpfen
und seiner
seiner Rite
Rätewird
wirddie
dieNahe
Nähe eines Piero Bella.
Kbpfen Federigo's and
Francesca and
und Melozzo
Melozzo da Forli schon unzweifelhaft wirksam
wirksam (I).
(z).

(1)
823. wo
wodiese
diesePortrAts
PortrlitS'
Man vergleiche
vergleiche Alinari's
Alinari's Detailaufnahme
Detailaufnahme No.
No. 823,
(i) Man
gekommen sind
sind (wáhrend
(während in der
der Gesamtaufnahme
Gesamtaufnahme die
ganze Seite
Seite
deutlich gekommen
die ganze
dem Altarbild
Altarbild in Sta. Maria
Maria delle grazie
grazie zu
zuSenigallia,.
Senigallia,
entstellt worden) mit dem
Alinari 693.
693.
Alinari

HELDENSAGE EN SPROOKJE
DOOR

Prof. Dr. B, SIJMONS
HOOGLEERAAR TE GRONINGEN, BUITENLANDSCH EERELID DER ACADEMIE.

Mijn eerste woord van deze plaats mag niets anders zijn
dan een woord van oprechten dank aan deze Academie, die, na
mij vóór eenre jaren tot haar buitenlandsch eerelid te hebben
verkozen, mij thans de eer heeft aangedaan, mij tot het houden
van een voordracht uit te noodigen in haar plechtige vergadering.
Mijn tweede woord zij dan een woord van voldoening, dat het
mij vergund is, heden in Uw midden te zijn, een vreemdeling en
toch geen vreemdeling — want wie kan zich vreemd voelen in
een kring, waarmede hij verbonden is door gemeenschappelijk
streven, door gemeenschappelijke neigingen, en vooral door
gemeenschap van taal?
Ik stel mij voor tot U te spreken over « Heldensage en
Sprookje ». Gelukkig is een verontschuldiging voor de keuze van
dit onderwerp in Uw midden overbodig. Immers, deze Academie
heeft het sedert haar oprichting, dus bijna een kwart eeuw lang,
een van haar dierste plichten geacht, haar beschermende hand
uit te strekken over de volkslitteratuur in wijden omvang, en
nog zeer onlangs is het eerste deel van het rijke en met zoo
groote zaakkennis door de Heeren A. de Cock en Is. Teirlinck
bewerkte « Brabantsch Sagenboek » verschenen als welsprekend
bewijs van het welslagen harer bemoeiingen. Maakt dus niet het
gekozen onderwerp een captatio benevolentiae noodig, des te
meer de, bij de korte spanne tijds waarover ik beschikken mag,
onvermijdelijk gebrekkige en oppervlakkige behandeling, die -niemand die het sterker beseft dan ik zelf -- al te diep moet
blijven beneden de beteekenis van het even gewichtige als moeilijke probleem. Enkele hoofdlijnen te trekken, ziedaar het hoogste wat ik kan beproeven.
Hoe weinig of nietszeggend de term.« sprookje », taalkundig
beschouwd, ook moge zijn, toch heeft hij, evenals het Duitsche

-580Marche/l, maar in tegenstelling tot het Fransche conte, het Engelsche tale of story en benamingen in andere talen, één groote
verdienste. Hel verkleinwoord wijst onze verbeeldingskracht
aanstonds naar de sfeer van het kleine, het kinderlijke, het
naïeve; het begrenst tevens het begrip als een kleine sproke,
een kleine mare zoowel tegenover het algemeen begrip « verhaal »
of « vertelling » als tegenover de verwante, maar wèl onderscheiden soortbegrippen van fabel, legende en sage. Inderdaad, wie
de bekoring van het sprookje wil gevoelen, hij worde als het kind,
maar ook voor de wetenschappelijke opvatting van het sprookje
als psychologisch en historisch verschijnsel is het een onmisbare
voorwaarde, dat de onderzoeker breke met alle geijkte vooroordeelen van voornaam doende aesthetische indeeling en
waardeering en dat hij zijn maatstaven trachte te vinden in de
verhalende poëzie van de kinderen der menschheid, van de
primitieve volken, die alle hoofdkenmerken vertoont, welke nog
thans in onze volks- en kindersprookjes zijn waar te nemen.
Met het sprookje is het zonderling toegegaan : het is, in den
loop der tijden, evenals zijn helden en heldinnen, uit onverdiende
nederigheid opgeklommen tot hooge eer. Uit het stof en het
vuil, waarmede de eeuwen het overdekt hadden, heeft Asschepoetstertje zich ontpopt als stralende tooverprinses, en de zware
houten klomp is sinds lang verruild met het sierlijke gouden
muiltje. Op een lange verguizing is een snelle verhefng gevolgd,
in toenemende mate, en de arme verschoppeling, die een bescheiden plaatsje moest zoeken achter den keukenhaard of aan
het spinnewiel van een oude vrouw of naast den reizenden
handwerksgezel aan de herbergstafel, wordt thans door psychologen en « Sagenforscher » om strijd met hooge onderscheiding
bejegend. Gene vereeren het sprookje als oorspronkelijkste uiting
van alle verhalende cf epische poëzie ; deze vieren het als den
grondvorm, waaruit sagen als die van Beowulf, van Siegfried, van
Hilde zich hebben ontwikkeld. Zekere beklemdheid maakt zich
van ons meester bij het aanschouwen van een zoo snelle en
schitterende carrière : immers, ook in de wetenschap zijn het
sterke beenen die de weelde kunnen dragen.
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Over twee jaren zal het een eeuw geleden zijn, dat op den
bodem der Duitsche Romantiek de bloem van het sprookje is
ontloken : de honderdste gedenkdag van het verschijnen van het
eerste deel der Kinder- und Hausmdr chen van Jacob en Wilhelm
Grimm 1812) moest als een feestdag worden gevierd overal
waar kinderen zijn en groote menschen die nog als kinderen
kunnen voelen. Aan sprookjes wel is waar was er geen gebrek
geweest in de 18e eeuw, ook in Duitschland niet : de C,ontes de
ma naère l'ove van Perrault, de feeënsprookjes van de gravin
d'Aulnoy, de Fransche vertaling der Arabische verhalen uit
Duizend en één Nacht door Galland hadden ook daar en in
andere Germaansche landen een overvloedige sprookjeslitteratuur voor den dag gebracht. Wieland achtte het zelfs noodig, in
zijn roman Don Svlvio von Rosalva tegen de « Feenmdrehen » een
soortgelijken strijd aan te binden, als vroeger Cervantes met vrij
wat meer geluk tegen de afgeleefde ridderromans. Geheel anders
Herder. « Eine reine Sammlung von Kindermarchen mit allem
Reichthum zauberischer Weltscenen, so wie mit der ganzen Unschuld einer Jugendseele begabt », zoo riep hij uit, « ware ein
Weihnachtsgeschenk fiir die junge Welt kiinftiger Generationen ».
Dezen wensch van Herder, gelijk zoo menigen anderen door
hem geuit, hebben de Grimms vervuld. Reinheid, niet slechts
in zedelijken, maar ook in aesthetischen zin kenmerkt hun verzameling : bij hen geen opsmukking of vermooiing, geen nederbuigende vriendelijkheid of ironische betweterij, maar door
zuivere waarneming verworven en met ongekunstelde slichtheid
oververtelde overlevering. Zooals de jonge Goethe op zijn
zwerftochten in het Elzas « aus denen Kehlen der Biltesten MV tterchens » de volksliederen opving, zoo werd voor de Grimms
een boerenvrouw uit een dorp bij Cassel, de « Mdrchenfrau », de
levende bron voor de meeste en mooiste sprookjes van hun
tweede deel. Reinheid van inhoud, van oorsprong en van stijl,
echte kinderlijkheid die niet kinderachtig wordt, geloovige trouw
jegens een droomwereld, waarin de fantasie vrij biaar bekoorlijk
spel drijft, los van alle werkelijkheid en toch allerminst zonder
poëtische waarheid, dat zijn de eigenschappen, die de Kinder-

und iiausnu rclaen gemaakt hebben tot een volksboek van onvergankelijke schoonheid. Wilhelm zegt het zoo treffend mooi in
de voorrede : « Darum geht innerlich durch diese Dichtungen
jene Reinheit, um derentwillen uns Kinder so wunderbar und
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selig erscheinen : sie haben gleichsam dieselben blaulichweissen
makellosen glanzenden Augen, die nicht mehr wachsen kónnen,
wdhrend die anderen Glieder noch zart, schwach und zum Dienste der Erde ungeschickt sind ». De Grimms zelven hadden die
lieve lichte kinderoogen, oogen die de diepe poëzie konden peilen, die in het volkssprookje leeft.
Niet zoo gelukkig zijn de gebroeders geweest met de theorie
over den oorsprong der sprookjes, die zij aan hun verzameling,
niet van den beginne af, maar geleidelijk, definitief eerst in den
derden druk van het derde deel (1856), vastknoopten. Men moet
die theorie, al heeft ze afgedaan, trachten te verstaan, niet haar
als afdwaling ter zijde schuiven met een hoogmoedig, verachtelijk
handgebaar. Immers, zij is geboren uit den diepsten geest der
Duitsche Romantiek, die den overstelpenden vloed van nieuw
ontgonnen volksoverlevering, mythen, sagen, sprookjes, rijmen,
bijgeloof van allerlei aard, zocht saam te persen in één bedding :
de geheimzinnig-onbewust scheppende volksziel. De voormannen dier groote geestelijke beweging, die men de Romantiek
noemt, geloofden in die « volksziel » met een heilig geloof, maar
tevens waren ze diep overtuigd van de eenheid van al haar
uitingen en van haar onafgebroken historische ontwikkeling in
steeds wisselende nieuwe vormen. Men vergete niet, wanneer
men tegenwoordig smalend of medelijdend van romantisch
getinte filologen spreekt, dat die groote wetenschappelijke
gedachte van constante eenheid in de veelheid der historische
verschijnselen, bij alle onmiskenbare voorbarigheden, toch ook
geleid heeft tot enkele van de beste veroveringen van de
moderne geesteswetenschap, die in de historisch-vergelijkende
methode haar tooverroede heeft gevonden. Zoo laat het zich
begrijpen, dat voor de Grimms, voor Jacob met name, mythus,
sage en sprookje in Mn vervloeiden. Het sprookje werd voor
hen de laatste trap in de ontwikkeling van den mythus. De
oude godenmythen leven voort in heldensage en sprookje, in
de heldensage vermenschelijkt, gelokaliseerd en met historische
herinneringen verbonden, in het sprookje vervluchtigd tot een
onwerkelijk kinderlijk spel der fantasie. Het sprookje is dus
naar hun opvatting nationale « Dichtung », een rest van overoude Germaansche mythologie. Dornruschen, de schoone slaapster, is Brunhild; de doornhaag is het vlammende vuur, de
vafrlogi der Noorsche sage; de spoel, waaraan ze zich steekt, is
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de slaapdoorn, waarmede Odin de ongehoorzame walkure in

langen tooverslaap doet zinken; de koningszoon, die haar verlost, is Sigurd-Siegfried (i). De sage der Edda en van het
Nibelungenlied is de brug, die van den godenmythus naar het
sprookje leidt.
In tal van andere sprookjes ontdekken de Grimms verbleekte sporen van den Siegfriedsmythus, zoo b. v. in « Die zwei
Brader » (K. H. M. no 60), « der junge Riese » (n° 90), « der
Kuuig vom goldenen Berg » (no 92), « die Rabe » (n° 93), « der
.gelernte Jager (n° I I I) (2). Het zeer verbreide sprookje « Die
kluge Bauerntochter » (n° 94), uit den mond der Marchenfrau
uit Zwehrn opgeteekend, wordt door hen in verband gebracht
met liet Skandinavische verhaal van Aslaug-Kraka, de gemalin
van den liistorischen Deenschen vikingkoning Ragnar Lodbrok,
die door een jonge sagencombinatie, zeker niet eerder dan in
de I2e eeuw, gemaakt is tot een dochter van Sigurd en Brynbild. Inderdaad is een verband onmiskenbaar. Het is de geliefkoosde geschiedenis van het meisje van nederige afkomst, dat
eenkoning tot man krijgt, na door de vernuftige oplossing van
een moeilijk raadsel of de volvoering van een onmogelijk lijkende
taak haar schranderheid schitterend te hebben bewezen. In het
Duitsche sprookje moet ze voor den koning verschijnen « nicht
gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in
dem Weg, nicht ausser dein Weg », in de Noorsch-IJslandsche
Ragnars saga lodbrdkar verlangt de koning van Kraka dat ze zal
komen gekleed noch ongekleed, zonder gegeten te hebben en
toch niet nuchter, niet alleen en toch van geen mensch vergezeld. De 'Grimms nu zien in het sprookje « deutliche Spur der
alten Sage von Aslaug, Tochter der Brunhild von Sigurd (3) ».
In werkelijkheid echter ligt de zaak geheel anders, zooals trouwens de Noorsche historicus P. A. Munch reeds in 1852 heeft
begrepen (4). In de IJslandsch-Faeróische traditie, en alleen
daar, is de vermoedelijk historische. ontmoeting van Ragnar

,

(i) K. H. 111. III 3 (1856), blz. 85.
(2) Vgl. K. H. M. III, Io6, 158, 168, i 69 v., 193.
(3) X. H. M. III, 17o.
(4) Det norske Folks Historie I, I, 370. Zie voorts : Danmarks gamle
Fol.keviser I, 327 vv. IV, 758; AXEL OLxIK, Sakses Oldhistorie II, t3o v.
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met zijn toekomstige gemalin, een boerendeern ; waarachter zich
echter in de sage een koningsdochter verschuilt, opgesmukt me t
trekken uit een ver verspreid volkssprookje, dat we met Grimm
« de schrandere boerendochter » kunnen noemen. Derhalve
niet een laatste stuiptrekking van overoude sage in het sprookje,
maar omgekeerd een dolend sprookjesmotief gebezigd tot vermooiing van een in haar kern historische sage. Dit voorbeeld
is typisch : in tallooze gevallen is de onuitputtelijke voorraadsschuur van het sprookje door de sagenpoëzie geplunderd tot
herstelling van bouwvallig wordende metselwerken of tot opfrissching van het verbleekende kostuum van haar helden en heldinnen.
* *
Het is bekend, dat de sprookjestheorie der Grimms in 1859
door Th. Benfey in de beroemde inleiding op zijn bewerking
van het Indische Pantschatantra (z) werd bestreden en, althans
ten deele, vernietigd. Hadden de Grimms voor hun opvatting.
steun meenen te vinden in de overeenkomst van sprookjesmotieven met oude of door hen voor oud gehouden bestanddeelen van mythen en sagen, voor Benfey's theorie, die men de
« Wanderungshypothese » genoemd heeft, gaf de waarneming
den doorslag, dat dezelfde motieven en zeer vaak zelfs dezelfde
bepaalde formule's in de volkssprookjes van de meest verschillende volken, bij Indiërs en Arabieren even goed als bij Germanen en Slaven, worden teruggevonden.
Die waarneming trouwens was ook aan .de aandacht der
Grimms niet ontsnapt — het geheele derde deel der Mbchen,
Wilhelms werk, is er een doorloopend bewijs voor —, maar zij,
verklaarden die overeenkomst grootendeels uit oorspronkelijke
verwantschap. Hoe hadden zij blind kunnen zijn voor de treffende overeenstemmingen tusschen hun Duitsche sprookjes en
de verhalen in het boek der schoone sultane Scheherezade?
Het romantische lievelingsdenkbeeld van een « Ur-»verwantschap scheen de moeilijkheid op te lossen : de overeenstemmingen tusschen de Duitsche sprookjes en de Indische moesten
overblijfsels zijn uit een gemeenschappelijk verleden, maar toch
^

(t) T x. BENFEY, Pantschatantra. Fiinf Bucher indischer Fabeln,
117izrchen und Erzdhlztngezz, 2 dl. Lpzg 1859.
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moest worden toegegeven, dat Indië zijn sprookjesweelde aan
Arabië had afgestaan door litteraire verspreiding.
Dit denkbeeld, dat sprookjes, fabels, novellen, anekdoten,
kortom dat de wijdvertakte vertelsels-litteratuur vrij over de
aarde kruist, vroeger slechts schuchter en als 't ware met tegenzin opduikend, is door Benfey tot een der vruchtbaarste ideeën
van liet historisch-letterkundig onderzoek verheven. In het Oosten, in Indië bovenal, zocht de Gëttingsche geleerde de bron
van het sprookje. Van daar heeft zich de stroom van Boeddhistische verhalen over Europa uitgegoten, gedeeltelijk door Perzische en Arabische bemiddeling naar het Balkanschiereiland,
Italië en Spanje; voor een ander deel door bemiddeling der
Mongolen naar Rusland en liet Oosten van Europa. De kruisvaarders vooral brachten talrijke Perzische en Arabische verhalen van Indischen oorsprong mede naar het Westen, naar
Italië en Frankrijk, en verder naar de Germaansche landen.
Max Muller heeft in een nog altijd lezenswaardig opstel (I) de
metamorfose nagegaan van den oudsten ons bekenden luchtkasteelenbouwer, den Brahmaan Svabhavakrpana (d. i. « een
geboren gierigaard ») in het Pantschatantra, tot de f rissche
melkmeid Perrette in La Fontaine's bekoorlijke fabel, cotillon
simple ei souliers plats. In menige andere monografie zijn soortgelijke stoffen op soortgelijke wijze door de eeuwen heen in
hun verhuizingen gevolgd. Daarmee scheen dan ook voor het
kindersprookje de weg van zijn ontwikkeling aangewezen : de
voorstelling, als hadden de Germanen in sprookjesvorm hun
overoude godenmythen uit den voortijd gered als een laatste
kostelijke rest uit de schipbreuk van het heidendom, moest
plaats maken voor deze andere, dat, hoe nationaal en inheemsch
onze sprookjes ook mogen zijn in hun kostuum, hun landschap,
hun inkleeding met één woord, toch hun stoffen grootendeels
uitheem$ch, in betrekkelijk laten tijd geïmporteerd zijn. Met de
sprookjes is het gegaan als met de dierensage, waaruit Jacob
Grimm Germaansche boschlucht tegenwoei, terwijl zij inderdaad in kloostercellen, met gebruikmaking van Oostersche verhalen, moeizaam is saamgevoegd. Schoone droomen, die we in
de geschiedenis van onze wetenschap niet gaarne zouden missen, maar droomen dan toch!
(t) On the migration of fables (Selected Essays I, Soo vv.).
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De « \Vanderungshypothese », die zich aan den naam van
Benfey vastknoopt, is een letterkundige, of, wil men liever, een
historische hypothese. Als zoodanig — het werd reeds opgemerkt -- heeft zij in hooge mate bevruchtend en verhelderend
op het vergelijkend litterai* historisch en folkloristisch onderzoek gewerkt, ook al valt niet te ontkennen dat zij zich belangrijke wijzigingen, beperkingen zoowel als uitbreidingen, heeft,
moeten getroosten. Vooreerst : er is geen enkele reden om aan
te nemen, dat Indië de eenige bakermat van het sprookje
geweest zoude zijn, zoo min als uit het onmiskenbare feit, dat de
meest verbreide en meest geliefkoosde fabelstoffen van Griekschen oorsprong zijn, mag worden afgeleid, dat de Grieken de
uitsluitende uitvinders van de dierenfabel zouden zijn. Sprookjesmotieven van verrassend overeenstemmenden inhoud kennen
niet slechts Indiërs en Germanen, Grieken en Slaven, maar
ook de Eskimo's en de Nieuw-Zeelanders. Eén centrum van
verspreiding verklaart dit verschijnsel niet. Nooit mag de mogelijkheid worden voorbijgezien, dat de gemeenschappelijke aandoeningen en voorstellingen der menschenziel tot soortgelijke
en zelfs tot volkomen identische vormen kunnen hebben geleid, waarin haar hopen en vreezen zich uit, haar lieven en
haten, haar geloof en, niet te vergeten, de onuitroeibare a Lust
zu fabulieren ». En in de tweede plaats : het verhuizen van
sprookjesstoffen, het « Wandera », waarvoor Benfey ons de
oogen heeft geopend, is reeds in veel, veel vroegaren tijd
begonnen dan hij aannemelijk achtte. Hoe vroeg reeds, kan
niemand zeggen : v66r alle schriftelijke opteekening, voordat
er van een litteratuur en zelfs van een historie sprake is, moet
het dartele sprookje van volk tot volk zijn gefladderd. De
« waarachtige » geschiedenis van den schat van den Egyptischen
koning Rampsinitis, die ons Herodotus in de 5e eeuw v. Chr.
met bekoorlijke naïveteit vertelt, is de oudste bekende vorm van
een in Indië zoo goed als in Tirol en Schotland verspreid dievensprookje, en nog uit oneindig veel ouderen tijd stammen de door
Maspéro gepubliceerde Oud-Egyptische sprookjes.Tal van episod en in de Odyssee zijn niets anders dan zuivere sprookjes; de
vermaarde twaalf werken van Heraktes zijn duidelijk sprookjesmotieven, die zich aan een ouden kultuurheros hebben gehecht,
met al de vaste rekwisieten van het tooversprookje, monsters en
wonderbare schatten en bovenmenschelijke krachtproeven, zoo-
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als het schoonvegen van den Augiasstal in één dag en de overwinning van den reus Antaeus.
Een zeer geliefkoosd sprookjesmotief, dat de wonderbaarlijke kracht van den sprookjesheld reeds in diens prilste jeugd
aan 't licht doet komen, heeft zich eveneens aan Herakles vastgeknoopt. Twee maanden oud worgt hij met zijn handen twee
geweldige s!angen, gelijk van Apollo in den homerischen hymnus verhaald wordt, dat hij pas geboren, na met nektar en
ambrosia gestild te zijn, zijn luiers verscheurt, opspringt en tot
begrijpelijke verbazing der goden cither en boog verlangt. Het
motief van den vroeg ► ijpen held, in deze voorbeelden met sage
en godenmythus verbonden, treedt ons echter evenzeer in de
legende tegemoet. Van Sint Nikolaas wordt verteld, cat hij den,
eersten dag, toen hij gebaad moest worden, rechtop in de wieg
ging staan. En het apokriefe evangelie Infantiae Christi, dat
van sprookjestrekken wemelt, laat den heiland reeds in de wieg
:spreken en wonderen verrichten (i). Wie zal het onderstaan, de
wegen na te speuren, waarop, en den tijd ook maar bij benadering te bepalen, waarin dit kleine stukje wereldlitteratuur van
het eene volk tot het andere gekomen is, wie wil hier het debet
en liet credit, het geven en het nemen trachten te ontwarren?
Het over de gansche aarde verbreide en zoo echt menschelijke sprookjesmotief van het Tischleindeckdich (2) is reeds uit de
Grieksche mythologie. als hoorn van Aalalthea en uit het Oude
Testament (I Koningen 17, lo) als de altijd volle meelkruik en
de nooit ontbrekende olie in de flesch van de weduwvrouw van
Zarfath een oude. bekende. Immers, is het ten slotte iets anders,
wanneer een Mongool zijn ideaal van wereldsche gelukzaligheid
in de voorstelling van een wonderbeker samenvat, die steeds
gevuld is met brandewijn en, als men hem omkeert, vleesch en
gebak te voorschijn toovert? In zijn ruwsten vorm herkent men
in de Mongoolsche overlevering gemakkelijk hetzelfde motief,
dat geadeld in de Grieksche mythe, geheiligd in het bijbelsche
verhaal verschijnt, de voorstelling van een kostbaar kleinood, dat
-

(i) Zie E. BETHE, IJythus, Sage, 1lldrehen in Hessische Blátter fiir
Volkskunde, 1905, blz. 1J3 niet noot.
(2) Zie K. H. M. 1.11, 65 v.; E. CosQUm, Contes pooulaires de Lorrazize p. 50 vv.; G. MEYER, Essays zand Studien I (Berl. 1885), 167, 187.
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zijn eigenaar zonder inspanning of moeite van spijs en drank voorziet. Het is een bijna onmisbaar element van kinderlijk primitieve
geluksvoorstellingen, die zich dan ook wijzigen naar gelang van
nationale liefhebberijen : aan den Arabier bezorgt het « Tischleindeckdich » zijn lievelingsgerecht Fatt, aan den Italiaan
maccaroni, aan den Franschman koffie en cognac. Terecht heeft
Wundt in zij ► V II eiysycholog ie (t) dit type van sprookjes het
« Glticksmdrehen » genoemd.
^

* *

Ik noemde daar den naam van Wilhelm Wundt, den Leip-ziger psycholoog, en ben daarmee van zelf -tot de jongste evolutie van het sprookjesprobleem genaderd.
De Grimms hebben het sein gegeven tot tallooze verzamelingen van sprookjes, echte en onechte, mooie en leelijke, paarlen
van verborgen volkspoëzie naast gedrochtelijke en onsmakelijke
verdichtsels. Aan bouwstoffen en parallellen heerscht waarlijk
geen gebrek : eer overvloed, waarin het onderzoek dreigt te
verdrinken. Benfey heeft dan, niet zonder overdrij ving en eenzijdigheid, den weg gewezen tot een historische opvatting van de

allermerkwaardigste verbreiding van sprookjesmotieven over de
geheele aarde.
Maar eerst Wundt heeft in de tweede, aan mythus en
godsdienst gewijde, afdeeling van zijn imposante Viilkerpsychologie (2) een samenhangende poging gewaagd om van een ethnologisch-psychologisch standpunt aan het sprookje zijn plaats aan
te wijzen in den kring of beter in de reeks der mythische overleveringen. In volkomen tegenstelling tot de opvatting, volgens
welke het als een laatste rest van mythologische overlevering
beschouwd moet worden, ziet Wundt in het sprookje den
primairen vorm van mythologisch denken en gelooven. Het
weerspiegelt de wereldbeschouwing van den oorspronkelijken
mensch; het is de gedaante, waarin de wereld buiten en rondom
hem gestalte en uitdrukking erlangt, en als zoodanig ook de kiem
van alle verhalende of epische poëzie. Voor Wundt wordt het
(t) II, 3, 89 vv., in 't bijzonder 113 v.
(2) W . WuNDT, t (Ylkerpsychologie. Eine Untersuchung - der Entwicklung sgesetze vo n Sprache, Mythus and Sitte. II. Mythus und .Relzgion,
3 di. Leipz i g 1905-1909.
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sprookje de voornaamste bron voor de kennis van dien primitieven geestestoestand van menschen en volkeren, die zich in
beelden uit en dien men « mythisch » noemen kan.
Het materiaal, waarop deze opvatting is gebouwd, heeft
vooral het ethnologisch onderzoek den psycholoog geleverd. Bij
de primitieve volken heeft, naar zijn meering, alle mythische
overlevering den vorm van het sprookje. Die eenvoudigste vorm
van het sprookje, dien Wundt het « i Zythenmarchen » noemt,
maar waaronder hij menige overlevering rangschikt, die de
filoloog anders zou benoemen, wordt b. v. aangetroffen bij de
inboorlingen in het binnenste van Australië, bij sommige stammen aan de noordwestelijke kust van Amerika en bij de woudIndianen van Zuid-Amerika. Hoe verschillend ook van de
volksspa ookjes in onze Europeesche verzamelingen dit primitieve sprookje moge zijn, toen blijven de hoofdkenmerken feitelijk dezelfde. In het « Mythenmdrehen » vindt men een handeling van uitersten eenvoud, waarin dikwijls slechts één enke l
motief optreedt of anders weinige zonder leidende gedachte los
aan elkaar zijn geregen; voorts de innigste gemeenschap van
den mensch met de hem omgevende natuur, haar verschijnselen
en haar schepsels, in 't bijzonder ook het vervloeien van Gle
verschillen tusschen mensch en dier; eindelijk wat Wundt noemt
de « moralische Indifferenz », men zou kunnen zeggen de karak-

.

terloosheid der personen die er een rol in spelen. Al deze

kenmerkende eigenschappen van primitieve beschaving kent ook
het moderne volkssprookje nog, hoezeer het ook den invloed
van een hoogere kultuur en van nationale eigenaardigheden
ondergaan moge hebben. Het sprookje blijft onwerkelijk, niet
aan tijd of plaats gebonden, zijn causaliteit is het wonder, demonische machten bepalen er 's menschen lot, en daarom kunnen zijn helden geen omlijnd karakter hebben; willoos prijsgegeven aan goede fetën, die hun geluk, of booze heksen, die
hun ongeluk brengen, vertoonen zij slechts de alleruiterlijkste
persoonlijke eigenschappen : bovenmenschelijke kracht, verbazingwekkende slimheid. De tooverwereld, waarin de sprookjesheld zijn daden volvoert, is voor hem identisch met de werkelijke
wereld, zooals zij het is voor den primitieven mensch, die zich
deze wereld schiep : voor ons echter kan ze niet meer zijn dan
een bekoorlijk spel, maar dat we in dit spel behagen kunnen
scheppen, er zelfs in kunnen geldoven, is het onweersprekelijk

.

590 -bewijs van de poëtische kracht, die liet te voorschijn riep :
« Marchen noch so wunderbar, Dichterki raste machen's wahr ».
In het systeem van Wundt is dus het sprookje de eenvoudigste en reeds daarom oorspronkelijkste vorm van den « mythus » (i). Uit het sprookje is, gelijk de legende, ook de sage
ontstaan..« Sage » -- ik vat hier het betoog van den Leipziger
geleerde samen — is het sprookje in plaatselijk gefixeerden
vorm, en voor zoover de sage haar episodisch karakter prijsgeeft
en optreedt als samenhangend geheel, als zoogenaamde « heldensage », is zij uit liet sprookje ontwikkeld door liet indringen
van historische bcstanddeelen. En de heldensage wordt dan
weder de moederlijke bodem, waarop de godensage ontspruit.
De epische held, voor zoover hij geen duidelijk aanwijsbare
historische persoon is, zooals b. v. Diederik van Berne, is een
ci-dezyaizl-sprookjesheld, en de held der sage werd dan weder het
prototype van den god. Bij Wundt derhalve geen ontaarding,
maar evolutie : de held is ouder dan de god, niet omgekeerd.

^*
^

Eén enkel hoekje slechts van dit weidsch gebouw mag ik
met U betreden. Hoe — dit is grijn vraag -- heeft zich de germanist van het standpunt van zijn bijzondere wetenschap tegenover Wundts opvatting van de betrekkingen tusschen sprookje
en heldensage te plaatsen ? Die vraag is onlangs ook door prof.
Heusler onder de oogera gezien en aldus beantwoord, « dass die
germanischen Verhdltnisse keine Stiitze abgeben fur die Lehre
Wundts, wonach die epische Dichtung anfangs noch ganz Marchencharakter batte und allnikhlich in das huhere, GeschichtlichHeroische hineinwuchs »
ga ik mede.

(2).

Met Heusler's negatieve conclusie

De moeilijkheid, waarvan men zich niet altijd ten volle
bewust schijnt, maar die toch uit den weg geruimd moest zijn,
(t) Dat Wundt de uitdrukking « mythus » in verschillenden zin bezigt
en dat daardoor hetzij de begripsbepaling, hetzij de terminologie aan onduidelijkheid lijdt, merkt F. KAUFFMANN, Zsclzr. fiir deutsche Phil. 4t, 3:0 v.
terecht op.
(2) A. HEUSLER, Geschrchtlzches und zWythisches in der germanischen
Heldensage : Sitzungsber. der kgl. preuss. Ak. der Wiss., phil..hist. Cl.,
1909, XXXVII, blz. 942.
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,en oorsprong poëzie geworden geschiedenis, zij ontstaat in en
w ordt voortgeplant door het epische lied, en het is de kunst van
den zanger. die haar verspreidt van stam tot stam, haar steeds met
nieuwe trekken verrijkt, haar dragers verheft tot ideale gestalten,
het onbelangrijke en toevallige geleidelijk doet verdwijnen en
meer en meer in de plaats van het beperkt nationale het algemeen menschelijke doet treden. En zoo zien wij het merkwaardige gebeui en, dat de heldensage, hoewel historisch in haar kiem,
haar eigenaardigste ontwikkeling toch eerst bereikt, wanneer zij
de boeien der geschiedenis van zich afschudt, om vrij in zich op
te nemen wat als ongebonden overlevering rondfladdert en
slechts naar een houvast zoekt om er zich aan te kunnen hechten.
Bij deze opvatting van heldensage rijst natuurlijk de vraag,
of wij dan het begrip niet behooren te beperken tot dat deel
der epische overlevering, waarvan de historische oorsprong vaststaat of dringend waarschijnlijk is. Dit schijnt inderdaad logisch
en dus noodzakelijk, maar, gelijk veel mooie dingen, die de
theorie verlangt, in de praktijk onbruikbaar blijken, moet ook in
dit geval de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek zich
losmaken uit den al te knellenden band van een op zich zelf
juiste begripsbepaling. Daarvoor bestaan goede redenen. De
eerste is de onhistorische vorm, waarin de Germaansche heldensage de historie heeft doen voortleven. Het klinkt paradox, maar,
dat het inderdaad zoo is, heeft nog onlangs Heusler treffend in
't licht gesteld (i). De Germaansche heldensage is opgebloeid in
de stormen der volksverhuizing; -haar meest markante gestalten
zijn door het heldenlied en het epos vastgehouden, de Oostgoten
Ermanarik en Diederik, de Bourgondiër Gundicarius (Gunther),
Attila, de Thiuringer Irminfrid, de Franken Chlodowech en
Theuderik, de Langobarden Audoin en Alboin, en nog anderen;
enkele gebeurtenissen zijn in hoofdtrekken bewaard gebleven,
zooals de vernietiging van het Bourgondische rijk in de Palts in
437 door de Hunnen, de volkerenslag op de vlakte van Chalons
in 451, Attila's dood in 453, de vijandschap tusschen Odoaker en
den Oostgotischen koning Theodorik, de ondergang van het
Thuringsche rijk omstreeks 530, de twisten om de heerschappij
in het Merovingische huis ; maar de cardinale feiten, die de
groote beweging kenmerken, de volksverhuizingen en volksver.(I) T. a. pl., biz. 920 vv.
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op vreemden grond, den stormloop tegen het Romeinsche
wereldrijk heeft de sage vergeten. Hoe geheel anders teekent de
Fransche heldensage zich af tegen den historischen achtergrond
der worsteling tusschen Islam en Christendom : godsdienst en
vaderland, la donce France, zijn de stuwende motieven in de
Fransche chanson de geste; in het Noorsche lied en het Duitsche
epos zijn het persoonlijke beweegredenen en eigenschappen,
die de handeling voortbewegen : trouw, vriendschap, liefde en
haat, eerzucht, bovenal de dapperheid, de aristie van den held.
Neem Diederik van Berne, den lievelingsheld der Duitsche
sage. Zoo de historische oorsprong van één figuur der Germaansche epische overlevering onwrikbaar vaststaat, dan zeker de
zijne. Maar wat is er in de sage van Theodorik geworden, den
overwinnaar van Odoaker en veroveraar van Italië? Een onterfde,
die na een dertigjarige ballingschap met vreemde hulp zijn
rechtmatiger troon herwint. De geschiedenis is niet slechts
gewijzigd, maar omgekeerd. En toch is het treffende, naar het
mij voorkomt, minder die afwijking van het historische model,
dan de trouwe bewaring, ten spijt van alle verschuiving der
geschiedkundige gebeurtenissen, van de karakteristieke eigenschappen in het beeld van den edelen en rechtvaardigen Oostgotenvorst, die slechts aarzelend naar het zwaard grijpt, maar dan
ook onweerstaanbaar is in zijn toorn. Men ziet het hier, gelijk in
zooveel andere gevallen duidelijk : wat de Germaansche sagenpoëzie vasthield is het persoonlijke geweest; de samenhang der
feiten, het eigenlijk historische, lag buiten haar gedachtensfeer
en buiten haar poëtisch kunnen. Zij had de neiging noch het
vermogen om het uit te beelden. Maar, is dit zoo, dan vermaant
het tot groote voorzichtigheid. Naast de uiterste ontrouw ten
opzichte van den samenhang der gebeurtenissen en van de
historische bijzonderheden staat het feit, dat die gebeurtenissen
zelve met groote taaiheid in de sage voortleven, in de sagen van
andere volken even goed als in de Germaansche. Russische

heldenliederen, die niet vroeger dan in de tweede helft der vorige
eeuw zijn opgeteekend, bewaren geschiedkundige herinneringen
opklimmende tot Vladimir van Kiew op het eind der tiende
eeuw, en nog zeer onlangs heeft Erich 13ethe in een leerrijk opstel
waarschijnlijk gemaakt, dat de Minossagen van Megara en Attika
e dichterlijke afspiegeling zijn van worstelingen en omwentelin-
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gen uit overouden tijd (i). Dat Germaansche sagen, die geheel
fantastisch en K mdrchenhaft » schijnen en inderdaad geen veilig
aanknoopingspunt vinden in de overgeleverde historische feiten ,.
toch in haar laatste kiem in werkelijkheid kunnen wortelen, —
die theoretische mogelijkheid moet den onderzoeker steeds voor
oogen staan. Wie zoude in den Grendelbedwinger en draakbestrijder Beowulf een historische persoonlijkheid durven zien,
indien niet bij toeval Gregorius van Tours ons het bericht bewaard had van den ongelukkigen krijnstocht, dien de Deensche
(Gautische) koning Chochilaicus (Hygelác) tusschen 512 en 520
naar het land der Chattuarii (Hetware) aan den Beneden-Rijn
heeft ondernomen? Siegfried vertoont ongetwijfeld alle eigenaardigheden van een sprookjesheld : hij wordt geboren en groeit
op in 't woud, wordt door een hinde gestild, door een smid opgevoed, verslaat een draak en erlangt daardoor bovennatuurlijke
krachten, verwerft een onmetelijken schat, een wonderdadig
zwaard en een wonderdadig ros, verlost een in tooverslaap verzonken koningsdochter, bezit zelfs de gave om van gedaante te
verwisselen of zich onzichtbaar te maken. En toch is men van
Gottling en Mone tot G. Vigfusson, Sarrazin en Holz (2) niet
moede geworden, in Siegfried een historische figuur te zoeken
al acht ik al die pogingen mislukt, haar principieele rechtmatigheid zoude ik niet meer met dezelfde verzekerdheid als vroeger
durven betwisten.
**
Immers en hiermede ben ik genaderd tot de laatste overweging, die ik aan Uwe aandacht wensch te onderwerpen —, in
onze overlevering zijn fantasie en werkelijkheid, Dichturib en
Wahrheit, onhistorische en historische motieven in zulke mate
tot eenheid versmolten, dat van ouder en jonger, van meer of
minder oorspronkelijk slechts in de zeldzaamste gevallen sprake
kan zijn. De oude theorie, het eerst door Lachmann voor de
—

(I) E.

BETHE,

Minos : Rhein. Museum far Phil. N. F. 65,

200 vv.

Der Scz reukreis der Nibelunge (Lpzg 1906), blz. 7o vv.,
en in de inleiding op den herdruk van Simrocks vertaling van het Nibelungenlied (Leipzig and Wien, Bib]. lnstitut, z. j.), blz. 23*. — Omtrent de
oudere hier bedoelde pogingen, in Siegfried een historischen persoon te
ontdekken, zie Pauls Grundriss 2 III, 6L3 (§ 4, aant. 8).
(2) G. HOLZ,
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Nibelungensage (i) gegeven en dan vooral door Miillenhoff
algemeen gemaakt, liet zich in de formule vastleggen : heldensage
is geschiedenis -{- mythus. Door Wundt is die formule aldus gewijzigd : heldensage is sprookje + geschiedenis. Men zou daarmee
vrede kunnen hebben, maar niet in dien zin, dat men met Wundt
de sage uit het sprookje laat ontstaan door het binnendringen
van historische elementen. De geheele wordingsgeschiedenis,
de geboorte zelve, der Germaansche heldensage, weerlegt die
opvatting. Het Germaansche heldenlied is geeri erfstuk uit den
grijzen nacht van een Indogermaanschen voortijd, maar de vrije
schepping van een in het licht der geschiedenis voor ons liggend
tijdperk. De oudste historische helden, die onze heldensage kent,
zijn Goten, en Gotische zangers moeten het geweest zijn, van
wier voordracht in Attila's hal ons Priscus, de Oostromeinsche
gezant aan het Hunnische hof, een zoo levendig beeld heeft geschetst. « Toen het avond werd », zoo luiden zijn vaak aangehaalde
woorden, « stak men fakkels op en twee barbaren zeiden vervaardigde liederen (2) op, waarin ze zijn (Attila's) overwinningen en
krijgsdeugden bezongen. Naar de zangers keken de gasten, sommigen verheugden zich in de gedichten, anderen dachten aan
hun gevechten en geraakten in geestdrift, verscheiden echter
weenden, wier lichaam door de jaren zijn kracht verloren had
en wier wilde moed tot rust was gedwongen. » Niet zonder grond
heeft men vermoed, dat de Goten het geweest zijn, die het
epische heldenlied hebben geschapen. Maar ook, wanneer deze
gevolgtrekking uit de ons ten dienste staande getuigenissen (3)
voorbarig en gewaagd mocht wezen, hieromtrent is geen twijfel
geoorloofd, dat de Germaansche heldenpoëzie zich niet eerder
dan in de vijfde en zesde eeuw heeft ontwikkeld, in de kringen
der koningen en edelen, waarmede zij zich bezig hield en voor
(t) K. LACHMANN, Kritik der Sage von den Nibelungen : Rhein.
Museum fur Phil. 3 ( 18 3 2 ), 435 vv. (— Zu den Nibelungen and zur Klage,
1836, blz. 333 vv.). De gedenkwaardige verhandeling is in Mei 1829 ge-

schreven.
(2) 47ton dva ; bedoeld is blijkbaar : geen improvisaties
(Rist. Goth. ed. Bonn. p. 205).
(3) Vgl. R. KOEGEL, Gesch. der deutschen Litt. I I, 129 vv. 134 v.,
maar ook KAUFFMANN, Zschr. fitir deutsche Phil. 34, 560 v. — De getuigenissen zijn verzameld in Pauls Grundrzss 2 III, 622.
,
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wie zij bestemd was. Zij is standspoëzie, aristokratische poëzie
naar oorsprong, inhoud en stijlkarakter. Het is ondenkbaar, dat
het sprookje haar voedingsbodem geweest is. Reeds hierom
ondenkbaar, omdat het historisch milieu, waarin en waarvoor de
heldensage zich vormde, in den sprookjesheld onmogelijk zijn
eigen beeld kon zien. Ondenkbaar ook hierom, omdat sprookje en
heldensage geheel verschillende behoeften der menschelijke fantasie trachten te bevredigen : poëzie zijn beide, maar, terwijl het
eene een vlucht uit de werkelijheid naar het rijk der verbeelding
is, wil de andere de werkelijkheid vasthouden met de middelen
der kunst. De oudste overlevering van Germaansche heldensage
vertoont reeds een verhooging van het historische tot het mythische, naast de werkelijkheid het wonder, naast het menschelijke
het bovenmenschelijke, maar men kan geenszins beweren, wat
Wundts opvatting zoude medebrengen, dat de sagen met een
beslist sprookjesachtig en fantastisch karakter, die van Siegfried, Beowulf, Hilde b. v., tot een meer oorspronkelijke overleveringslaag behooren dan andere, die vrij of zoo goed als vrij
zijn van bovennatuurlijke elementen, zooals b. v. die van Ermanarik, Walther van Aquitanië, den ondergang der Bourgondiërs (I). De pogingen, om geheele heldensagen als vervormingen
van sprookjes door de hand van een scoj, den epischen zanger
uit het tijdperk der volksverhuizing, verstaanbaar te maken,
kunnen niet als gelukt worden beschouwd. Ik denk hierbij in de
eerste plaats aan Friedrich Panzer's geschriften (2), waarvan
trouwens de waarde door mij allerminst onderschat wordt.
Gaarne erken ik, dat zijn jongste omvangrijk werk over den
Beowulf, een boek van bewonderenswaardige nauwgezetheid en
scherpzinnigheid, er in geslaagd is, aannemelijk te maken, dat
de strijd van Beowulf met Grendel in het Oudengelsche epos
een sprookjesmotief is. Maar ook hier is het sprookje van
den berenzoon (fits d'ours) niet als geheel, niet als « Marcheneinheit » heldensage geworden, evenmin als de Beowulf
als geheel zich laat verklaren als een sprookje, waaruit door
(i) Zie HEUSLER I. a. pl., blz. 941 vv.
(2) F. PANZER, Hilde -Gudrun, Halle a. S. 190!. -- Beowulf (Studien
zur germ. Sagengeschichte I), München 191o. — Vgl. ook 1lMárchen, Sage
and Dichtung, blz. 37 vv.

597 -vaste lokaliseering en historische herinneringen een sage is
gemaakt (i).
Het sprookje is de groote schatkamer geweest, waaruit
helden- en godensage de edelgesteenten en kleinodiën haalden
om haar figuren te tooien. Sprookjestrekken fladderen nauwelijks zichtbaar rond als zomerdraden en hechten zich aan den
helm van Achilles en Siegfried zoo goed als aan Apollo's en
Balders plechtgewaad. In den loop van enkele eeuwen worden
tastbare historische personen sprookjeshelden. Diederik, de
groote Oostgotenkoning, bestrijdt reuzen, dwergen en draken. De
sage meent het goed met haar lieveling; zij versmaadt geen
enkel uit de bonte menigte van losse motieven die de sprook,
jeswereld haar kwistig aanbiedt, om haar held steeds meer los te
rukken van zijn menschelijk-historischen wortel, en toch blijft
ze in haar opvatting van zijn geheele verschijning, van zijn
rechtvaardigheid, zijn kalme rust, zijn lankmoedige vredelievendheid en tevens onweerstaanbare dapperheid, aan het geschiedkundig beeld van den edelen vorst, wien zelfs zijn vijand bewondering schonk, op merkwaardige wijze trouw. Zoo is de sage
tegelijk radikaal en behoudend : zij grijpt naar alles, wat haar
helden grooter en heerlijker kan maken, onbekommerd van
waar ze het neemt. maar tevens waakt zij zorgvuldig over de
beelden van haar lievelingen en zorgt er voor dat door het
retoucheeren de oorspronkelijke gelijkenis niet verloren ga. Het
oog der liefde ziet scherp.

**
Voorbij is de tijd van het sprookje, maar ook het tijdperk
der heldensage is onherroepelijk gesloten. Is het omdat de werkelijkheid; waarin we ademen, dikwijls fantastischer is dan het
sprookje in zijn stoutste vlucht; is het, omdat ons rijk geschakeerd staatkundig en maatschappelijk leven en streven het
heroïeke anders voelt en elders zoekt ? Mij dunkt, de vraag
stellen is tevens haar beantwoorden. Zeker, ook wij moderne
menschen zijn nog vatbaar voor de hooge bekoring, die Goethe
zijn Pylades in de heerlijke woorden doet kleeden :
(t) Vgl. de treffende opmerkingen van BETHE, Hessische Blátter fur
Volkskunde, 1905, blz. 141, en HEUSLER t. a. pl., blz. 943 v.
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Es klingt so schon, was unsre Vater thaten,
Wenn es in stillen Abendschatten ruhend

Der Jungling mit dem Ton der Harfe schliirft.
Maar onze poëtische belangstelling heeft zich verplaatst, en
dat is gelukkig : in langzamen, maar gestadigen vooruitgang hebben we geleerd, ook het kleine belangwekkend te vinden en het
zwaartepunt der epische kunst te zoeken in de voorvallen en
gebeurtenissen van den eenvoudigen mensch. Laat ons niet
klagen om een verloren paradijs, maar ons verheugen in een
ontwikkeling der kunst, die hand in hand is gegaan met de toenemende emancipatie van onze maatschappij.
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DE FLOU, GUSTAAF SEGERS, J. HELLEPUTTE, Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE, Dr. JAC. MUYLDERMANS, JAN BOU.CHERIJ, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE,
VICTOR DELA MONTAGNE en Mr. PAUL BELLEFROID, werkende leden ;
ALFONS DE COCK, Prof. JOZEF MANSION, R. VANDEN
BERGHE en Dr. IS. BAUWENS, briefwisselende leden.
De tafel was voorgezeten door Prof. A. DE CEULENEER : rechts van hem zaten de Weled. Heeren JORIS
HELLEPUTTE, Minister van Spoorwegen, Posterijen en
Telegrafen, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, en Prof. Dr. B. SIJMONS, buitenlandsch eerelid;
links, de WelEdelgeboren heer Baron DE KERCHOVE
D'EXAERDE, Gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris; aan
den overkant van de tafel zat de heer Is. TEIRLINCK,
onderbestuurder, en rechts van hem de heer ALF. DELCROIX, afgevaardigde van den Weledelen Heer Minister
van Binnenlandsche Zaken, Hoofd van het Kabinet.
De heeren EDW. COREMANS, afgevaardigde van den
Weledelen Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten, en 0. BAUWENS, afgevaardigde van den Weledelen
heer Minister van Openbare Werken, welke tot het
feestmaal waren uitgenoodigd, waren verhinderd dit bij
te wonen.
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gemaakt. Men voelt dat er overeenstemming heerscht tusschen
Vorst en Volk.
Ook in 't buitenland geniet Koning ALBERT reeds een
allerbeste faam. Te Londen maakte zijn verschijnen een zeer
gunstigen indruk; en - te Berlijn, waar Koning ALBERT en
Koningin ELISABETH, op zoo luisterrijke wijze onthaald
werden, wisten Hunne Majesteiten weldra de eerbiedige gunst
van gansch het Duitsche Volk te winnen.
Koning ALBERT blijft aan niets onverschillig. Onlangs
nog, bij de plechtige opening van de Brusselsche Tentoonstelling
van Schoone Kunsten, sprak Hij den wensch uit, dat zijne regeering moge zijn een tijdvak van heerlijken bloei voor Kunsten,
Letteren en Wetenschappen. Moge die schoone wensch wezenlijkheid worden ! Moge een lange regeering de hoop vervullen
die het Belgische Volk in Koning ALBERT stelt!
De liefde en waardeering van het Vlaamsche Volk gaan ook
tot Hare Majesteit Koningin ELISABETH. Zij getroostte zich
de moeite de Nederlandsche taal aan te leeren; haar liefdadig
en medelijdend hart laat in Haar eene MARIA-LOUISA der
XXste eeuw vermoeden. God beware Haar nog lange jaren, vrij
van alle leed, ten beste van ons volk!
Koning ALBERT en Koningin ELISABETH leiden een
waar familieleven, en buiten en boven den eigen kleinen huiskring aanzien zij het Belgische Volk als een tweede, ditmaal
groot gezin, wiens geluk en welzijn eveneens aan hunne handen
toevertrouwd zijn. 't Is dan ook met innige overtuiging en uit
het diepste van mijn Vlaamsch hart dat ik uitroep :
Lang leve KONING ALBERT!
Lang leve KONINGIN ELISABETH!
Heil de KONINKLIJKE FAMILIE!

(Levendige toejuiching.)
Als gevolg op dien heildronk zond de Bestendige
Secretaris onmiddellijk daarna het volgend telegram.
aan Z. M. den Koning :
AAN ZIJNE MAJESTEIT ALBERT,
KONING DER BELGEN, te Brussel.
De Leden der Koninklijke Vlaamsche Academie, bij gelegenheid der jaarlijksche Plechtige Vergadering aan den feest-
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disch vergaderd, roepén Zijne Majesteit Koning ALBERT en
Hare Majesteit Koningin ELISABETH een geestdriftig « Vivat »
toe en d ri nken gulhartig op Hunne Majesteiten en op de Koninklijke Familie.
Onder het voorstellen van een warmen heildronk ter eere
van Hunne Majesteiten, herinnerde de Bestuurder, Prof. A. DE
CEULENEER, met fierheid aan de vreugdekreten waarmede Zijne
Majesteit Koning ALBERT bij zijn troonsbeklimming werd
begroet : de Vlamingen waren voorzeker niet het minst geestdriftig bij dat huldebetoon, en hun welkomgroet vertolkte hun
oprechte dankbaarheid voor den jeugdigen Vorst, die de rechten
van hunne moedertaal, die ook de zijne is, erkent en den grondwettelijken eed in het Nederlandsch heeft afgelegd.
De vurigste gelukwenschen van de Koninklijke Vlaamsche
Academie, die van heel het Vlaamsche Volk, gaan tot Hunne
Majesteiten en tot hun Koninklijk Gezin.
Lang leve KONING ALBERT!
Lang leve KONINGIN ELISABETH!
Heil de KONINKLIJKE FAMILIE!
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

Daarna, stelde de Heer Bestuurder, onder de meest
geestdriftige toejuiching der aanzittenden, een heildronk
in ter eere van Hare Majesteit WILHELMINA, Koningin der Nederlanden, van Hoogstderzelver Gemaal Zijn
Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden en van
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses JULIANA.
MIJNE HEEREN!
Met een Noordnederlandsch Collega aan onzen jaarlijkschen feestdisch aangezeten, gedenken wij met een oprecht
genoegen, dat onze Noorderbroeders met ons zijn, één van stam
en één van taal; wij meeben dit niet beter te kunnen getuigen
dan door een heildronk in te stellen op H. M. Koningin WILHELMINA, aan Wie het Hollandsche Volk zoo onafscheidbaar
met hart en ziel gehecht is. Gansch het Volk heeft op Haar
en op de kleine Prinses JULIANA zijne hoop voor de toekomst
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gesteld. Overal wordt Koningin WILHELMINA hoog geschat ;
geen buitenlandsche Vorstin wekt, gansch Europa door, meer
sympathie op. Wij, Vlamingen, volgen met een gansch bijzondere toegenegen aandacht alles wat de Hollandsche Koninklijke Familie aanbelangt. Met een ware vreugde vernamen wij
nog onlangs de vaderlandsche fierheid welke het Hollandsche
Volk beheerschte tijdens het bezoek dat de Koninklijke Familie
aan hare hoofdstad bracht; 't was de eerste intrede van Prinses

JULIANA, en dat wilden onze vaderlandlievende Noorderbroeders op een bijzondere wijze gedenken.
Van harte wenschen wij heil en voorspoed aan de dynastie
van Oranje-Nassau.
Heil KONINGIN WILHELMINA!
Heil Z. K. H. PRINS HENDRIK!
Heil PRINSES JULIANA.

Het volgend telegram werd hierop door den Bestendigen Secretaris aan Hare Majesteit de Koningin der
Nederlanden gestuurd :
AAN HARE MAJESTEIT

WILHELMINA,

KONINGIN DER NEDERLANDEN,

te 's Gravenhage.
Heden was het den Leden der Koninklijke Vlaamsche
Academie vergund op hun Jaarlijksche Plechtige Vergadering,
Prof. Dr. B. SIJMONS, uit Groningen, als feestredenaar te zien
optreden.
Met hem aan den feestdisch aangezeten, vertolkt de Bestuurder Prof. A. DE CEULENEER hun aller gevoelens en herinnert met fierheid aan hun stamverwantschap met hunne Noorderbroeders.
Zij juichen Hare Majesteit Koningin WILHELMINA, aan
wie het Hollandsche Volk zoo onafscheidbaar met hart en ziel

gehecht is, geestdriftig toe.
Hun vurigste heilwenschen richten zij tot Hare Majesteit,
tot Hoogstderzelver Gemaal Zijne Koninklijke Hoogheid den
Prins der Nederlanden en tot Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses JULIANA.

De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

-6oq.Ver volg ens noodigt de Bestuurder, Prof. A. DE CEUde aanwezige heeren uit, op de gezondheid te
drinken van den Weledelen Heer ,JORIS HELLEPUTTE,
Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen, ons
hooggeacht Medelid, en van den WelEdelgeboren Heer
Baron DE KERCHOVE D'EXAERDE, Gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen :

LENEER,

MIJNE HEEREN,

Ik heb de eer een heildronk in te stellen op ons hooggeacht
medelid, Minister HELLEPUTTE.
Sedert lang kenden wij hem als Vlaamsch redenaar en als
een krachtig voorstaander der taalrechten van het Vlaamsche
Volk. En nu wij de.eer en het genoegen hebben hem, als Minister,
hier in ons midden te bezitten, zijn wij gelukkig en fier te mogen
verklaren dat hij, niettegenstaande het hooge ambt dat hij
bekleedt, gebleven is wat hij immer was : Vlaming niet woord en
daad! Zulks verwondert ons niet. Wij wisten dat zijne Vlaamschgezindheid niet in staatkundige vooruitzichten haren oorsprong
vond; wij wisten dat hij een echte overtuigde Vlaming was, een
man van den ouden Vlaamschen stempel. Talrijk zijn dan ook
de Vlaamsche grieven die Hij, als minister, in zijn departement
wist te herstellen; wij zijn innig overtuigd dat, na een kort tijdsverloop, onder zijn ervaren leiding, in het Spoorwegdepartement
alle grieven der Vlamingen zullen vet dwenen zijn. Gretig neem
ik ons feest van heden te baat om hem onzen oprechten dank
uit te spreken voor de belofte die hij ons deed, zijn machtigen

.

invloed voor het welgelukken der feesten van toekomend jaar
ten dienste te stellen. Wij hopen en wenschen vurig dat wij zoo
gelukkig zullen zijn hem ook dan hier in ons midden te zien
optreden.
Bij mijn heildronk op de goede gezondheid van Minister
HELLEPUTTE, heb ik het voorrecht er een tweeden te mogen voegen, op die van den achtbaren Heer Gouverneur, Baron DE KERCHOVE D'EXAERDE, die ons dit jaar de eer aandoet met ons aan
te zitten. Het is niet de eerste maal dat de Heer Gouverneur met
de leden der Academie aanzit. Na de instellingszitting der Academie op 10 October 1886 met zijne tegenwoordigheid vereerd te
hebben, noodigde hij de leden der Academie uit aan zijne tafel
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koestert voor het welslagen van de feesten, waarmede
de Academie haar vijf en twintigjarig bestaan hoopt
te herdenken, en drinkt op den voortdurenden bloei
onzer Koninklijke Instelling.
De heer onderbestuurder Is. TEIRLINCK vraagt het
woord, om een dronk te wijden aan den heer Prof.
Dr. B. SIJMoNS, den geleerden en zoo boeienden spreker op onze Plechtige Vergadering van heden, tevens
aan den heer Prof. A. DE CEULENEER, den ijvervollen
Bestuurder der Academie :
MIJNE HEEREN,

Gelieft nogmaals den beker met den parelenden wijn in de
hand te nemen.
Hier is iemand die het noordelijk broederland glansrijk
vertegenwoordigt — niet alleen omdat hij er geboren is, maar
ook — en dit is voor onze Academie wel de hoofdzaak —
omdat hij aan de Nederlandsche wetenschap goede diensten
bewezen heeft.
Ik moet u niet bekend maken met al wat Dr. SIJMONS in
't verleden heeft gedaan. Zijn sierlijk keurig werk behoort tot het
beste dat wij bezitten.
Dezen morgen nog hebt gij gehoord hoe de geleerde folklorist en mytholoog over Heldensage en Sprookje gehandeld heeft :
De gansche zaal hing aan zijne lippen en wij hebben hem
hartelijk toegejuicht.
De ons zoo rijkelijk geschonken giften uit het verleden laten
ons vermoeden dat de bevoegde man in de toekomst nog veel
goeds en moois zal tot stand brengen.
Om al hetgeen hij reeds gedaan heeft, verdient Dr. SIJMONS
den dank en de hulde van iederen Nederlander.
Wij Vlamingen, die toch ook Nederlanders zijn, alhoewel er
in ons Vlaanderen menschen worden gevonden, die, o schande!
het niet willen zijn — wij weten wel dat het licht dat uit het
noorden naar ons toevloeit, klaar en verklarend glinstert. Wij Vlamingen die nog strijden moeten, in ons eigen land, wij weten wel
dat wij in dat glanzende lichtland den voor ons onmisbaren steun
moeten zoeken.

607 -Wij hopen — want ook in dat broederland zijn er die onze
idealen niet kennen noch verstaan, niet willen kennen en verstaan, -- wij hopen dat wij daar dien steun zullen vinden.
Dr. SIJMONS behoort tot die immer grooter wordende
schaar Noordnederlandsche geleerden en scheppers, die onzen
vreedzamen strijd goedkeuren en ons een edelmoedige helpende
hand bieden.
Daarom verdient hij onzen dank en onze hulde. En bij dit
leutig tafelspel kunnen wij hem die niet beter betuigen dan met
het glas vol geurigen en glinsterenden wijn.
Ziet! het is gevuld ten boorde toe; laten wij het ledigen, in
ééne teug en tot op den bodem, op het goedheil en 't lange leven
van den geestelijken werkman, van ons buitenlandsch eerelid
Dr. SIJMONs !
Heil, heil, driemaal heil !
(Toejuiching.)
Na een poosje, zegt de heer Teirlinck :
MIJNE HEEREN,

Mag ik U een tweede maal verzoeken uw glas te ledigen ?
Als de kurk van de flesch omhoog gesprongen is, moet er gedronken worden. De Vlamingen, dat weet men, kennen het zoetgevooisde lied :
Waar goede vrienden samen zijn
Daar vloeit de lekkere wijn.

Welnu, dat hij thans vloeie op de gezondheid van hem die op
dit oogenblik onze Vlaamsche Academie bestuurt, Prof. A. DE
CEULENEER. Zijne werkzaamheid op het gebied der kunst, der
archeologie en der geschiedenis is u bekend. Veel heeft hij reeds
geleverd en veel mag nog van hem worden verwacht !
Zijn welwillendheid tegenover zijne medeleden is groot.
Wij schatten hem naar waarde en onder het drinken van
een beker wijn, wenschen wij hem alle heil en zegen toe.
Waarde Heer Bestuurder, hartelijk op uwe beste gezonde

heid!
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MIJNE HEEREN,

Een oud spreekwoord zegt : alle goei dingen in drieën! ik
sta nogmaals recht en bid u, een derde maal te drinken.
We zeggen de weled. HH. Ministers dank voor het blijk van
waardeering dat zij ons geven met op onze feestzitting afgevaardigden te sturen.
Hier bij ons aan tafel zien wij den Heer DELCROIX, een oude
kennis, den zoon van ons afgestorven medelid, den betreurden
DES. DELCROIX.
Wij betuigen den Heer DELCROIX onzen oprechten dank,
omdat hij ons de eer heeft aangedaan met ons aan te zitten,
en ik stel u voor, Mijne Heeren, een glaasje op zijne gezondheid
te drinken.
(Toejuiching.)
De heer Prof. SIJM0NS dankt voor de vriendelijke
woorden die de Heer Onderbestuurder tot hem heeft
gericht en voor de toejuichingen waarop de Academie
ze heeft onthaald. Hij dankt nogmaals voor de uitnoodiging om dit jaar op de plechtige vergadering der
Academie te komen spreken, een uitnoodiging waardoor
hij zich zeer vereerd achtte; hij achtte zich gelukkig,
dat hij een blijk zijner sympathie voor de Koninklijke
Vlaamsche Academie en voor de geheele Vlaamsche
Beweging kon geven, door aan die vereerende uitnoodiging gehoor te geven. K Het was voor mij », aldus
ging Prof. Sijmons voort, « een groote vreugde hier
te komen, want het was mij een welkome aanleiding
te toonen hoe ik het waardeer, dat van Uwe zijde
geen gelegenheid wordt verzuimd om de betrekkingen
tusschen Noord- en Zuid-Nederland te onderhouden -en
nauwer te maken. Ik ben niet in de eerste plaats geroepen om den band tusschen Noord en Zuid dicht te
halen ; dat is meer de taak van hen die meer in
't bizonden het Nederlandsch vertegenwoordigen. Maar
ook een germanist in ruimeren zin kan toch iets daartoe
bijdragen, door de bijzonderheden van den Germaan:schen volksaard te plaatsen tegenover die van andere
volken; in onze wetenschappelijke organisatie heeft
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Vanwege Bare Majesteit Koningin WILHELMINA,

Het Loo, 27 yuni 1910.
Den ,Her EDW. GAILLIARD,
Bestendigen Secretaris der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Gent.
De Koningin draagt mij oo U en allen Leden der
Koninklijke Vlaamsche Academie haar oprechten dank over
te brengen voor de hulde en goede wenséhen Hare Majesteit,
Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden en
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses yuliana aangeboden
Adjudant van dienst,
DUMONCEAU.

Vergadering van 20 Juli 1910.
Aanwezig de heeren : Prof. AD. DE CEULENEER,
bestuurder, IS. TEIRLINCK, onderbestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS
OBRIE, TH. COOPMAN, JAN BROECKAERT, JAN BOLS,
KAREL DE FLOU,

L.

Jhr. Dr.

KAREL DE GHELDERE,

SIMONS, GUSTAAF SEGERS,

Prof. Dr.

Dr.

WILLEM DE

Dr. JAC. MUYLDERMANS, JAN BOUCHERIJ, AMAAT
Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE en
VICTOR DELA MONTAGNE, werkende leden;
de heeren Prof. Dr. J. MANSION, R. VANDEN BERGHS en Dr. Is. BAUWENS, briefwisselende leden.
De heeren Dr. H. CLAEYS, Mr. EDW. COREMANS en
Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, werkende leden, hebben
laten weten, dat zij verhinderd zijn de vergadering bij
te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Juni-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
VREESE,
JOOS,

.^
^*

Aangeboden boeken.— Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :

Bibliograahie de Belgique, 191o. Première
TIJDSCHRIFTEN.
partie : Livres, nos io-12; Deuxième partie : Publications périodiques,
-

Bulletin des Sommaires desfériodiques, nos i -z. - La Revue
Congolaise, no I, 191o. — Revue de l' Université de Bruxelles, n os 7-8,
1910. — Revue Sociale Catholique, no g, 191o. — Arbeidsblad, nr 9,
191o. — Maandschrift van het Beheer van Landbouw, nr 5, 191o. —
Annales des travaux publics, nr 3, 1910.
nos 10-12;
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Door de Commission Royale
d' Histoire :
J

Soixante-quinziéme anniversaire de la Commission Royale d'Histoire. Séance solennelle du 8 novembre 1909. Bruxelles, 1909.
Door den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas, te
Sint-Niklaas :
Annalen, 28ste deel, Juni 191o.
Door de Société d'Ernulation, te Brugge :

Annales de la Société d'Einulation de Bruges. Tome LX de la
collection, 2me fascicule, mai 1910. Bruges, 191o.
Door de Société d'Archéologie de Bruxelles :
Annuaire. Tome XXI, 191o.
Door de Société de littérature wallonne, te Luik :

Bulletin du dictionnaire général de la langue wallonne. Publié par la
Société de littérature zvallonne. 5me année, no 2, Iglo.
Annuaire de la Société de littérature wallonne. 1910, no 23.
Door de Kdnigl. Siichsische Gesellschaft der Wissenschaften, te
Leipzig :
Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse. XXV III. Band..
No I. LESKIEN (A.). - Zur Kritik des altkircltenslavisc..en Codex

suprasliensis II.
No II. ILBERG

(JOHANNES).

-

Die Ueberlieferung der Gynukologie

des Soranos von Ephesos.
Berichte fiber die Verhandlungen der Kunigl. Siichsischen Gesellschaft des [Vissenschaften zo Leipzig. Philologisch- historische Klasse.
61. Band, 1909 : 3 Heft. — 62. Band, 1910: 1.-5 Heft.
Door de Kdnir liche Gesellschaft der Wissenschaften, te Gottingen :
i\Tachrichten : Philologisch-historische Klasse. Heft I, 191o. -Geschiiftliche Mitteilungen Heft I, 191o.
Door de Stadtbibliothek, te Bremen :

Zugangsverzeichnis der Stadtbibliothek zie Breiben voert Rechnungsjahr 190y:0. Bremen, 1910.
Door de Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, te Kopen-

hagen :

Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger. 191o, nos 2-3.
Door de Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg :

Bulletin, VI série. Nos 10-II et 15 juin 191o.
Door de Reale Accademia dei Lincei, te Rome :

Rendiconti delta Reale Accadentia dei Lincei, Classe di scienze
inorali, storicite e filologicJ e. Serie Quinta. Vol. XIX, fase. Io-2o.
Roma, 191o.
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Door den heer EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris der
,,kademie, te Gent :

De Imitatione Christi. Catalogus XXXVIII bibliothecae complectentis codices manuscri/tos, editiones traductionesque pl usq uasn sexaginta liitguarum hujus libri inter oornes medii nevi celeberrimi. Adjecta
suoet opera THOMAE A KEMPIS et JOHANNIS GERSON atque in extremo
opuscula fere omnia quae agunt de controversia illa famosissima hodie
post trium seculorum disputatioues obscuriore quam antea, quis sit autor
illius libri. Omnia pretiis appositis verdere carat Monachii Bavariae ira
eico vulgo ditto Karl Str. 10 Jacobus Rosenthal Bibliopola. Z. pl. of j.
(Ansbach).
Door den heer JAN BROECKAERT, werkend lid, te Dendermonde :
Adolf Papeleu, stichter der Wettersche boomBROECKAERT (JAN).
kweekerijen, door JAN BROECKAERT. Dendermonde, 1910.
--

JAN BOUCHERIJ, werkend lid, te. Antwerpen :
Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding :
Nr 125. CUYLITS (Z. E. H.), Pastoor te Gor ick. -- Ruysbroeck en

Door den heer

de Mystiek.
Nr 126. NUYENS (Dr. FR.'. --- Het Darwinisme.
Door den heer A. BAUMGARTNER, S. J., buitenlandsch eerelid, te
Luxemburg :
Een recensie van zijne hand over het werk : Paul Alberdingk
Thijm 1827-1904 . Ein Lebensbild von LEO VAN HEEMSTEDE. (Overdruk

uit Stimmen aus Maria-Laach.)
Door Z. E. den Kardinaal - Aartsbisschop van Mechelen :

La Vie diocésaine. Bulletin du Diocèse de Malines. Tome IV,
fascicule VI, Juin 191o.
Door den heer HENDRIK COOPMAN THZ., te Brussel
COOPMAN (HENDRIK) THZ.
jeugd. Een krans novellen van HENDRIK COOPMAN THZ. (Nr 21 der Duimpjesuitgave.) Maldegem, 190o.
Micltaël op het Brusselsch Salon. 1902. Overgedrukt uit « Lucifer ».
Antwerpen, 1901.
--

Kunst van Heden. Juliaan Dillens. Tentoonstellin g- zijner werken
in de zaal Forst van 22 September tot [4 October ipol Antwerpen, z. j.
Rodenbach's Gudrun. Letterkundige Ontleding. Brussel, Z. j. (1908.)
COOPMAN. H.) THZN.
Juliaar Diners, door H. COOPMAN THZN.
2e uitgave met platen. Inhoud : Juliaan Dillens de Beeldsnijder.
Eene kunstdrievuldigheid. Gent, z. j. (1910.)
COOPMAN (H.) THZ. --- Geen Novellen, van H. COOPMAN THZ.
(Nr 116. Mei 191o, van Flandria's Novellenbibliotheek.) Gent.
--

--

Door den heer FR. DE POTTER, hulparchivaris aan het Staats
te Gent :
-archief,
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Catalogue des livres de la Bibliothèque publique de la ville d'Ypres,
suivi d'une table alphabétique des moms des Auteurs et des titres des
ouvrages anonymes, Ypres, 1867.
HERMANS (V.). - Catalogue méthodique de la Bibliolhèque de
Malines, publié sous les auspices de l' Administration communale, par
V. HERMANS,

archiviste-bibliothécaire. Malines, 1881.

Kataloog der Openbare Bibliotheek der stad Veurne. (Zelfde titel

in 't Fransch.) Furnes, s. d.
Catalogue général de la Bibliothèque publique de la ville de Termonde. Première partie. Termonde, 1883.
Lijst der Werken van de bijzondere Dendermondsche Boekerij.
(Zelfde titel in 't Fransch.) Z. pl. of j.
BROECKAERT (JAN). -- Dendermondsche Dr ukpers door JAN

lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, griffier der
Rechtbank van eersten aanleg te Dendermonde. Dendermonde, 189o.

BROECKAERT,

Id. — Bijvoegsel. Id. 1894.
Id. — 2e Bijvoegsel. Id. 1898.
MEERSCH (Dr. D. J. VANDER). - Audenaerdsche drukpers, 11791830, door Dr. D. J. VAN DER MEERSCH. Audenaerde, 1864.
BAMPS (Dr. C.). — Historische opzoekingen over de oude Hasseltsche
Drukkers, door Dr. C. BAMPS, getrokken uit het tijdschrift 't Daghet
in den Oosten. Hasselt, 1887.
Vlaemsche Bibliographic of Lijst der Nederduitsche boeken, in
België sedert 1830 uitgegeven. Gent, 1851.
Id. van 183o tot 18.55 in België uitgegeven. 2e deel. (Vollediging der
lijst, uitgegeven in 1857.) Gent, 1867.
Vlaamsche Bibliographic. Lijst van Nederlandsche boeken, tijd-.schriften en muziekwerken in België in 1877 verschenen. Gent, 1878.
Id. in 1878 verschenen.

Id. 1879.

Id. in 187 9 verschenen. Id. 1880.
MONTAGNE (V. A. DE LA). - Vlaamsche Pseudoniemen. Bibliogra
phische opzoekingen, door V. A. DE LA MONTAGNE Roeselare, 1884.

NAMUR (J. P.). — Histoire et Bibliographie analytique de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, par

docteur en Philosophie et Lettres, ancien bibliothé
caire des Universités de Louvain et de Liége, conservateum adjoint
de la Bibliothèque Royale de Bruxelles, membre de plusieurs sociétés
savantes. Deuxième édition, considérablement augmentée. Bruxelles, 1852.

J. P. NAMUR,

BALDWIN. - Voor Vlaanderland. Ter eere van Corezsaans en zijne
trouwe medewerkers, door BALDWIN. Gent, 1889.
De sleutel der gewijzigde spelling. Beknopte handleiding ten dienste
van allen die de Nederlandsche taal schrijven. Vierde vermeerderde

uitgaaf. Gent, 1865.

-
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S. A.
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189[, par
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'adrossé
aux élèves
du collèg
Saint-Michel, leZe 44 février
R. P.
Compagnie de Jesus.
jéSLlS. Bruxelles,
Bruxelles,1891.
I8gI.
CASTELEIN, de la Compagnie
V ARENBEIWH (E.).
- Polydore van der
der Meersch.
111eersch. Notice
Notiee nécrolonécroloVARENBERGH
(E.). —
E,uLE VARENBERGH,
V ARENBERCH, secrétaire
secrétaire du
du Comité de rédaction
du
giq/tc par EMILE
redaction du
gique
Messager des
histol'iqlles. Gand, 1868.
1868.
Messages
des Scienees
Sciences historiques.
La mission
mission beige
beige du Bengale
Bengale occidental.
occidental. Bruxelles,
Bruxelles, 189o.
I8go.
La
thaumaturge dit
dl( XVIIIe
XVIlIesiècle,
siècle, ou
Olt la
la Vie,
Vie, les
SAINT-OMER.
- Le thaumaturge
SAINT
-OMER. Mimelcs dll
Vcrtus et
et les Miracles
du biellheureux
bienheureux Gérard
GérardMajella,
Majella,Frère
FrèreServallt
Servant de
de
Vertus
CongrégatioJt du T.
T. St.
St.Rédempteur,
Rédempteur, par le
Ie Père SAINT
SAINT-OMER,
-OMER,
la Congregation
Rédemptoriste àà Liége.
Liége.Troisième
Troisièmeedition.
édition.S.S.1.1.(Bruges),
(Bruges), 18
I8g3.
Rédemptoriste
93.
catalogussen van boekverkoopingen
boekverkoopingen
Verder nog een honderdtal catalogussen
boekhandelaars.
en boekhandelaars.
Door den
den heer
beerVALÉRY
V ALÉRY D'HONDT,
D'HoNIlT, te Aalst
Aalst::
Door
HONDT (VALÉRY
tV ALÉl1Y D'). - Lambrecht
Lambrecht Lainbrechts.
Lambrechts. De LimburgLimburgHoNDT
Dichter-Spreker-Zal1ger.
beschouwingen door VALÉRY
sche Dichter-Spreker
-Zanger. Critische beschouwingen
D'HoNDT. Aalst, z,
z. j.
D'HONDT.
den heer J.
j. PEETERS-LACROIX,
PEETERS-LACROIX, lid
lid der
der Bestendige DepuDoor den
Provincieraad van Antwerpen
Antwerpen::
tatie van den Provincieraad
Algemeene Inhoudstafel
I1thoudstafel van het Bestieurlijk
Bestuurlijk Memoriaal der provinAlgemeene
Alttwerpen.1815-[891.
1815-11'91. Antwerpen,
Antwerpen, 1892.
18g2.
cie Antwerpen.
Door
den eerw.
eerw. heer EIW.
SOENS, leeraar aan
aan het Koninklijk
ERN. SOENS,
Door den
Athenaeum, te Gent
Gent:
SOENS
- De «« Herberg
Herberg"» der abdij van Ninove te
te Gent. Gent,
SOENS iE.).
(E.). —
IglO.
191o.
« Leuvensche
SOENS
Anna Bijns
Bijns II.
Il. (Overgedrukt
uit «
LeuvC1tsche
(Overgedrukt uit
SOENS (E.).
(E.). - Anna
IgIO.
Bijdragen ».) Lier, 191o.
Door den heer J.
VAN DEN
DEN BOSSCHE, adyokaat
Beroepsadvokaat bij het BeroepsJ. VAN
hof,
hof, te Gent:
Gent :
BosscHE
VA~, DEN).
DEN). --- Over Erfdienstbaarheden, door
(Mr. J.J.VAN
BOSSCHE 'Mr.
Mr. JULI
AAN VAN
VAN DEN
DEN BOSSCHE,
Beroepshof. VoorBOSSCHE, Advokaat bij het Beroepshof.
JULIAAN
191o, voor de leden der
dracht gehouden
gehoudm op 24 en 31
31 Januari
Maatder MaatJanuari 1910,
De vVapms
schappij
Wapens valt
van Zeeeigenaars, gevestigd in «« De
schappij Eendracht
Eendracht der eigenaars,
land », Koornmarkt,
Koor1t11!arkt, te Gent. Gent, 191o.
IglO.
Door den heer Dr.
LEo
VAN
PUYVELDE,
Dr. LEO VAN PUYVELDE, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Gent:
Gent :
PUYVELDE ,LEo
VAN). - De Nederlandsche
Vlami!ten de
de VlaminNederlandsche Kritiek en
I LEO VAN).
IglO).
geit.
gen. (Overdruk uit Dietsche Warande en Belfort, jg. 1910).
-

Door den heer Prof.
Dr.KARL
KARLVOLLMOLLER,
VOLLMÖLLER, te Dresden:
Dresden :
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Briefe Konrad
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VOLLM6LLER. ,Nebst zwei Beilagm
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Karl Friedrich
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Onthouding,
TVest- Vlaanderen, nr
nl' 6,
6, 1910.
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MEYER und Dr. B.
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1910.
LEENDERTZ IDr.
P.J. —
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door Dl'.
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Dr. P.
DERTZ Jr.
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E. W.
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MOES, directeur van
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's Rijks
1910.
Zentralblattfiir
fürBibliothekswesen,
Bibliothekswcsf1t, Juni
Juni 191o.
IglO.
Zentralblatt
De Gids, nr
nl' 7,
7, 1910.
IglO. —
- Sint-Lucas, Br
11' II,
Il, 191o.
IglO.

- Tegen
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Ruildienst. --MededeelingeJt heeft
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de
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de Academie, den dag van het Jaarljksch Feestmaal
gestuurd, had de Bestendige Secretaris de eer, den 29
Juni, van den Minister van 's Konings Huis een telegram te ontvangen, waarbij deze, in name des Konings,
de Leden der Academie voor hunne vriendelijke beleefdheid bedankt : Z. M. verheugt zich, aldus luidt het
telegram, — over de gegeven blijken van trouwe gehechtheid, betuigt aan de Vlaamsche Academie op Zijne
beurt Zijne toegenegen gevoelens en spreekt de vurigste wenschen uit voor hare bloeiende toekomst. (Toejuichingen.)
2 ° Telegram van H. M. de Koningin der Nederlanden. -- Als antwoord op het telegram denzelfden
dag aan. H. M. Koningin WILHELMINA gezonden,
ontving de Bestendige Secretaris, den volgenden dag
uit Het Loo, een telegram, waarbij de Weledelgeboren
Heer DUMONCEAU, adjudant van dienst, naar opdrach t
van de Koningin, aan de Vlaamsche Academie, Haren
oprechten dank overbrengt voor de Haar, Zijne Koninklijke Hoogheid den PRINS der Nederlanden en Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses JULIANA aangeboden
hulde en goede wenschen. (Toejuichingen.)
3°) Te Deum op 21 Juli.
Brief van Iq. Juli,.
waarbij de Weledelgeboren Heer Baron R. DE KERC
HOVE D'EXAERDE, Gouverneur der Provincie, het Bestuur en de heeren Leden der Academie tot het plechtig
Te Deum uitnoodigt, dat op Woensdag, 21 ° Juli, zijnde
de verjaardag der Inhuldiging van Leopold den Ie, den
doorluchtigen Stichter van België's Koninklijk Stamhuis, te I.I uur, in de hoofdkerk van Sint-Baafs zal
gezongen worden.
De Bestendige Secretaris verzoekt de heeren
Leden, die voornemens zijn de plechtigheid bij te
wonen, hem daarvan kennis te willen geven.
(De heeren Prof. A. DE CEULENEER, bestuurder,.
en EDW. GAILLIARD, bestendige Secretaris, hebben de
plechtigheid bijgewoond.)
)

.

,
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4°) Ambtelijk Comiteit voor Tijdschriften bij de
Wereldtentoonstelling te Brussel. — Brief van 12 Juli
(den 20n ontvangen), waarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten om mededeeling verzoekt van den brief, door de Academie den
20 April 11., betreffende de samenstelling van het Ambtelijk Comiteit voor Tijdschriften bij de Wereldtentoonstelling van Iglo, te Brussel, aan den Weled. Heer Minister
van Nijverheid en Arbeid gestuurd. -- (Aan het verzoek
van den Heer Minister werd, denzelfden dag, gevolg

gegeven.)
— De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in
kennis met den brief door hem, den. 16 Juni, namens
het Bestuur, aan den Heer Minister van Nijverheid en
Arbeid gestuurd, ter herinnering aan genoemd schrijven van 20 April 11., en tevens met den brief door het
Bestuur, den 13 Juli, tot denzelfden Heer Minister
gericht. — De Vergadering beslist, dat de heer Bestuurder Prof. A. DE CEULENEER den Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten en den Heer Minister van
Nijverheid en Arbeid, namens de Academie, om gehoor
zal verzoeken.
5°) Verkiezing der briefwisselende Leden.
Brief
van 17 Juni, waarbij de heer JOZEF MANSION, tot briefwisselend lid verkozen, de Academie zijn oprechten
dank voor de hem aangedane eer betuigt. « Voor anderen, » schrijft de heer MANSION, « beteekent de intrede
« in een geleerd korps als de Academie, de erkenning
« en de bekroning van sedert lang verworven verdien« sten; mij komt deze zoo vleiende onderscheiding te
« beurt nog vóór dat het mij mogelijk zij geweest haar
« waardig te worden. Ik acht mij dus in dubbele mate
« tegenover de Academie verplicht over hare keuze en
« ik besef zeer goed, dat van mij mag verwacht worden
« niet alleen erkentelijkheid voor de waardigheid die
« mij is toegekend, maar ook wel eerre belofte voor de
—

--
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« toekomst. Nu deze belofte wil ik hier volgaarne afleg« gen, en de Academie zal, naar ik verhoop, zich over
mij niet hoeven te schamen. »
-- Brief van 17 Juni, waarbij de heer Dr. Is. BAUWENS dank zegt voor zijne verkiezing tot briefwisselend
lid. Hij spreekt de hoop uit, een werkdadig deel aan de
werkzaamheid onzer Koninklijke Instelling te kunnen
riemen en belooft zijne beste krachten steeds te haren
dienste te stellen.
— Bij brieve van 22 Juni, schrijft de heer R. VANDEN BERGHE, dat hij zich zeer vereerd gevoelt door
zijne benoeming tot briefwisselend lid : « Met dank• baarheid neem ik ze aan, met inbegrip van de ver« plichtingen die er aan kleven. Gaarne wil ik op het
• gebied der bibliographic, die ik met voorliefde beoe« fend heb, de Academie steunen in 't nastreven van
« haar edel doel, de zedelijke en verstandelijke verhef« fing van ons Vlaamsche Volk ».
— De Bestuurder richt een hartelijk welkom tot
de heeren Prof. Dr. Joz. MANSION, R. VANDEN BERGHE
en Dr. Is. BAUWENS, die de vergadering bijwonen. Hij
hoopt dat de Koninklijke Vlaamsche Academie steeds
op hun krachtige medewerking zal mogen rekenen.

Brief van 24 Juni,
6°) Merghelynck legaat.
waarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten aan de Academie een exemplaar stuurt van
het Staatsblad van 8 Mei 1910, n'' 128, inhoudende het
Koninklijk Besluit van 19 April, waarbij de Regeering
gemachtigd wordt het legaat te aanvaarden door Jhr.
ARTHUR MERGHELYNCK aan de Koninklijke Vlaamsche
-

—

Academie vermaakt.
De Heer Bestuurder spreekt nogmaals den dank
der Academie uit, voor het heerlijk geschenk, haar
door Jhr. ARTHUR MERGHELYNCK vereerd. Hij stelt
voor, in de voorzaal van het Academiegebouw, een
steen te laten plaatsen, met een opschrift ter eere van
onzen milden begiftiger. -- (Toejuiching.)
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70) XXXIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres, te Maastricht. -- Brief van 25 Juni, waarbij
de heeren Mr. L. H. J. LAMBERTS HURRELBRINCK, eerste voorzitter, en Mr. L. B. J. VAN OPPEN, eerste
secretaris van het Hoofdbestuur van de Regelingscommissie van het XXXIe Nederlandsch Taal- en Letterkun
dig Congres, op 29 3o en 31 Augustus aanstaande te
Maastricht te houden, de Koninklijke Vlaamsche Academie uitnoodigen een officieel vertegenwoordiger naar
dit Congres af te vaardigen.
— De Academie belast den heer Prof. Dr. W ILLEM
DE VREESE, haar op dat Congres te vertegenwoordigen.
-

8°) Bekroonde prijsverhandeling : Geschiedenis van
het Onderwijs in België tijdens de Fransche Omwenteling.
Brief van 16 Juni, waarbij de heer A. SLUYS, eerebestuurder van de Stedelijke Normaalschool te Brussel,
schrijver van dit prijsantwoord, ontvangst bericht van
den brief waarbij hem, namens de Academie, door den
Bestendigen Secretaris werd medegedeeld dat de Aca
demie de door hem ingezonden prijsverhandeling met
goud heeft bekroond.
De heer SLUYS laat weten, dat hij gevolg zal geven
en tevens voldoening aan cle opmerkingen door de
heeren keurders in hunne verslagen gemaakt.
— Brief van 5 Juli, waarbij de heer A. SLUYS den
Bestendigen secretaris verzoekt hem zijn hs. terug te
sturen, opdat hij de wijzigingen door de heeren verslaggevers gevraagd er kunne aan toebrengen.

Mededeeling
door den Bestendigen Secretaris.
Van de pers gekomen uitgave. -- Den i8 Juli is
van de pers gekomen : De geschiedkundige oorsprong van
den aflaat van Portiunkula, met een aanhangsel over de
Wereldbrieven van Sint Franciscus, door ALFONS FIERENS,

--
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doctor in wijsbegeerte en letteren, lid van het Belgisch
Instituut voor geschiedenis te Rome.
Op genoemden dag werd ook een exemplaar van
het boek aan de heeren werkende en briefwisselende
Leden gezonden, alsmede aan den Z. E. beer Pater VAN
DE VEN, stichter van het Van de Ven-Herenlans-Fonds,
en aan den Z. E. Pater Joz. SALSMANS, S. J., stichter
van het Salsmans-Fonds. De Bestendige Secretaris liet
ook aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten de 74 exemplaren geworden, bestemd voor
de verschillende inrichtingen, welke, door tusschenkomst van zijn departement, de uitgaven der Koninklijke Vlaamsche Academie ontvangen.
-- Bij brieve van i6 Juli verzoekt de heer Dr FIERENS den Bestendigen Secretaris bij de Heeren Leden
der Academie zijne gevoelens van erkentelijkheid te
vertolken, voor de eer die zij hem hebben aangedaan,
door zijne studie onder de uitgaven der Academie te
willen opnemen.

Mededeelingen namens Commissiën.
I0) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — De heer JAN BROECKAERT,

secretaris der Commissie, legt het hierondervolgende
verslag ter tafel, over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden :
Waren aanwezig : de heeren Dr. JAC. MUYLDERMANS,
voorzitter, Prof. DE CEULENEER, ondervoorzitter, J. BOLS, K. DE
FLOU, Jhr. Dr. K. DE GHELDERE, V. DE LA MONTAGNE, Jhr. Mr.
NAP. DE PAUW, EDW. GAILLIARD, leden, en J. BROECKAERT,.

secretaris.
Na lezing en goedkeuring van het verslag over de Meivergadering, wordt de heer V. DE LA MONTAGNE aangeduid om
de Commissie te vertegenwoordigen bij de Commissie voor
prij svragen.
Daar de heer Dr. W. DE VREESE zijn verslag over het tel
uitgave aangeboden werk van den eerw. heer SoENS : Geschie
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denis der abdij van Ninove, nog niet heeft kunnen indienen,

wordt dit derde punt van de dagorde tot de volgende vergadering verschoven.
De eerw. heer MUYLDERMANS zegt bereid te zijn, lezing te
geven van zijn opstel over liet leven en de schriften van P. J. de
Voght, doch vraagt of het niet beter ware dit stuk voor te
dragen in de algemeens vergadering der Academie, dewijl hij
met zijne aangekondigde lezin:; : Deelli en Reden, niet klaar is
geraakt. — (Aangenomen.)
Eene ter uitgave aangeboden verhandeling van den
eerw. heer A. Buv , pastoor te Bost, bij Thienen, getiteld :
Glossaria met aanteekeningen over onde maten en gezoicllten, wordt
om verslag verwezen naar de heeren J. BROECKAERT, V. DE LA
MONTAGNE en EDW. GAILLIARD.
—

2 °) Bestendige Commissie voor het Onderwijs
in en door het Nederlandsch. — De heer JAN Bou-

CHERIJ, secretaris der Commissie, legt het hierondervolgende verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden
Aanwezig waren de heeren Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
ondervoorzitter, J. BOLS, Prof. AD. DE CEULENEER, Am. Joos,
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, GUSTAAF
SEGERS, en Dr. HUGO VERKIEST, leden, en de secretaris JAN
BOUCHERIJ.

De heer Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD was verhinderd de
vergadering bij te wonen.
Er wordt besloten de verkiezing van den Voorzitter, ter
vervanging van wijlen D. CLAES, tot het einde des jaars te verschuiven.
De heer Am. loos leest zijn verslag voor over het handschrift Oiis ontwikkelingsstelsel van de heeren PANEST en VLAEMINCKX, dat ter beoordeeling aan de Commissie ter hand
gesteld werd.
Daarna geeft de heer GUSTAAF SEGERS lezing van een
opstel over het bevorderen van de zuivere uitspraak onzer taal in
de lagere scholen, waarin hij enkele punten behandelt uit de
voordracht, welke de heer Am. Joos vroeger gehouden heeft
over de inner/ ke taal.

—
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De Vergadering beslist, dat de lezing van den heer SEGERS,
behoudens goedkeuring der Academie, in de Verslagen en Mededeelingen alsook in het Bijblad der Commissie zal opgenomen
worden.
Ten slotte wordt de heer J. OBRIE aangeduid tot lid van de
Commissie voor Prijsvragen, en eene vraag opgegeven, welke
aan het oordeel dezer Commissie zal onderworpen worden.

Letterkundige Mededeeling.
Door den heer GUSTAAF SEGERS, werkend lid.

Namens den heer HENDRIK COOPMAN THZN., heb ik de
eer de volgende werkjes aan de Koninklijke Vlaamsche Academie aan te bieden :
Jeugd. Een Krans Novellen, 1900.
fuliaan Dillens. 7tentoonstelling zijner werken in de zaal Forst,
van a2 September tot 14 October 1906.
Boa'enbach's Gudrun. Letterkundige ontleding, 1908.
Juliaan Dillens. Tweede uitgave met platen, 1910.
Geen Novellen. 1910.

.

De bovengenoemde kleine verhalen en schetsen van HENmogen tusschen het beste worden gerangschikt,
wat onze letterkunde gedurende de laatste tijden in dit vak
heeft voortgebracht. Ik heb het bundeltje nogmaals herlezen, en
ik erken gaarne dat het mij om de frischheid, de natuurlijkheid
en de oprechtheid van dezen keurigen schrijver in de gunstige
meening heeft versterkt, die ik van hem heb opgevat. «Jeugd»
is waarlijk eene verademing te midden van al het ongenietbare,
dat wij te lezen krijgen.
Men gevoelt de warmste sympathie voor den jeugdigen
kunstenaar, want dat is hij, en dit niet alleen in zijne schetsen
en schilderijen, maar ook in zijne leerende schriften. Zijne
beschouwingen over resthetiek, zijne beoordeeling der werken
van Jef Lambeaux, Juliaan Dillens en Constant Meunier, de
portretten, de karakterstudies van deze zoo uiteenloopende
personaliteiten zijn niet alleen merkwaardig, zij schilderen
tevens ten voeten uit de waarheidlievende, sympathieke persoonlijkheid van den schrijver zelf.
DRIK COOPMAN
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benoemen eener tijdelijke Commissie, met de opdracht, alle
in Belgische openbare en bijzondere bibliotheken aanwezige
wiegedrukken (incunabels) op te storen en te inventariseeren. -- Na uitvoerige toelichting door Dr. WILLEM
DE VREESE, wordt het voorstel door de Academie met
algemeene stemmen aangenomen. — Op voordracht van
het Bestuur worden tot Leden dezer Commissie benoemd
.de heeren : Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, EDW. GAILLIARD, KAREL DE FLOU, VICTOR DELA MONTAGNE en
R. VANDEN BERGHE.
2° Commissie voor Prijsvragen. — Benoeming
eener Commissie van vijf leden, tot het voorstellen van grijs)

vragen. (Art. 3o der Wet.) — Worden aangewezen de
heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE, als vertegenwoordiger van de Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde; -- TH. COOPMAN, als
vertegenwoordiger van de Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde; — VICTOR DE LA MONTAGNE, als vertegenwoordiger van de Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie ; —
Prof. Mr. JULIUS OBRIE, als vertegenwoordiger van de
Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door
het Nederlandsch; -- en EDW. GAILLIARD, als bestendige secretaris. — De heer TH. COOPMAN zal, als vroeger, bij de Commissie dienst doen als Secretaris.
3°) Lezing door den heer Dr. Jac. Muyldermans :
Recht en reden. — Het uur te ver gevorderd zijnde,

wordt deze lezing tot een volgende vergadering uitgesteld.
De vergadering wordt te 4 1 /4 gesloten.
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%LEINE VERSCHEIDENHEDEN.
XXX II.
VERTASSEMENT en RIJDEN OP EEN HUUS.

In onze Kenre van Hazebroek, III° deel, blz. 6 en vlgg., hebben wij breedvoerig gesproken over het ww. Vertasseren alsook
over de zelfstandige naamwoorden Tassement, Tansement, Vertassement, enz. Wij hebben aldaar bewezen, dat

Vertasseren

inzonderheid beteekende « Iemand by dreygement goedt ofte
geit doen geven » (blz. 8). Tot nader bewijs daarvan kan de volgende tekst dienen :
Staatsarchief te Gent, Fonds der Abdij van Sint-Pieters, Reg.
nr 22 (XVe eeuw), fol. iiij v° : « Memorie van diversche persoonen, die
ghebannen waeren van vertassement.
« Nota te Temseke, ter causen van dat seker persoonen commen
waeren bij nachte up een huus daermen eenen dooden waecte, ende
reden up thuus, doende groote forte ende groote outrayge, zoo dat
de weerdinne hemlieden bedwonghen was te ghevene xxiiij s. p.,
vanden weleken causen de baliu hemlieden hijesch edt (sic) lyf, ende
waeren bij hoeftvonnesse vanden scepen van Sinte Pieters .x. jaer
ghebannen huut alle edts (sic) keereken heerlicheden. »
« Ende reden up thuus » staat er in den tekst hierboven.
Door dit RIDEN wordt bedoeld het Aanvallen van een huis met
geweld. Vgl. met Riden op ene a'eure, dat VERDAM, Middelnederl.
Wdb., v° Riden 8° uitlegt door Geweld maken tegen eene deur,
er tegen schoppen, stampen of bonzen. -- Of moet verstaan
worden : Open rijden, Zich rijdende den toegang verschaffen tot
eene ruimte (VERDAM, v ° Opriden II), in het onderhavig geval

Met geweld het huis binnenrijden, binnendringen?
EDW. GAILLIARD.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

HANDELINGEN
VAN DE BESTENDIGE COMMISSIE

VOOR HET ONDERWIJS
IN EN DOOR HET NEDERLANDSCH.

N r 15.

DE ALGEMEENE LETTERKUNDIGE TAAL
door

GUSTAAF SEGERS.

Mir ist der Sprachunterricht der ohne diese Namen
ScxuREiv.
in der Anstalt lebt, der liebste.
11 faut exagérer les ressources pour les accro?tre et
LOUIS BLANC.
supposer le succès pour 1' obtenir.

Wel spreken is te gelijk wel denken. En de spraak
is de beek, die den menschelijken geest afspiegelt,
gelijk de klare vliet het menschelijk gelaat.
A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN.

Naar mijne meening is het, in algemeenen zin, weinig
wenschelijk, dat de leden der Academie, waar het vraagpunten
geldt van zuiver wetenschappelijken aard, stellingen bestrijden,
die hier worden voorgedragen en verdedigd.
Onder onze persoonlijke verantwoordelijkheid ontwikkelen
wij de meest uiteenloopende theorieën. Dat is wetenschappelijke

vrijheid.
Om twee redenen echter acht ik het noodzakelijk sommige
punten van de hoogst merkwaardige verhandeling over K de
innerlijke taal » van ons geacht medelid, kannunik Toos, trachten
te wederleggen.
Vooreerst omdat hier over zaken wordt gesproken, die van
onmiddellijk belang zijn voor de school; omdat de besluitselen
van ons medelid tot ergerlijk misverstand aanleiding zouden

—

628

kunnen geven. Ik heb vooral het oog op de uitspraak onzer
taal, op het gebruik der algemeene letterkundige taal in de
verschillende graden van ons onderwijs, vooral van ons volksonderwijs, ook in het gewone leven, en vrees dat de gedachten
en stellingen, hier door ons geacht medelid vooruitgezet, ingang
mochten vinden bij ons onderwijzend personeel. Ik vrees dit des
te meer, daar deze stellingen .uitgaan van Kan. Joos, die in zake
van zielleer en onderwijskunde, te recht als een man van groot
gezag wordt beschouwd. Wat door hem voorgestaan wordt, ontleent aan zijne personaliteit eene macht, welke voor deze stelsels een dubbel gevaar oplevert. Ik aanzie het dus als mijn plicht
er tegen op te komen.
Mijn hoofddoel is het niet de verhandeling van Kan. Joos
punt voor punt te bestrijden; weleer enkele beschouwingen ten
beste te geven, die voor het meerendeel met de zijne in strijd
zijn.
Het eerste deel der verhandeling over « de innerlijke taal »
laat ik nagenoeg onbesproken. Vooreerst omdat het hier eene
zaak geldt van zuiver wetenschappelijken aard, waarover, zon-

der hinder de uiteenloopendste theorieën kunnen ontwikkeld
worden; doch vooral, omdat ik de bevoegdheid mis om deze
aangelegenheid naar behooren te behandelen.
Een enkel woord nochtans. Onze collega beweert, dat
woorden niet noodig zijn om te denken. 't Is mogelijk, dat deze
stelling theoretisch juist zij; zelfs voeg ik er bij, dat de bewijsredenen, die de heer Joos heeft aangehaald, mij hebben getroffen. Er dient evenwel op gewezen, dat de meeste pedagogische
schrijvers, die de zaak met liet oog op de volksschool, op de
harmonische volksontwikkeling behandelen, deze stelling niet
bijtreden.
Aldus Dr. Karl Kehr !
Mijne collega's zullen zich herinneren, dat ik mij gaarne op
dezen pedagoog beroep. De theoretische zielkunde is zijne zaak
niet; doch als praktisch schoolman, als methodieker, wordt hij,
denk ik, niet overtroffen. Zijn Praxis der Volksschule is een
standaardwerk. « Het boek, » zegt F. Helm, schoolopziener te
Schwabach, die de elfde uitgaaf bezorgde, « bevat voortdurend
« eene ware goudmijn van pedagogische ervaringen. Het behoort
« tot de meest verspreide, doch ook tot de beste boeken uit de
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« literatuur der volksschool. Men mag het een lievelingswerk der
« volksonderwijzers noemen (i). »
Ik voeg er bij, dat de Oefenschool, aan de Normaalschool
van Erfurt toegevoegd, waar Kehr als bestuurder het toezicht
over had, nu nog, als eene modelschool in gansch Duitschland
wordt geroemd.
Welnu, wat zegt de meester over de zaak, die ons bezighoudt :

« De taal is de uitdrukking der gedachten door middel van
woorden. Denken en spreken staan daarom met elkander in den
innigsten samenhang. De gedachte verwekt de spraak en de spraak
verwekt de gedachte, want, evenals de gedachte de macht heeft door
het woord in de zicht- en hoorbare wereld door te dringen en vormend op haar te werken, heeft de spraak de macht aanschouwingen
van den spreker op den hoorder met de volle kracht van den zinnelijken indruk over te brengen en de gevoelens van den spreker met
dezelfde kracht in den hoorder wakker te roepen. Alwie den innigen
samenhang tusschen denken en spreken kent (2), en weet dat denken stil
spreken en spreken luid denken is, zal ook toegeven dat geestesvorming

en spraakvorming, dat spraakrijkdom en geestesrijkdom elkander
wederzijds behoeven, bevorderen en verheffen, en daarom « sprachrichtiges Denken en denkrichtiges Sprechen » in het onderricht nooit
mogen gescheiden worden (3). »
Zoo ook Denzel :

« Leert eerst en vooral de kinderen spreken want het woord
wekt de gedachte. »
Wangernann
^ti angernann :
« Het leven van den menschelijken geest is denken. Gedachten
vinden alleen hun bestaan in de taal. Aldus, zonder de taal geene
gedachten, daarmede ook geen denken. Bijgevolg zijn denken en spre-

ken onafscheidbaar, evenals licht en verlichten. De gedachte, het
(t) Die Praxis der Volksschule. Ein Wegweiser ziir Fiihrung eiher
geregelter Schuldiscizlin and zur Erteilung eines rnethodasches Schulunterrichtes: fiir Volksschullehrer and fiir solche die es werden wollen.
Von Dr. C. KEHR, t Schulrat and Seminardirektor in Erfurt. Elfte Auflage.
Bearbeitet van F. Helm. Kgl. Seminarinspektor in Schwabach. Gotha, 1898.
Vorwort zur elften Auflage, V.
(2) Ook in den Duitschen tekst onderlijnd.
(3) Die Praxis der Volksschule, blz. 194.
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geestige worden verzinnelijkt in het woord, en worden daarin slechts
bepaald, onderscheiden, aldus iets werkelijks. Daarom is de gedachte,
ook in de taal, zoowel voor den eigen als voor een vreemden geest
vatbaar. De spraak levert echter den geest niet alleen het kleed,
waarin hij zich kan openbaren ; maar ook, omgekeerd, zij is de
eenige weg die naar den geest leidt; vandaar haar hoog belang voor
alle onderricht (z). »
Gelijk men ziet, stellen deze pedagogen zich op het standpunt van het onderwijs, van de ontwikkeling van den geest door
middel der taal, der moedertaal. Zij gaan van het grondbeginsel
uit, dat de ontwikkeling van den geest slechts door middel der
taal mogelijk is, dat geestesontwikkeling en taalontwikkeling
gelijken tred houden, wat, gelijk men weet, o. a. door Brugsma,
Van der Palm en Dr. de Vries op heerlijke wijze werd aangetoond.
En, al moge het waar zijn, wat de heer 'l oos ons herinnerde, namelijk dat het kind kan denken eer het kan spreken,
zelfs eer het de taal kan verstaan, dat niet alleen woordbeelden
denkbeelden verwekken; al is het niet onmogelijk, dat Wangemann te uitsluitend is, waar hij beweert, dat de spraak de eenige
weg is, die naar den geest leidt ; al kan men aannemen, dat men
ook door teekens, beelden en gebaren kan onderwijzen, heeft dit
alles slechts een theoretisch, wil men, een wetenschappelijk
belang. Want, het denken zonder woorden zal toch altijd slechts
een weinig bepaald, een nevelachtig, een oppervlakkig denken
blijven; een onderwijs zonder de taal is en blijft een gebrekkig
onderwijs. Dieren zullen ook wel denken. Doch hunne gedachten zullen onbepaald, verward zijn. Waarschij eiij k omdat zij de
gave der spraak missen, « die kostbare gave, aan ons onsterfelijk
geslacht verleend, het wonderbare vermogen, dat meer dan iets
anders getuigt van 's menschen edelen oorsprong en verheven
bestemming (2) ».
Van der Palm schrijft zelfs, « ontneem aan den mensch
het weldadig spraakvermogen, dat de weldadige Schepper hem
(1) Aangehaald in : Lehrbuch der Rrdar o, ik von Dr. J.

CHR.

Regierungs- and Schulrat in Trier. Zweiter
Teil : Die systematische Páda5-ogik und die Schulkunde. Sechste Auflage,
blz. 232.
GOTTLOB SCHUMANN,

(2) Dr. M.

I)E VRIES,

De Nederlandsche Taalkunde.
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gaf, en er is niets dat hem boven den staat der dierlijkheid verheft (1) », wat ik zeker niet zou durven verantwoorden.
Wat ervan zij, de geestesontwikkeling der dieren is onmogelijk, omdat zij de gave der spraak niet bezitten, omdat aldus
.hunne spraakontwikkeling onmogelijk is.
Slechts door de ontwikkeling der spraak schrijdt de geestesontwikkeling voorwaarts; niet alleen door de spraak des leeraars
leert de leerling; maar nog meer door zijne eigen spraak :
« omdat de spraak het werktuig, ja het zintuig der rede (is),
« evenzeer het middel om al onze vermogens tot zelfbewustzijn,
« tot ontwikkeling en rijpheid te brengen, als de vorm, waarin die
« vermogens naar buiten werken, of de denkbeelden, die ons ver« vullen, of de aandoeningen die wij gevoelen in anderen over te
« storten (2) ».
De onderwijzer moet niet alleen eene zuivere, gepaste taal
spreken; de leerlingen moeten niet alleen zuiver juist, veel
spreken, om de taal behoorlijk te leeren; maar wel om hunnen
geest doelmatig te ontwikkelen. Pythagoras, die zijne leerlingen
jaren deed zwijgen, zou een doorslecht onderwijzer geweest zijn.
Het is noodzakelijk, dat de jeugdige scholier van den begin
af er in geoefend worde over wat hij leert, duidelijk te spreken;
hij moet zijn geestes- en gevoelsleven door bepaalde, geijkte
vormen kunnen uitdrukken; zooniet blijft de leerstof onverwerkt, blijft het geestes- en gevoelsleven verward, bekrompen.
« Een gevoel, dat wij niet onder woorden kunnen brengen, is
een duister, een onbegrepen gevoel, zooals wij ons voorstellen, dat
ook de spraaklooze en redelooze dieren het bezitten », zegde ons
geacht buitenlandsch eerelid, Dr. Jan Te Winkel, op onze openbare
plechtige vergadering van 8 Juli 1906. « Eerst als woorden in staat
zijn het te vertolken, wordt het menschelijk gevoel. En zoo ook zijn
gedachten, die niet duidelijk aan anderen kunnen worden medegedeeld, nog geene voldragen gedachten, maar slechts gedachten in
wording, die men zelf nog maar half begrijpt, want begrepen heeft
men iets eerst dan, als men het duidelijk kan zeggen. Naarmate ons
gevoel bij ons meer tot bewustheid komt, dus meer menschelijk
gevoel wordt, naar die mate neemt de rijkdom van klankverbindin(t) Redevoering op het vierde eeuwfeest van de uitvinding der Boekdrukkunst binnen Haarlem, uitgesproken op den to Juli des jaars 1823.
(2) De Nederlandsche Taalkzinde,
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gen toe, waarin wij dat gevoel kunnen uitspreken : naarmate onze
begrippen helderder en zekerder worden, wordt onze taal rijker en
zekerder in woorden en vormen om de schakeeringen van die
begrippen ook voor anderen in het licht te stellen (I). »

Hoe uitgebreider dus de taalschat der leerlingen is; hoe
meer zij ervaren zijn in de algemeene taal, hoe uitgebreider ook
hunne ontwikkeling zal wezen, en vooral hoe meer zij later aan
de beschaving zullen kunnen deelnemen, die het werkelijk leven
geeft.
Om deze reden kan ik geenen vrede hebben met de
beschouwingen, die in het tweede deel van de voordracht van
ons geacht medelid voorkomen.
* X^

Evenals de heer Joos ben i k van meening, dat men te veel
van de school eischt, dat deze op de medewerking van het huisgezin en van de maatschappij moet kunnen rekenen. Doch, juist
daarom is het onontbeerlijk dat het onderricht van de alge
meene, letterkundige taal, van de beschaafde omgangstaal, van
de zuivere uitspraak in de school krachtdadig nagestreefd wordt.
Want, behalve dat zulk onderricht reeds daar in de ruimstemate bijdraagt tot de algemeene geestesontwikkeling, stelt het de
leerlingen later, als zij de school hebben verlaten, in staat, niet
alleen het geleerde te onthouden, maar hunne kennissen voortdurend uit te breiden.
De beschaving van een individu is in verhouding met den
taalschat, waarover hij beschikt, en de ontwikkeling van een
volk breidt zich stellig met den kring uit, waarin zijne letterkundige taal wordt gesproken (2).
De heer Joos is daar zeker van overtuigd. Hij zet echter de
stelling vooruit, dat, in sommige streken, het schier onmogelijk is
in de' lagere school ernstige uitslagen te verkrijgen, wat het
(i) Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Openbare Plechtige Vergadering gehouden te Gent in de groote feestzaal van het
Gouvernementshotel op 8 Juli 1906. Gent, A. Siffer. Blz. 58.

(2) « Met den menschelijken geest groeit de taal op. De rijkste, de buigzaamste en bruikbaarste taal wordt gesproken door den man en door het
volk met de hoogste geestesontwikkeling. » Dr. Ta WINKEL, op. cit.,
blz. 59.

633 -onderricht der algemeene letterkundige taal en der beschaafde
uitspraak betreft. Onze uitstekende collega verontschuldigt de
onderwijzers dezer streken, indien hunne pogingen bijna geheel
ijdel blij ven, omdat zij niet door het vaderhuis en de maatschappij
ondersteund worden, waarin de kinderen leven, gelijk dit in
andere landen gebeurt ». Kanunnik Joos schrijft in dezer voege :
« Men klaagt hier dikwijls, en soms bitter, over hun taalonderricht(onzer lagere onderwijzers), men beschuldigt ze van onbekwaamheid en zorgeloosheid, wat men bewijzen wil door de onbeduidende
uitslagen van hun onderwijs, vergeleken met die door hun collega's
in Holland, in Frankrijk en Duitschland bekomen.
« Met uw verlof, Geachte Heeren, ik neem die vergelijking niet
aan, omdat de toestand van Vlaamsch België gansch verschilt met
dien der andere landen.
« In Holland, in Duitschland, in Frankrijk (i), staa t , nevens het
dialect, de beschaafde taal, die iedereen, niet alleen aanleert in de
school, maar ook nu en dan hoort spreken op straat en in den huiselijken kring.
« In Vlaanderen is het dialect, behalve in enkele vergaderingen,
overal de eenige meester, en het Nederlandsch blijft opgesloten tusschen de muren van de school.
« Eiders steunen ouders en kameraadjes in zekere maat den
onderwijzer; hier, staat hij gansch alleen tegenover het onbelemmerde dialect,
« En denkt toch niet, dat de schooluren alleen, ook alle naarstig
besteed, voldoende zijn om in den geest van den leerling het Nederlandsch tot innerlijke spraak te verheffen !...
Denkt zelfs niet dat het volstaat de kinderen drie- of viermaal
een Nederlandsch woord te geven om het door hen dan vlug te
hooren gebruiken, om hen dan te doen verzaken aan het dialectisch
synoniem, dat ze duizendmaal hoorden, dat ze voortdurend hooren
en zullen blijven hooren van ouders en gezellen!
« De onderwijzers, heeft men nog gezeid, gaan aan 't stotteren,
als zij een gesprek in 't Nederlandsch moeten voeren. Geldt het onder,

welen die niet tot de school behooren, dan komt dit stotteren mij niet
zoo wonder voor en kan ik de onderwijzers niet streng beoordeelen.
« o ! Ik verschoon ze niet, maar klaag ze aan als karakterloozen,

wanneer ze, nog normalist, aan de gemakzucht toegevende, in hun
uitspanningen en wandelingen dialect spreken, in stee van Nederlandsch, gelijk het reglement het voorschrijft.
(t) Behalve te Parijs, volgens Michel Bréal : « Les petits Parisiens n'ont
as de patois à leur usage h. Dictionnaire de Pédagogie, par BUrssoN, i. V.
Langue maternelle.

634 -« Ik verschoon ze niet, maar noem ze zorgeloozen en ongewilligen, wanneer ze, als meesters, in hun school geen zuiver Neder-_
landsch spreken of hun kinderen niet geleidelijk van het dialect tot
het Nederlandsch .doen opklimmen.
« Maar eischee dat ze over onderwerpen die vreemd zijns aan hun les-

sen, los en vrij in 't Nederlandsch zouden spreken, dat kan, dat vil ik stiet,.
als ik rekening houd met alle omstandigheden en practisclt Ivan zeil heeten..
« In Holland, Duitschland en Frankrijk zou de onderwijzer zich
veelal verlagen, sprake hij buiten den buis- en vriendenkring, zijn
eigen dialect. Maar in het grootste deel van Vlaamsch-België, indien
hij buiten de school de beschaafde omgangstaal gebruikt, wordt hij
al spoedig voor pedant, voor verwaande, voor « beslagmaker » aangezien en uitgekreten. De overheid laat hem van in de eerste dagen

hoores dat zoo iets tegen alle gebruiken is, en de meeste burgers vermijden
zijn gezelschab
.

`Vat staat er den jongeling te doen?... De goede wil, dien hij
toont, wordt verkeerd uitgelegd; hij wordt bespot en hij heeft de
achting broodnoodig voor zijn gezag ; hij is vreemdeiing en kan geen
vrienden missen... Om bestwil verzaakt hij in 't gewoon leven aan de

beschaafde taal en ontleert zoo stilaan het betrekkelijk gemak van spreken,
dat hij in de Normaalschool door wilskracht. mocht opdoen (I).
« In heel Oost Vlaanderen en wellicht daarbuiten bestaat dit
-

vooroordeel tegen cie beschaafde omgangstaal. 't Zit diep in den geest
van 't volk, 't zit er verroest in, misschien van in den tijd onzer fiere
gemeenten.
« Hoogst te betreuren is dat vooroordeel, want het is een der
grootste hinderpalen voor de ontwikkeling en de veredeling van ons
volk. En ik heet het een dringenden plicht voor ieder verlicht Vlaming, waar hij kan, in zijn huiskring en elders, de handen uit te
steken om het, zoo niet uit te roeien, dan toch te dempen.
« Maar in die heilzame veranderir g van gedachten en gebruiken
vermag de onderwijzer heel weinig : zijn invloed op de rijken is
onbeduidend, want hij is maar een volksjongen, en hij werkt rechtstreeks op het kind, dat geen wetten maakt, maar de wetten lijdelijk
volgt. Zulke verandering komt niet van omlaag naar omhoog, gelijk
de bloemen ; ze komt van omhoog naar omlaag gelijk zon en regen.
Van de hoogere standen moet het voorbeeld uitgaan. En wanneer
de middelbare scholen en pensionaten. de athenma en cie colleges,
de hoogescholen en de seminariën ons in dorpen en steden mannen
zenden die stout en boud in 't gewoon leven een beschaafde taal
spreken, dan zullen de onderwijzers niet ten achteren blijven.
(I) Deze onderwijzer is dus na eenigen tijd geheel en al onbekwaam ons
zijn ambt naar behooren te vervullen.
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Ik zal niet betwisten, dat op vele plaatsen, ook elders dan
in Vlaanderen de hebbelijkheid bestaat, waar de heer joos over
spreekt.
Zij bestaat overal. Ook in Duitschland wordt het spreken
der letterkundige taal niet zelden voor aansiellerij en pedantisme gehouden; en in de verslagen over het laatste Waalsche
Congres te Luik gehouden, heb ik gelezen, dat een der voornaamste redenaars deze stelling verdedigde : het is belachelijk
van den Waalschen leerling te eischen dat hij de letterkundige,
Fransche taal spreke.
Ik zelf zegde in mijne verhandeling over « De Ontwikkeling
van het Nationaliteitsgevoel door het Onderwijs »
« Voor velen, misschien voor de meesten, blijft de ouderlijke
woning, met hare onmiddellijke omgeving, het vaderland; blijft het
dialect de moedertaal hun leven lang. Het gemeenschappelijk
vaderland en de algemeene letterkundige taal blijven voor hen
abstracte begrippen. Ja, de bewoners van steden en dorpen, die
enkele uren van de geboorteplaats zijn gelegen, worden niet zelden
als vijanden bejegend, en niets stelt den dorpeling meer aan de
spotzucht bloot, clan dat hij het dialect zijner streek voor dat van
eene andere heeft prijs gegeven. De algemeene letterkundige taal
blijft voor velen eene kunsttaal ; hij die ze spreekt, houdt op
natuurlijk te zijn; hij verloochent de taal zijner moeder (x). »

Aldus, de Kempische meid, die na een kortdurig verblijf in
de Scheldestad er zich op toelegt plat Antwerpsch te spreken,
rijdt geweldig over de tong, en de Hoogstratenaars vinden het
Turnhoutsch afschuwelijk. Op de letter spreken, stadhuiswoorden gebruiken, verwekt spotlust.
Toch mag ik getuigen dat de Kempische boeren onzer
grensdorpen in bewondering staan voor de beschaafde taal der
Noord-Brabanders, met wie zij talrijke betrekkingen onderhouden (2) .
(1) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie,
December 1909, blz. 925 en vlgg.
(2) Sedert ik deze nota schreef, mocht ik den toestand in enkele gemeenten van Oost-Vlaanderen persoonlijk leeren kennen. Mijn verblijf was te
kortdurig, om waarlijk op de hoogte te zijn? Toch had ik het bewijs van wat
ik in deze verhandeling vooruitzet : ik ben in eene school geweest waar de
onderwijzeres, en dus de leerlingen, beter spraken dan in menig onderwijs-
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In alle geval, zooals ik het in mijne verhandeling zegde :
« hebben de onderwijzers, hebben de leeraars, waar het vooroordeel
heerscht, strenge plichten te vervullen ».
Niet alleen in de school!
Al zouden zij door onwetenden en vlegels bespot worden,
omdat zij zich in zuiver, beschaafd Nederlandsch uitdrukken,
.zijn zij nog verplicht dit te doen.
Zeker, de taak van die onderwijzers is zwaar, pijnlijk, en voor
overheden, die hen zooveel als verbieden eene taal te spreken,
die overal als liet kenmerk der beschaving wordt beschouwd,
kunnen wij geene achting over hebben.
Waar zulke overheden de gemeente besturen, moet men
niet ver zoeken om de geringe uitslagen van het volksonderwijs
op te sporen.
Doch, zulk onderwijzer zou nog een karaktérlooze zijn,
indien hij zich naar den wil dezer beklagenswaardige menschen
schikte.
Ook de vijandelijkheid tusschen dorpen duurt nog op vele
plaatsen voort, een overblijfsel wellicht der veeten tusschen onze
gemeenten! Voor het vaderland, voor liet gemeenschappelijk
vaderland heerscht niet overal, eilaas, de zelfde geestdrift. Wordt
de ondeugd niet al te dikwijls geprezen, de deugd gehoond; dit
alles door overheden?
En zou de onderwijzer, zelfs uit persoonlijk belang, om zijn
stoffelijk voordeel te verzekeren, liet strafwaardig voorbeeld van
zulke overheden mogen involgen ?
De heer joos zou zeker de laatste van ons allen zijn hun om
hun dit aan te raden; doch de onderwijzer, die, om dezelfde
reden, aan de letterkundige taal verzaakt, en aldus aan zijn
onderwijs de grootste schade toebrengt, is volgens mij evenmin
te verschoonen.
Is die onderwijzer niet beschaamd, wanneer hij de Fransche
taal spreekt, en daarin de lichtste feil begaat tegen de uitspraak,
de woordschikking en de vervoeging der werkwoorden? Legt hij
er zich niet op toe deze vreemde taal zoo zuiver mogelijk te spreken ? En zijne moedertaal, het voornaamste vak, dat hij zal
.

gesticht der provincie Antwerpen. Ook heb ik met lieden van den beschaafden
stand verkeerd, die er het grootste genoegen in smaakten de algemeene, letterkundige taal te hooren spreken.
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moeten onderwijzen, de voertaal van gansch zijn onderricht, zou
hij niet zuiver, sierlijk trachten te spreken uit vrees door onwetenden bespot te worden ?
Maar, is het getal onzer medeburgers niet groot, die ons
bespotten, omdat wij Nederlandsch spreken, waar wij Fransch
zouden kunnen spreken ?
En dan, hoe wilt gij, dat die onderwijzer aan zijne leerlingerr .
eerbied jegens de taal inboezeme ? Hoe wilt gij dat hij hun die
beschaafd leere spreken ? Vooreerst, ik heb het reeds gezegd
zijne taal zal, ondanks zich zelven, ook in de school dialectisch
gekleurd zijn (z); en dan de leerlingen zullen vernemen dAt hij
buiten de school dialect spreekt. Zal dit zijn gezag versterken?
Zulke onderwijzer zal zich in den toestand bevinden van den
ondeugenden man, die zijne onderhoorigen de deugd aanpredikt.
Zeker, in de middelbare en hoogescholen moet eerbied voor
onze taal ingeboezemd worden; hare oud-leerlingen moeten
onze lagere onderwijzers de hand reiken, niet alleen om de
beschaafde omgangstaal te verspreiden, maar ook om de verstandelijke en zedelijke ontwikkeling van het volk te bevorderen.
Maar wachten tot die hulp opdaagt kunnen wij niet. Hier

gelden de spreuken :
Faas ce que dofs adviellne que pourra, evenals Aide-toi et le

Ciel t'aidera; Allen ene avant it la Jos voos vle;Ldl'a : Den Milligen g ehv'1 t die Welt, e n Eng/and expects Mat ever y man will do leis
dutje (2).
(r) De heer Joos erkent overigens zelf, dat deze onderwijzer « stilaan het_
betrekkelijk gemak van spreken ontleert. »
(2) Fais ce que dais is van Montaigne. De oorsprong van « Aide -toi et
le Ciel t'aidera » was mij onbekend. Ons geacht medelid, Dr. de Vreese,
deelde mij daarover de volgende nota mede, waarvoor ik hem mijn hartelijken dank betuig. « Het spreekwoord Aide-tot, le ciel t'azdera is vooral
bekend door La Fontaine 's fabel Le Charretier ernbouibe, maar komt reeds.
voor bij Rabelais (Pantagruel) en bij M. Regnier. « Aide -toi, le Ciel
t'aidera » est le nom d'une société politique qui s'était formée sous la Restauration, et « dont le but était, dit M. de Loménie, de défendre par touter les
voies légales, l'indépendance des électeurs contre les influences du pouvoir,
Cette société, qui pret, dans les dernières années de la Restauration, une
attitude très hostile au ministère Polignac, prépara, en 1830, le refus de
l'impót. Elie avast pour president M. Odilon Barrot et M. Guizot était au
nombre de ses menibres les plus actifs » (CH. ROZAN, Penles rc rtorances de
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De onderwijzers moeten, in en buiten de school, de letterkundige, beschaafde taal spreken.
la Conversation [i I e éd.] p. i65/6. -- De organen van deze club
Le Globe en Le Vational; in 1832 werd hij ontbonden. »

waren

Ik haal de laatste verzen van Le Charretier eynbóurbe aan. Zij bevatten eene gouden les voor allen; inzonderheid voor onderwijzers en leeraars,_
die uitslagen willen bekomen in het onderwijs der letterkundige taal, der
beschaafde omgangstaal.
Een voerman was met zijne hooikar « vastgereden. Hij riep Herkules'
hulp in ; doch hoorde eene stern »
« Hercule veut qu'on se remue,
Puis, il aide les gens. Regarde d'ou provient
L'achoppement qui te retient ;
Ote d'autour de chaque roue
Ce malheureux mortier, cette maudite boue
Qui jusqu'à l'essieu les enduit ;
Prends ton pic, et me romps ce caillou que te nuit;
Comble moi cette orniëre. As-tu fait? Oui, dit l'homme.
Or bien, je vais t'aider, dit la voix; prends ton fouet. »
« je l'ai pris... Qu'est ceci? Mon char marche à souhait !
He r cule en soit loué ! » Lors Ia voix : « Tu vois comme
Tes chevaux aisément se sont tires de là. »

Aide-lei, le Ciel t'aidera.

Onderwijzers, rekent weinig op de hulp van anderen ; met moed gewerkt,
en gij zult slagen.
« Allez en avant, en la foi voos viendra » is van d'Alembert. Het
Duitsche spreekwoord : « Den Miitiren gehórt die Telt », dat dikwijls aangehaald wordt, komt in het voortreffelijk boek Gefliigelte Worte van Biichmann niet voor. l>enz hilft Gott, dat bijna hetzelfde beteekent als
Aide-toi, le Ciel t'aidera, komt voor in. Schillers Willzelmn Telt : Eerste
Bedrijf, Tweede 'I'ooneel : Gertrud, Stauffachers vrouw, zet heuren man aan
den opstand tegen Gesslers dwingelandij aan te blazen. Wanneer hij op de
,moeilijkheid en het gevaar daarvan wijst, zegt Gertrud hem :
Iar sei,i auch M nner, wisset eure Axt
Zu fuhren, und dem Matigen hilft Gott!

« Engeland verwacht dat ieder van u zijnen plicht doe » zoo luidde Lord.
Nelsons bevel aan de vloot in den slag van Trafalgar den 2 1 October 1805.
Over den oorsprong dezer fiere spreuk, die dikwijls aangehaald wordt, leest
men : « Volgéns Lord Nelsons Dispatches and Letters » zegde hij (N.)
omtreeks kwaart voor een uur tot den toenmaligen vlagluitenant, later
Admiraal Pasco : « Heer Pasco, ik wensco tot de vloot te zeggen : Engeland.
vertrouwt (confides) dat ieder van it zijnen plicht doe. Doch, gij moet u
haasten. » Pasco antwoordde : Indien Uw Lord»chap veroorlooft, verwacht
in de plaats van vertrouwt te zetten, zal het sein spoedig gegeven zijn,
daar « verwacht » in het Woordenboek staat, en vertrouwt eerst samenge-
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Ik verklaar het onbewimpeld; slechts na lang aarzelen heb
ik er toe besloten sommige punten van de verhandeling van
ons geacht medelid te bestrijden, omdat niemand meer eerbied
heeft voor zijn gezag dan ik, omdat niemand beter de groote
diensten beseft, die hij aan ons volksonderwijs bewezen heeft en
nog bewijst.
Wetenschappelijke theoriën — ik voel mij genoopt het te
herhalen — zou ik niet trachten te weerleggen, al gevoelde ik
mij daartoe bevoegd.
Doch, ik vrees, — en ik heb daar reden toe -- dat de laatste verhandeling van ons geacht medelid beweenlijke uitslagen
mocht hebben, met het oog op de verspreiding der beschaafde
omgangstaal. Ik vrees dit vooral, ik kan er niet genoeg op drukken, omdat de heer joos de onderwijzers verontschuldigt, wanneer hun onderricht in dit opzicht geene of althans slechts
geringe uitslagen oplevert, en zij daar onrechtstreeks de schuld
van zijn; omdat hij beweert. dat het in den toestand, waarin velen
verkeeren het onmogelijk of bijna onmogelijk is duurzame uitslagen te verkrijgen.
Het onderwijs van leeraars, die daarvan overtuigd zijn, moet

noodzakelijk, onvermijdelijk onvruchtbaar zijn :
Waarom ?
Omdat het vertrouwen op eigen kracht de eenige waarborg
is om in eene onderneming te slagen, evenals het vooruitzicht
daarin te bezwijken onvermijdelijk naar de nederlaag leidt.
« Aan d'uitkomst hoeft men niet

te twijflen door mistrouwen, »

zegt VONDEL (z !
En Thomas a Kempis! Wat hij schrijft over de zedelijke
volmaking is ook waar voor de verstandelijke ontwikkeling. Welk
genie, Mijne Heeres, welk psycholoog, welk. ontleder van het
menschelijk hart! Wie bestudeert hem als meester, als weergaloos meester der pedagogie !
)

steld moet worden. (De woorden worden door getallen uitgedrukt.) Nelson
antwoordde, blijkbaat tevreden : « dat is juist, (that will do) Pasco ; geef
onmiddellijk het sein..>
Gefliigelte Worte von Georg Bachmann. Historische Citate, 365.
(i) Adam in Ballingschap, eerste bedrijf, eerste tooneel.

-- 641 -

Gij moet altijd goede hoop hebben,« en een vast betrouwen dat
gij den prijs zult bekomen; maar u niet houden voor verzekerd, om
niet traag te worden of laatdunkend...
Iets dat velen wederhoudt van voortgang te doen, en hun den
iever ontneemt van zich te beteren, dat is de schrik van de moeilijkheid of de arbeid van den strijd.
Inderdaad, die maken boven alle anderen den meesten voortgang in de deugd, die kloekmoedigst trachten te overwinnen wat
hun het zwaarste valt en het tegenstrijdigste.
Twee dingen zijn voornamelijk dienstig om gedurig te beteren :
zich met geweld aftrekken van datgene waar de bedorven natuur
naar overhelt; en vlijtig te arbeiden om die deugd te bekomen,
welke wij het meest noodig hebben.
Tracht ook die gebreken bijzonderlijk te mijden en te overwinnen, welke u in de anderen meest mishagen (i).

Er is in deze weinige woorden meer wezenlijke pedagogie,
dan in menig lijvig boekdeel, dat opzettelijk aan die wetenschap
is gewijd.
Hij, die de overtuiging heeft, dat hij tegen zijne taak niet
opgewassen is, moet daarin mislukken. Een leger dat ten strijde
trekt, zonder de vaste overtuiging, dat het cle overwinning zal
behalen, is voor den strijd verslagen.
« Gott aszit uns ! Das Preussisclte Heer is unbesieg bar! » staat
op de muren der Pruisische kazernen te lezen.
Den onderwijzer doen gelooven dat het hem onmogelijk is
duurzame uitslagen in het onderricht der algemeene, letterkundige taal, der beschaafde uitspraak te verkrijgen, zelfs hem verschoonen, als deze uitslagen veel te werlschen overlaten, is het
middel niet om den toestand te verhelpen: ik hoop wel, dat de
heer loos mij mijne openhartigheid niet euvel zal duiden.
De geringe uitslagen, in het onderwijs vooral, worden al te
dikwijls aan bijkomende oorzaken toegeschreven, dc hoofdoorzaak daarvan ligt in de onderwijzers zelven; indien zij overtuigd zijn, « dass sie den Gririid der Misser folge stels i// sick selbst
zu suclien haben », gelijk de Duitsche pedagoog zich uitdrukt,
zal hun onderwijs waarlijk gedijen.
De Vlaamsche scholieren moeten en kunnen . de algemeene
Nederlandsche taal, en de beschaafde uitspraak loeren.
(t) Vier Boeken van de z avo/ging Christi uit het Lotiin in 't Neder
gesteld, door J. DAVID, Pr. Eerste Boek, Vijf -en- Twintigste Hoofd--duitsclz

stuk.
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Velen onzer onderwijzers denken ten onrechte, dat de moeilijkheden, waarmede zij te kampen hebben, voor hunne collega's
in den vreemde niet bestaan. Zij denken, dat in Duitschland,
Frankrijk en Nederland het volk de algemeens letterkundige
taal spreekt. Dit gebeurt daar zoo min als in Vlaanderen. Het
gebeurt nergens. Hoort wat JEssEN zegt
« Eene streek, waar het volk de algemcene letterkundige taal
spreekt, bestaat nergens in Duitschland. Voor de groote meerderheid der kinderen is de school de eenige plaats, waar zij onze
gemeenschappelijke schrijftaal kunnen leeren. In de ouderlijke woning hooren zij andere klanken, die van het dialect. Acht jaren is een
korte tijd; elk uur is zorgvuldig te benuttigen, om den schat, dien
de Duitsche schrijftaal bewaart, in het hart der kinderen te planten.
Aan den dorpel der school moet deze taal hun toeklinken, en hen
onophoudelijk begeleiden, totdat zij van dezen tempel van beschaving afscheid nemen. Veel kunnen zij in het leven leeren; cle schrijftaal echter niet; w ant hun ontbreekt daar de leider, het voorbeeld.
Zij hooren cie zuivere taal van den onderwijzer niet meer, en verzinken ongeoefend, van de edele vormen der Hoogduitsche taal in
de onzuivere poelen van het dialect (i1. »

« J'exerce depuis dit-sept ans dans une commune rurale,
clzez ene » ( 2), schrijft eene Fransche onderwijzeres.
Volgans Dr. M. de Vries zijn de dialecten in Nederland
talrijker dan in Vlaanderen, en wijken daar meer van de algemeene taal af.
« De tegenstelling tusschen de geschreven en gesproken
taal, » verklaarde hij, op het derde Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, in 185 r te Brussel gehouden, « is toch bij u op
verre na zoo scherp niet als in Noordelijk-Nederland... Is het
niet omdat de gesprokene (taal) op hare beurt zich minder in
verspreide en versnipperpde dialecten verliest, maar meer aan
het geheele volk toebehoort ? (3). »
af bolk les e lf rjtts parlent patois

(1) Zie mijn Onze Taal in het Onderwijs, blz. t t en vlg.
(2) dïanuel ge'ne'ral de l'Instruction primaire, 1898, blz. 512. Talrijke
brieven in dien aard, door onderwijzers en onderwijzeressen geschreven,
komen in dit officieus tijdschrift voor. Men leze ook ; COMPAYRÉ, Cours de
pédagog ie theorigue et pratique, blz. 309.

r

(3) Handelingen van het Derde .Vederlalz dsclz Taal- en Letterkundig
Congres 051), blz. 123.
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Nu is het zeker waar, dat de algemeene letterkundige ta-al
in Duitschland, Frankrijk en Nederland meer verspreid is dan
in de Vlaamsche gewesten; het volk spreekt er ook beter. Doch,
hoofdzakelijk, omdat daar in de volksschool meer werk van
gemaakt wordt. Dit kan niet geloochend worden.
Ook is het waar dat het in sommige streken van Vlaanderen
meer last lijdt de streekspraak tot letterkundige taal te verheffèn,
dan in andere; om de eenvoudige reden, dat liet dialect daar
minder vin de letterkundige taal afwijkt.
Doch, denkt men dat dit elders ook het geval niet is ? Zal
de Saksische onderwijzer in dit opzicht niet gemakkelijker uitslagen bekomen dan de Beiersche? Zullen de leerlingen van
Versailles zich niet gemakkelijker eene beschaafde uitspraak
aanwennen dan die van Marseille en Toulon? Oneetwijfeld.
En toch, ben ik zeker dat er in Opper-Beierén, in de zuidelijke departementen van Frankrijk, in Oost- en Westvlaanderen,
scholen zijn waar beter gesproken wordt dan in andere, te Dresden, in het departement Seine et Oise of de Antwerpsche Kempen. Waarom? ik laat Baur hierop antwoorden : « Die luchtige

Felsv'nlichkeit des Lehrers ast uiid bleibi die zrt7yrl(issi ste Garantie
f ïr das Geli7 cn J»idagog ischer Ziestr ebung en » (I).
In Nederland, Duitschland en Frankrijk is de moedertaal
de voertaal van het onderwijs in alle graden; zij wordt daar
,gebruikt in al de takken van het openbaar bestuur. Zij is er in
het volle bezit harer rechten. Haar nationaal, maatschappelijk
en pedagogisch belang wordt er door niemand betwist. Zij wordt
-door al de klassen der samenleving gesproken. Het is niet
onmogelijk, dat de gunstige invloed van dit alles op een groot
gedeelte van de bevolking onzer lagere scholen, hier zoowel als
elders, wel wat overscha wordt, doch hij kan niet geloochend
worden en zal, om sociale oorzaken, onophoudend stijgen.
Daarom hebben wij, ook in een pedagogisch opzicht, den
plicht, niet alleen de vervlaamsching van ons onderwijs van laag
tot hoog, maar de herstelling van al onze taalgrieven na te
streven.
De beschaafde uitspraak der school wordt door het huisgezin, door de maatschappij tegengewerkt. Zeker. Is dit met
andere zaken ook het geval niet? Hebben de leeraar in de
(i)

KIiEx, op.

cit., blz. 45.
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school, de priester in de kerk, de treurige ervaring niet opgedaan, dat veel van het goede, dat zij aan de kinderen hebben
geleerd, door den omgang met de bedorven wereld zal verloren gaan? Houdt dit hen terug onverdroten hunnen plicht te
doen? Overigens valt insgelijks een groot gedeelte van het uitgestrooide zaad of vruchtbaren bodem en brengt overvloedige
vruchten voort. Leerlingen, die gedurende een normalen schooltijd hun onderwijs in de algemeene Nederlandsche taal hebben
genoten, die onophoudelijk in de beschaafde omgangstaal zijn
geoefend, moeten daardoor winnen; zelfs zal de invloed der
school zich op het huisgezin doen gevoelen. De beschaafde uitspraak moet aldus verspreid worden : het kind is de vader van
den man.
Voor den taalkundige, voor den philoloog zijn de dialecten
van het hoogste belang ; door het uitgeven harer Idiotica heeft
onze Academie de grootste diensten aan de taalkundige wetenschap bewezen. Ook de onderwijzer moet met de streekspraak
rekening houden; doch deze mag nooit het doel, doch slechts
een middel zijn om tot het hoofdoel te komen; dat is de kennis
der letterkundige taal. Zoo leeres ons al de meesters der pedagogie -- die ik ken, ten minste.
Doch, « qui vent la fZn, dolt voeloir les moyens », en afdoende
maatregelen zijn hier volstrekt noodzakelijk.
Hoe denkt men er elders over?
o Om drie redenen is het spreken der Hoogduitsche boekentaal
voor de kinderen eene belangrijke vaardigheid : a.) omdat het zuiver
spreken, wat de klanken, den toon en den samenhang der zinnen
betreft, het krachtigste middel is ter ontwikkeling van.het taalgevoel
in het algemeen; b) omdat het de beste voorbereiding en de hechtste
steun is tot de schriftelijke uitdrukking der gedachten ; c) omdat het
eene geestesgymnastiek is, waardoor verstrooidheid en afwezigheid
der gedachten, nalatigheid en traagheid onmogelijk worden gemaakt.
Indien, om deze redenen, op het goed, juist spreken het hoofdgewicht moet gelegd worden, moet hier met nadruk worden gezegd,.
dat het goed spreken niet alleen in de eigenlijke spreeklessen, doch
gedurende gansch den schooltijd moet geleerd worden. Indien de
onderwijzer er niet te allen tijde acht op geeft, dat het Hoogduitsch
zoo goed, zoo schoon daogeiijk gesproken worde, als dit maar immers
mogelijk is, indien hij fouten tegen de uitspraak onverlet laat, indien
liet straakondenricht niet gedurig op den voorgrond staat; indien het
sp raakonderricht niet door het gezamenlijk schoolonderricht wordt
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ondersteund; kortom indien het gansche onderricht niet tevens
spraakonderricht is, kan het doel van de ontwikkeling der spraak
onmogelijk bereikt worden. Slechts door een verstandig leeren en
een konsekwent oefenen van het spreken, kunnen de kinderen tot
het kunnen spreken gebracht worden. Iedere school moet daarom
eene spreekzaal zijn (z). »

Aldus spreekt Kehr, het mag herhaald worden : een schoolman, die als methodieker eene eereplaats onder de besten
bekleedt.
En hij staat niet alleen.
« Elke nieuwe voortgang in de kennis der andere onderwijsvakken, wijst ook eenen vooruitgang aan in de vorming der
spraak », zegt Dr. Schumann; « daarom moet alle onderricht
terzelfdertijd spraakonderricht zijn, d. w. z. het moet niet alleen
in zuivere taal gegeven worden ; het moet ook de vaardigheid in
het spreken en het verstaan der taal oefenen : want met het
begrijpen der zaak wast de klaarheid der spraak; met de kennis
-der zaken wast de rijkdom aan gepaste uitdrukkingen; de spraak
wordt rijker, en eindelijk door het belang aan de zaak wordt de
spraak krachtig (2). »
Mijne heeren, wij zijn op eenen tijd gekomen dat de verspreiding der algemeene, letterkundige taal, der beschaafde
omgangstaal eene ware behoefte, eene dringende noodzakelijkheid is. Het Nederlandsch wordt dagelijks meer en meer de taal
van het wetenschappelijk onderricht, van het hooger leven.
.Slechts dan kan zij deze rol met waardigheid vervullen, wanneer
zij de gemeenschappelijke tolk is van gansch onzen stam; wanneer de letterkundige taal de voertaal is in al de graden van het
onderwijs.
De algemeene, letterkundige taal, de beschaafde omgangstaal moet in de volksschool gesproken en geleerd worden. Zij kan
daar geleerd worden. Indien wij dezelfde middelen aanwenden,
die elders aangewend worden, zullen wij dezelfde uitslagen
hebben.
Eerst en vooral hoeft de beschaafde omgangstaal de tolk te
zijn van het geestesleven der onderwijzers.
(I) KEHR,
(2)

Dr.

op. cit., blz. 198.
Lehrbuch der Pedagogik, II, 235.

SCHUMANN,
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Indien het mogelijk ware de gewestspraken uit te roeien,
zou ik dit als eene ramp beschouwen. Als Kempisch verhaler
houd ik zoozeer als iemand van frischheid en schilderachtigheid,
van tinten en kleuren.
Doch, de algemeene, leterkundige taal alleen is een doelmatig, waardig voertuig der wetenschap, der letterkunde, der
beschaving en volksveredeling, en eene beschaafde omgangstaal
is het kenmerk eener beschaafde maatschappij.
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bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.
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We/msc/mp Ie bmonferell, door /zet lIi~!{(!1Jm, in het Nederlandseh,
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Derhalve worden bij de Kon inklijke V laamsche Academie
"'erken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
inr::ewacht. Ingezonden vr.rkmdelingen worden in handen
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KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaal/lsdlec
Liederen ollder het \"olk te ver~jJr(;iden. Te dien einue, schrijft
de KOllinklijke Vlaalllsche Acauemie prijskampen uit Vl) ' Ir
Vlaamsche dichters en toondichters.
Eeue eerste prijsvraag is \'oor het jaar 1912 uitgeschreven,

t.II', :

Lager onderwijs : boûgste k lassen. - Verlan gd worden; 2:10 8clluoUledcl' c,.
(gedicbtt:u en muziek), wa.atonder 10 inzonderbeid voor n1ehijcs.
Gedichten en muziek beboorcn onuitgt geven te zijn.
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Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911

*
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SALSMAfl.S-FONDS.

Krachtens het K OllinkliJk Besluit van 25 Januali I909, houdende goedkeuring van het lZegl emelit door de Koninklijk e:
Vlaamsche Acad(;lIlic voor het J. Salsmans-Fonds vaSlgesteld, zal de jaarlijbche il ,tl est "au uit Fonds door haal'
gebruikt \I'ordell l\aar eigen illzicht en naar den elsch cl Clomstandigheden :
a) hetzij tot het uibchrijvfn van prijsvragen, behij tot het uitgeven van ingezonden werken op bet gebied der Nederlandsche taalkunde;
hl hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gEbied de.
Roomsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbel verklaring, liturgie, zedeleer, catecbese,
homiletiek, bagiographie, ascetiek~ geestelijke liederen en gedichten,ordensregelen;
c) hetzij tot bet bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereiz{ D,
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder linera b en c genoemde,
noodzakelijk worden bevonden;
d) hetzij tIJt het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academienderncmen uitgaven in den aard van de onder Jittera h f'D C genoemde.

Eene eerste prijsvraag is voor het jaarl91? uitgesch;-even, t.w.
ltliddt:lceu"'.t:be LltuJ'&;'ie. - Inrichting en ytrspreidiDg der Middeloederlandsche Getfjde1~~ en Gebedenboeken.
Prijs: 600 Jr.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916
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Door den Oudheidskundigen kring der Stad en des voormaligen
Lands van Dendermonde :
Gedenkschriften. Tweede reeks, d. XIV, ie aflev.
Door de Reale Accademia dei Lincei, te Rome :
Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCCVII, 1910. —
Rendiconto dell' Adunanza solenne del 5 Giugno 1910. Onorata dalla
fresenza delle LL. Maesta it Re e la Regina. Vol. II. Roma 191o. —
Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di Scienze morsli,
storiche e filologiche. Serie Quinta, vol. XIX, fasc. 3 0-40.

Door den heer JAN BROECKAERT, werkend lid, te Dendermonde :
BROECKAERT (JAN. - Nieuwe bijdrage tot de geschiedenis der
O.-L.-Vrouwkerk van Dendermonde, door JAN BROECKAERT. Dendermonde, 191o. — Testament van den Kanunnik Jan van .Calendries.

Door den heer

JAN BOUCHERIJ,

werkend lid, te Antwerpen :

Hooggetij. Vaderlandsche Kindercantate voor koren
en symfonisch orkest. Gedicht van MAURITZ SABBE. Muziek van EDWARD
KEURVELS (Klavierbewerking van WILLEM DE LATIN). Antwerpen, z. j.
SABBE (M.). --

Door den heer Dr. E. VAN OYE, briefwisselend lid, te Oostende :
OYE (Dr. EUGEEN VAN). - Hymne aan Breidel en de Gothic. Op
verzoek der Stedelijke Regeering van Brugge gedicht door Dr. EUGEEN
VAN OYE.

den

15

Bekroond Muziek van

AUGUST REYNS.

Uitgevoerd te Brugge

Augusti 1887. Zang met klavierbegeleiding. Brugge, z. j.

Door den heer Dr. P. J. BLOK, buitenlandsch eerelid te'Leiden :

Bijdragen voor Vaderlandsche Gescltiedenis en Oudheidkunde, verzameld en uitgegeven vroeger door Mr. Is. AN. NIJHOFF, P. NIJHOFF,
Dr. R. FRUIN en Dr. P. L. MULLER, thans door Dr. P. J. BLOK,

hoogleeraar te Leiden. IVe Reeks, dl IX, afl. i -a.'s-Gravenhage,1910.
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La Vie diocésaine. Bulletin die diocèse de Malines. Tome IV, fascicule VII, Juillet 191o.
Door de Redactie

Répertoire d' Art et d'Archéologie; dééouillement des périodiques
franrais et étrangers. 1e année, 191o. Premier Trimestre. -- Het Boek,
Juli 191o. — Onthoudersblad, nr 7, 1910.

Ingekomen boeken.
demie zijn ingekomen :

—

Voor de Boekerij der Aca-

Veroffentlichungen der Gesellschaft fiir Typenkunde des XV. Jaht-

Jiunderts. Vol. III, 1909. Fase. III. Taf.
Gesellschaft herausgegeben von
LIÈME. Leipzig, z. j.

221-250. Is12

KONRAD HAEBLER

and

Auftrage der
ERNST VOUL-

— 6 49 -Zentralblatt fiir Bibliothekswesen. XXVII Jahrgang, 7. u. 8. Heft,
Juli -August 1910.
Sint-Lacas, nr 12, 1910.

Ruildienst. — Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen
TIJDSCHRIFTEN.- Biekorf, nr 14, 1910. — Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, Juli 191o. —
De Katholiek, Aug.-Sept. 1910. -- De Vlaainsche Kunstbode, nr 5, 191o.
— De Maasgouw, nr 2, 191o. — Les Marches de l'Est, nr 4 191o. —
Neerlandia, nr 7, 191o. — Het Katholiek Onderwijs, nr 10, 1910. —
De Opvoeder, nrs 21-22, 1910. - De Schoolgids, nrs 29-30, 191o. —
Dietsche Warande en Belfort, nr 7, 191o.
,

Ingekomen brief. -- Daarna stelt de Bestendige
Secretaris de Vergadering in kennis met den volgenden
ingekomen brief :
Verkiezing der briefwisselende Leden. ---- Brief
van 27 Juli, waarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Academie afschrift
stuurt van het Koninklijk Besluit van II Juli, houdende
goedkeuring der verkiezing van de heeren Dr. JOZEF
MANSION, R. VANDEN BERGHE en Dr. IS. BAUWENS tot
briefwisselende leden.
^
^*

Ambtelijk Comiteit voor Tijdschriften bij de Wereldtentoonstelling te Brussel. — De heer Bestuurder,
Prof. AD. DE CEULENEER, doet aan de Vergadering de
volgende mededeeling : De Academie had mij belast een
gehoor te vragen aan den Minister van Nijverheid en
Arbeid, tevens aan den Minister van Wetenschappen
en Kunsten. Op 21 Juli heb ik een brief aan beide
Ministers gestuurd; en, daar ik, na acht dagen, geen
antwoord bekwam, schreef ik nogmaals den 28 Juli. Ik
ging den 30 naar het Ministerie van Wetenschappen en
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Kunsten en vernam van den Kabinetsoverste dat de
Héer Minister met verlof was gegaan. Den zelfden dag
ontving ik van den Heer Minister HUBERT een brief, in
't Fransch opgesteld, meldende dat zijn Kabinetsoverste
mij den 3 Augustus zou ontvangen om over de zaak van
het Comiteit voor Tijdschriften te spreken. Ik heb aan
den Heer MAVAUT het volgende gezegd
« Het Comiteit voor Tijdschriften, bij Koninklijk
Besluit van 12 April ingesteld, bestaat slechts uit vertegenwoordigers van Fransche Tijdschriften. Dit is kwetsend voor het Vlaamsche volk. In het Vlaamsch worden
er wellicht meer tijdschriften gedrukt dan in het
Fransch; en, zekere Vlaamsche tijdschriften worden
op meer exemplaren getrokken dan de Revue numismatique en zelfs dan de Revue générale en de Revue de Belgique. Daar de Koninklijke Vlaamsche Academie de
letterkundige belangen van het Vlaamsche volk heeft te
verdedigen, werd, in vergadering van 20 April, op
voorstel van Jhr. NAP. DE PAUW, besloten schriftelijk bij
den Heer Minister daartegen in verzet te komen. De
brief werd den 20 April aan den Heer Minister gestuurd;
sedert dien heeft het Bestuur der Academie tweemaal
geschreven om een antwoord te bekomen en ik heb ook
tweemaal moeten schrijven om in gehoor ontvangen te
worden. »
De Heer MAVAUT vroeg mij wat de Academie verlangde. Ik antwoordde : dat de miskenning zou hersteld
worden, door het benoemen in het Comiteit van een
zeker getal vertegenwoordigers van Vlaamsche Tijdschriften. De heer Kabinetoverste zegde mij dat hij dit
verlangen aan den Minister zou mededeelen. Ik vestigde
alsdan zijne aandacht op de noodzakelijkheid deze
benoemingen zoo spoedig mogelijk te doen, daar het
anders te laat zou zijn. Ik eindigde met aan den Heer
MAVAUT te vragen, noodra het Koninklijk Besluit zou
afgekondigd zijn, er aan de Academie kennis van te
.
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willen geven, en dit wel in een brief in 't Vlaamsch
opgesteld; want, voegde ik er bij, de Heer Minister
heeft mij in het Fransch bericht gegeven dat ik u heden
zou kunnen spreken; nu zulke handelwijze strookt niet
met de bepalingen der wet van 1878, die bepaalt dat het
Middenbestuur in 't Vlaamsch op Vlaamsche brieven
heeft te antwoorden. Ik hoop dus dat in 't kort dit
besluit zal verschijnen en dat wij alzoo voldoening zullen bekomen.
**

Mededeeling namens Commissïën.
10) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
De heer KAREL
DE FLOU, secretaris, legt het hierondervolgende verslag
ter tafel over de morgenvergadering van 20 April 11.
Jhr. Mr. NAP. DE PAUW stelt als uit te schrijven prijsvraag
voor, de aanvulling van de Bibliog raplaie der Middelnederlandsche
schriften, indertijd door den beer L. PETIT uitgegeven, en wijst op
de dringende noodzakelijkheid van het volledigen van dat handboek voor het tijdstip 1887-191o. — Er wordt hierop opgemerkt,
dat de heer PETIT voornemens is zijn werk voort te zetten.
De heer K. DE FLOU stelt de Vergadering in kennis met den
wensch door Baron J. DE BETHUNE, van Kortrijk, uitgesproken,
om het werk van zijn overleden broeder, ons Medelid, door een
of ander lid der Commissie te zien voortzetten, of liever van
meet-af heraanleggen, namelijk een Woordenboek voor Middelnederlandsclie vaktermen betreffende metselwerk, steen- of beeldhouwerij, timmer- en schrijnwerk, molenbouzu, waterwerken, enz., waar-

voor ons afgestorven Medelid menige nota's verzameld had. —
Er wordt besloten dit voorstel voor het oogenblik zonder gevolg
te laten, wijl er blijkbaar niemand is, cie over het noodige
materiaal beschikt om zulk een arbeid, hoe gewenscht dan ook,
aan te vatten.
De heer EDW. GAILLIARD deelt een brief mede van den
heer Dr. MARTIN, uit Straatsburg, die ons voorstelt een fragment
van een leerdicht, 120 versregels, uit te geven. — Er wordt besloten het fragment ter inzage te vragen.
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De heer Is. TEIRLINCK wijst op 11r 1480 van den Catalogus
van Gouda-Quint, te Arnhem, waarbij een hs. van Reinaeut de
Vos, beslaande 286 blzz., te koop wordt geboden. — De Commissie beslist dat dadelijk inlichtingen zullen gevraagd worden.

Vervolgens legt de heer K. DE FLOU het verslag ter
tafel over de morgenvergadering den 15 Juni gehouden
Door den heer A. GANDERHEYDEN, te Hilversum (Noord
Nederland), is tot het Bestuur de vraag gericht, of de Academieden inhoud vals een Middelnederlandsch handschriftje, bestaande uit een HeiIi eiikalender, benevens raadgevingen van
allerlei aard, onder hare uitgaven zou willen opnemen. De heer
Bestendige Secretaris heeft den heer GANDERHEYDEN ingelicht
hem uitgenoodigd zijn werk in te zenden. Vandaar dat de en
dagorde het benoemen eereer Commissie van beoordeeling
behelst. Daar de heer GANDERHEYDEN tot nog toe het hem door
de Academie gevraagde nader bescheid niet heeft laten toekomen, moet de zaak wel verdaagd worden.
Naar aanleiding van een schrijven van den Weled. beer
Minister van Wetenschappen en Kunsten, wordt vervolgens de
zaak van het Honorarium voor uitgave van Middelnederlandsche
teksten breedvoerig besproken.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. --- De heer TH. COOPMAN, secretaris , .
brengt verslag uit over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden :
Daaruit blijkt, dat op verslag van de heeren Prof.
Dr. J. MAC LEOD en Is. TEIRLINCK, de Commissie aan
de Koninklijke Vlaamsche Academie mag voorstellen de
verhandelingen : Over soortelijk gewicht en watergehalte in
het brood, door Dr. A. J. J. VANDEVELDE en A. REVYN,
alsmede over Verzeepingsinethoden... door EDMOND POPPE,
uit te geven. --- Goedgekeurd. De verslagen der heeren
verslaggevers zullen in de Verslagen en Mededeelingen
opgenomen worden.) (Zie op blzz. 697-698, en verder op
blzz. 747-752 en 753-807.)
Ten slotte, deelt de heer TH. COOPMAN mede dat de
eerw. heer J. BOLS eene verhandeling heeft voorge-

-
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lezen over de uitgave van Brieven van en aan Zuidnederlandsche schrijvers en dat de Commissie verzoekt dat de
Academie het stuk zou laten drukken in hare Verslagen
en Mededeelingen. — (Aangenomen.) (Zie op blzz. 699-71o.)
3°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographic. -- De heer JAN BROECKAERT deelt
aan de Vergadering mede, dat de Commissie, op verslag
van hem en van den heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
beslist heeft aan de Academie voor te stellen de verhandeling : Geschiedenis der Abdij van Ninove, door den
eerw. heer ERNEST SOENS aan de Academie aangeboden,
onder hare uitgaven op te nemen. — (Aangenomen,
onder voorbehoud dat Schrijver gevolg en voldoening
zal geven aan de aan- en opmerkingen door de verslaggevers gedaan. — De verslagen van de heeren JAN
BROECKAERT en Prof. Dr. DE VREESE zullen in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.) (Zie beneden
op blzz. 711-717.)

DAGORDE.
10) Commissie tot het voorstellen van Prijsvragen. Verslag (3o Juli), door den heer TH. COOPMAN,
secretaris der Commissie. — Vaststelling der uit te
schrijven prijsvragen en bepaling de r toe te kennen
prijzen. (Ingevolge art. 50 van de Wet der Academie, werd

het verslag gedrukt en voor de Augustus-vergadering aan de
De
heeren werkende lieden vertrouwelijk medegedeeld.)
heer TH. COOPMAN leest zijn verslag over de werkzaamheid der Commissie. De volgende prijsvragen worden
door de Vergadering aangenomen :

Voor 1913.
Gewesttaal.
Klankleer van het Gentsch dialect.
Prijs : 600 fr.. of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.

Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1912.
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Voor 1915.
Middelnederlandsch.
Klankleer van het Hollandsch dialect in de middeleeuwen.
Prijs : 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1914.

Voor 1916.
Kunstgeschiedenis.
Planten en dieren in de randversieringen van de Vlaamsche
verluchters uit de 14 de, 15 de en 16de eeuw. (Nomenclatuur, identificeering, chronologie, stileering.)
Prijs : 1000 fr.

Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1915.

Voor 1916.
Vak- en Kunstwoorden.
Een volledige vakwoordenlijst over de Hoppeteelt, met opgave van
de Fransche, Duitsche en Engelsche benamingen.
Prijs : 400 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1915.

Voor 1916.
Middel- en Nieuwnederlandsch.
Geschiedenis der voorzetsels bij het oorzakelijk voorwerp.
600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1915.

Prijs :

(Men zie, op blzz. 737-746, de volledige lijst der prijsvragen door de Academie voor 1911 en volgende jaren
uitgeschreven.)
2°) Lezing door den heer Dr. jac. Muyldermans :

Het leven en de schriften van P.-F. De Voght. — PIETERFRANS DE VOGHT, oud-leeraar aan het Klein Seminarie
van Mechelen, was van Aartselaar geboortig (i8io); hij
studeerde aan 't Atheneum van Antwerpen ; werd, na
zijne priesterwijding (1833), aan 't Klein Seminarie te
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Mechelen benoemd, waar hij tot 1849 doceerde; verbleef later te Antwerpen, doch een kwijnende ziekte
hield hem, de laatste dertig, veertig jaren zijns levens,
van alle ernstig werk verwijderd. Hij overleed te Mechelen, den 2 September 1895. Tijdens de jaren '4o was hij
druk werkzaam op het gebied van letterkunde en muziek, en wat hij toen gewrocht heeft, al zijn het meestendeels nog gelegenheidsdichten, verdient niettemin
dank en waardeering.Wanneer men ze beschouwt,rekening houdend met den toenmaligen tijd, mag men van
DE VoGHT getuigen dat hij goed werk verricht heeft, en
dat zijn naam dient in eere te blijven.
Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering, dat de lezing van den heer Dr. MUYLDERMANS in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen
worden.
De vergadering wordt te 4 uur gesloten.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
XXXIII.

ZETTEN IN EENE MANDE.
Niets zoo belangwekkend als de kennis onzer oude rechtspleging, in eenen tijd toen er tegen de misdadigers wat strenger te werk gegaan werd dan op onze dagen. Ziehier, onder meer
andere bewijzen, wat er te lezen staat in de stadsrekening van
Dendermonde over 1377-1378
« Item mids dat een man ghemesuse.ert hadde met woorden
jeghen den bailliu van Denremonde, Riquarde van Outerive, so wart bi
bailliu ende scepenen gheordineert te stellene ende te makene een
hout ende daer an eene mande, hanghende op de vischmarct over
twater, omme dien man daerin te zettene, ende andere van gheliken,
twelke costte te makene bi Goessen van den Herdwinkle, der poort
temmerman, mids der coorden ende andere stoffen daer toe hoo-rende... »

Dergelijke strafuitvoering, of het hangen in eene mand en het
dompelen in het water, was tot in de XVIe eeuw niet zeldzaam.
In zijne Bijdragen tot de kennis van het oude strafregt iu Vlaenderen, blz. 519, deelt J.-B. CANNAERT een vonnis mede van den
3 A ug ustus 1511, waarbij zekere Steven de Coninc voor drie
jaren gebannen werd « uuten lande ende graefscip van Vlaenderen up een let, ende voorts op ghestelt te werdene in een
mande ende met eerde gheslegen te werdene ter plaetsen daert
scepenen alsdan ghelieven sal, ende dat omme de ruwhede by
hem gheorbeert up eenen poorter in zyn huus, stekende up de
deure ende andersints zwerende quade ende uutghesochte
eeden, soo hy in costumen heeft ende dat meer ende argher es,
dies gheinterrogieert synde hem vervoordert heeft quade woorden te sprekene ter presentie van scepenen ende huere dienaers,
dat zaken zijn van quaden exemple, nyet sculdech te lydene
zonder pugnitie ».
Ook door de schepenen van Vere, in 't eiland Walcheren,
werd den I i Maart 1511 een vonnis uitgesproken, waarbij de genaamde Jan van Maerle, wegens bedelarij, verwezen werd « te
stane op de kaepe, daernaer te hanghen hi de mande ende te vallen
in het water ».

Het ware niet onbelangrijk na te gaan in hoeverre het
spreekwoord : hij is door de mande gevallen, met de hier bedoelde
strafuitvoering in verband staat. Zie bij VERDAM, v ° Mande :
JAN BROECKAERT.
Dore die mande vallen.

LEVEN EN WERKEN
VAN

PETR. FRANS DE VOCHT
LEERAAR IN 'T KLEIN SEMINARIE TE MECHELEN

(i8xo-i8g5)
door Dr. J. MUYLDERMANS.

I.
Den 2 September 1895, overleed te Mechelen, in den gezegenden ouderdom van ruim 85 jaren, de eerweerde heer PIETER
FRANS DE VOGHT, oud-leeraar in het Klein Seminarie ter stede.
Dikwijls heb ik dien flinken grijsaard met stommen eerbied
nagekeken, wanneer hij, stapje voor stapje, onder de lommerrijke olmen der Schuttersveste vuur zijne woning heen wandelde,
eenzaam, peinzende als leefde hij heel en al in een ver verleden.
Wat zoude ik hem geerne over dat verleden ondervraagd hebben, doch gelegenheid bood zich daar nooit toe aan : de man,
zei men, was z66 menschenschuw geworden ! Mijn eerbied voor
hem moest zich dan bij een beleefd groeten uit de verte bepalen... en wie weet hoe dikwijls hij dit zelfs bemerkt heeft!
Die grijze priester verbeeldde voor mij de eerste jaren onzer
vaderlandsche verrijzenis na 1830. Hij was een der werkzame
zaaiers geweest, die in het verwoeste en braakliggende veld het
goede zaad der nationale eigenwaarde hadden uitgestroeid; een
der wachters op den toren, die de Vlaamsche jeugd hadden
wakker geroepen om 's lands tale tegen hare belagers en vijanden te verdedigen. Rechts en links had ik zijnen lof hooren
spreken door begaafde oud-leerlingen, die, zelven reeds grijsaards geworden, toch den geestdrift nog niet kwijt waren welken.
professor DE VOGHT hun ingeboezemd had, toen hij hun Horatius' oden en Vondel's reiën vertolkte. Terzelfder tijd herinnerde
ik mij levendig 's mans zangspel in ons Nederduitsch schoolleesboek : jonge flaminganten als wij waren in de eerste jaren
'70, hadden wij, gelijk zooveel anderen, gedweept met zijn
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Bekoring en Zege of de Toekomst der Vlaemsclze Letteren ; wij hadden hoores zeggen welk enthusiasme de opvoering daarvan in
1844 verwekt had... en dat wij dan den vromen grijsaard diepen
eerbied toedroegen, moet niemand verwonderen : in dien tijd
was 't de mode nog niet op de ouderen van dagen te schimpen,
en dien gerechten eerbied van toen laat ik nu nog spreken in de
eenige bladzijden welke ik aan zijne gedachtenis toewijd.
**
PI ETER FRANS DE VOGHT werd, den 30 Juli 1810 CI}, te
Aartselaar, ongeveer op 2 1/2 mijlen afstand ten Z. van Antwerpen, geboren. Zijn vader Jan Frans, van Reeth afkomstig, en
zijne moeder Anna Maria Francis, van Aartselaar, waren treffelijke landbouwers. P. F. De Voght was dus een vijftal jaren
jonger dan Ledeganck, Van Hasselt, Rens en Blieck; een tweetal
jonger dan Dautzenberg; een, twee jaar ouder dan Th. Van
Ryswvck, Conscience en R. Snieders. --- Hij studeerde aan het
atheneum van Antwerpen, en, toen de omwenteling van 1830
aan 't broeien was, liep hij met de vele jonge Antwerpenaars
mede, wien de verkeerde handelwijze van Koning Willem tegen
de borst stiet, en die luide verzet aanteekenden tegen de minachting waar België meê bejegend werd. De jonge De Voght
ook, gelijk menig andere, droeg petitiën rond om rechtsherstelling te bekomen, en hielp in de verspreiding mede van allerhande
vlugschriften, die het nationaal besef onder de bevolking wakker
maakten. Naar mij meêgedeeld werd, zoude hem uit dien tijd
van woeling -- ik, ik meen echter, na 183o, -- het volgend
vierregelig vers moeten toegeschreven worden :
« Soyons Belg -es, soyons unis,
Ayons un temple, acne couronne!
Soyons des peuples les amis,
1liais les esclaves de personele ! »

(

2)

(1) Den 3o Juli 181o, zooals het doopregister ter kerke en het register
der geboorten, op het gemeentehuis van Aartselaar, vermelden. Ten onrechte
geeft dus 's mans doodskaartje dan 20 Juli op.
(2) Ja, zoo werd mij door een geloofweerdig man, door een' ietwat
jongeren tijdgenoot van DE VOGHT meêgedeeld. Anderdeels moet nochtans gezeid, dat die vier verzen de eerste verzen zijn van een « Choeur : La
Patrie. Paroles de MM. les élèves de Seconde. Musique de M' DE VOGHT,
Professeur A (de Seconde), en dat zij eerst voorkomen op het programma
der prijsuitdeeling van 't Klein Seminarie te Mechelen, den 18 Oogst 1842.
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Dit zullen sommigen hem op onze dagen ten kwade duiden.
Ei lieven! het staat hun vrij ; edoch mij wil het uit het hoofd niet,
dat zij die de grootste schuld in de omwenteling van 1830 dragen, de Hollanders zelven zijn.
Domien Sleeckx, een achtjaar jongere tijdgenoot van De
Voght, in zijne Indrukken en Ervaringen dit tijdstip besprekend,
getuigt er van :
« Ik heb in rijpere jaren over dien dollen omwentelingsijver, bij
vele jeugdige Antwerpenaars van 1830, weleens nagedacht, en mij
dien pogen te verklaren, daar hij mij, bij Theodoor van Ryswyck en
eenige zijner vrienden, anders met Holland en de Hollanders ingenomen, als een zeer zonderling verschijnsel voorkwam. Ik ben tot
eene slotsom gekomen, die misschien menigen Vlaming van het
einde der negentiende eeuw zal bevreemden bij iemand, die, als ik,
sedert meer dan eene halve eeuw zich onze Noorderbroeders genegen toonde... Ik acht het echter mijnen plicht ook hier de waarheid
te zeggen... »; — waarna Sleeckx op de klove wijst welke, na den val
van Napoleon, tusschen Noord en Zuid bestond, — « eene klove niet
alleen zeer breed, maar van zulken aard was zij, dat de bevolkingen
der heide landen onmogelijk nog iets, dat aan sympathie gelijkt, voor
elkander konden koesteren.... Het verleden geheel vergetend en de
onschatbare diensten, op het einde der zestiende eeuw door de uitwijkelingen uit het Zuiden aan het Noorden bewezen, had men (in
't Noorden) niet opgehouden de Belgen, in het algemeen, de Vlamingen en Brabanders, in het bijzonder, in hunne stoffelijke belangen te
benadeelen en in alle opzichten als de minderen der Hollanders uit
te krijten, hen als zooverre beneden de Hollanders gedaald af te
schilderen, dat zij, hij dezen vergeleken, nog nauwelijks den naam
van beschaafde lieden waardig konden geacht worden, op zijn zachtst
gesproken, den naam van Nederlanders niet meer verdienden. —
Die overdreven strengheid. die minachting_ , waarmede men in het
Noorden over het Zuiden oordeelde, en die niet alleen tot aan de
wedervereeniging, maar nog lang na deze, en zelfs tot heden, bij vele
Hollanders is blijven voortbestaan, was te onrechtvaardiger en te
onverstandiger, daar de Hollanders bij den aanvang der negentiende
eeuw, sedert lang niet meer zooverre boven de Belgen stonden, als
zij waanden ».
Koning Willem, evenmin als zijne ministers en zijne Hollandsche onderdanen, verstond den toestand niet, zegt D. Sleeckx,
en « het was die vrijwillige of onvrijwillige dwaling, welke eene
« der voornaamste, misschien de voornaamste oorzaak werd der
« omwenteling van 183o, althans de oorzaak der geestdriftige
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« deelneming van vele jonge Vlamingen, vooral der jonge Ant« werpenaars, aan de Brusselsche gebeurtenissen, welke de om« wenteling voorafgingen (1) ».
Dat DE VOGHT met hen heeft meêgedaan, valt dan niet te
verwonderen : het worde hem ook niet euvel opgenomen.
Toen hij in 1828 zijne humaniora voltrokken had, was hij
mede een slachtoffer der Hollandsche knevelarijen. Hij wou
priester worden; doch den 11 Juli 1825 had Koning Willem een
bevel uitgeveerdigd, dat, van dien dag af, geene nieuwe leerlingen in het Seminarie van Mechelen meer mochten aanveerd,
tenzij die jongelingen welke behoorlijk in het Collegium Philosophicum hunne studies voleind hadden. Dit collegium echter was
een bedroefd namaaksel van keizer Jozef's befaamd Seminariecm
Generale, en met reden oogstte het vanwege onze katholieke
bevolking denzelfden afkeer in. Eerst op het einde van 1829
werd het Groot Seminarie van Mechelen wederom geopend ;
het Klein Seminarie met zijne school van wijsbegeerte, den
Mei 1830.
Denkelijk, te midden van die beroerde tijden, heeft de
jonge DE VOGHT achterdochtig de toekomst ingezien. Wat
zoude hij eindelijk aanvangen? Eene wijl dacht hij, ondanks den
inwendigen aandrang tot den geestelijken staat, — dacht hij zich
uitsluitelijk op de muziek toe te leggen en zich alzoo 'nen weg
door de wereld te banen. Zulk voornemen was niet ijdel uit de
lucht gegrepen : de jongeling toonde buitengewonen aanleg
tot de muziek. En — zoo vertelde DE VOGHT zelf, -- zekeren
dag deed ik mijn hert daarover open aan een bejaarden kloosterling; toen ik gedaan had : « Ja », sprak de man ernstig, « ik
geloof dat er een muziekkundige in u steekt, sed quid hoc ad ceternitatem ? maar wat profijt voor de eeuwigheid? » Die woorden
troffen den jongen student diep; zijne beslissing bleef niet uit;
hij trad in het Seminarie van Mechelen, en den 21 December
1833 werd hij er priester gewijd.
Sedert den 1 October 1833 al, had de geestelijke overheid
hem tot subregent in het Klein Seminarie benoemd. Van 1838
tot 1840 doceerde hij er in de 5e Latijnsche school; van 184.o tot
'49 inbegrepen, was hij leeraar in de poësis; waarna hij beurte(i) Cfr. Indrukken en Ervaringen door D. SLEECKX. Uitg. J. Vuylsteke, Koestraat, Gent. 190 ; — blz. 54 en vlg.
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lings verbleef in Antwerpen, later te Pierbaix als huisleeraar, op
het kasteel van den heer de Man de Lenninck, en bij den graaf
Meefis te Argenteuil (Ohain). Zijne laatste jaren bracht hij in de
eenigheid door te Mechelen, bijna vergeten in die stad, waar hij
weleer zoo hoog gewaardeerd en geestdriftig toegejuicht werd,
o ja! doch nog immer uiter herte geacht door de zeldzaam geworden oud-kennissen, en voortdurend vereerd door de dankbare liefde van Kardinaal Goossens, zijnen oud-leerling. Zoo
menigmaal mocht ik uit den mond van den doorluchtigen Kerkvoogd vernemen, hoe DE VOGHT zijne leerlingen van poësis wist
te verrukken voor al het schoone der letterkunde en de rijke
schatten onzer moedertaal ! Waarlijk, zijn invloed op het jong
studentenvolk moet groot geweest zijn te oordeelen naar den
diepen indruk, die nog zoo langen tijd van hem overbleef in
't geslacht der jaren '40. Bewonderde men den man om zijne
belezenheid en geleerdheid, niet minder achtte men hem om zijn
doelmatig en levendig onderwijs in de letterkunde. Levendig :
trouwens, alles leefde in den professor, wanneer hij vóór zijne
leerlingen stond oog en stem en gebaren, en... niet minder liefderijk klopte zijn hert voor de jonge knapen. Dit gouden hert
heeft elkeen kunnen waardeeren die' met hem vertrouwelijk
mogen omgaan heeft. Maar eilaas! de geest was niet bestand
om den last der zware taak te torschen, en hij bezweek onder de
vermoeienis. Jaren lang sleepte DE VOGHT een kwijnend leven
voort, lijdend aan eene onuitroeibare zenuwkwaal. Thans slaapt
de waarde man den slaap der rechtveerdigen op het kerkhof
van Bonheiden, een dorpje bij Mechelen, waar eene vriendenhand het volgende grafschrift op zijne laatste rustplaats neerschreef :
HEIL IACET

PETRUS FRANCISCUS DE VOGHT,
MUSICUS, POETA,
QUONDAM PROFESSOR
IN MINORI SEMINARIO
MECHLINIEE UBI DECESSIT
2 SEPT. Ao 18 95, ZETATIS 86, SACERDOTII 62.
ORA, VIATOR,
UT CANTET CANTICA DOMINI
IN TERRA vIVENTIUM.
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Onderzoeken wij nu even wat priester DE VOGHT op het
gebied onzer taal achterliet.
De voorraad is niet groot; hij kan zelfs van weinig of van
geener weerde schijnen; doch, rekening houdend met de jaren
waarin DE VOGHT werkzaam was, aarzelen wij niet te bevestigen,
dat er verdienste ligt in die gelegenheidsdichten van den ieverigen leeraar, en dat zijn woord, overtuigend gelijk het was en tot
hert en ziele sprekend, vruchtbaar zaad in den akker wist uit te
strooien.
Het oudste dicht — in alexandrijnen — dat me van hem in
handen kwam, is een handschrift :
« Aen myne Zuster de Godminnende Joanna Begga De Voght.
Op den dag van haere plechtige Belofte, op het Beggynhof te Antwerpen, den dertigsten der Oogstmaend achttien honderd een en
dertig ».

Het stuk is nog heel en al in rhetoricijnschen trant opge-steld, en de synthesis er van ligt in de zes volgende dichten :
« Ik wenschte u véel geluk, en dankte en loofde God,
Zoo voelde en agtte ik uw benydensweérdig lot!
Neen, 't is niet iedereen in 's Hemels gunst gegéeven
Op 't woelend traenendal als Engelen te léeven,
Gelyk gy het gaet doen, met 't zuyvre Zustrental,
Waer gansch uw léeven liefde en vrede weézen zal ».

O ! nog menigmaal zal de dichter het stille begijntjesleven tot
thema van een gelegenheidsversje nemen : hij kende het terdege; niet enkel zijne zuster, maar ook zijne tante was begijntje
op het hof van Antwerpen.
Gedagten by de Plegti e Belofte, die nzyne lieve zuster MariaCatharina De Voght, nu Zuster Agnes, deed in Ste-Elisabeths
Gasthuys te Antwerpen, den 24 July 1838. Mechelen, uyt de drukkery van Van Velsen- Van der Elst. — Het stuk is getiteld : Liefde,
io blz., 12 X 20. 5 ctm. De rhetoricijnsche trant verdwijnt van

lieverleê : er zit meer zwier in de strofen. Men oordeele even
« Nu lescht ge uw' liefdedorst, geruster,

Gods bruyd en aller menschen zuster,
Aen eenen kelk van zaligheyd.
Hoe geêrne kroon ik u met bloemen!
Hoe geêrne zal 'k u Agnes noemen!
Schoon ge altyd myn' Maria zyt
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daer bidden!
Van die trouwen,
trouwen, die
die daer
Van
Dael, gy zyt niet vreemd daer! in Dael,gyztnivrmdae!
U wer vrienden
vrienden huisgezin!
huisgezin I
Uwer
« Knielt
Vader, zusters,
zusters, broeders,
broeders,
Knielt ja!
ja! Vader,
moeders,
Uitverkorene
Uitverkorene der
der moeders,
Knielt
Daer komt
komt uw
uw Heiland
Heiland neêr!
neêr! ))»
Knielt!I Daer

In den
den tweeden
tweeden(1841-42)
(1841-42) en
en derden
derden(1842-43)
(1842-43) jaargang
jaargangvan
van
voor : een
De
j'JiIiddelaer komen
eenige stukjes
stukjes van
van DE VOGHT
VOGHT voor:
komen eenige
De Middelaer
fabeltje
blz. 217
Os en
en Ezel, naar het Hgd.
van den 22nn :: Os
217 van
fabeltje op blz.
OS
EZEL.
OS EN
EN EZEL.
Os
Ezel keven
keven fel,
Os en
en Ezel
Om
eindlyk toch
toch te
te weten,
weten,
Om het
het eindlyk
\Vie
twee geleerd
geleerd mogt
mogt heeten.
heeten.
Wie van
van twee
geen won
won het
het spel.
spel.
Geen
Geen gaf
gaf 't't op,
op, geen
Daer
nydigst,
Daerzy
zy pleitten
pleitten om
om ter nydigst,
Scheen
van weêrzy
weêrzy onpartydigst,
onpartydigst,
Scheen 't't van
Dat
indien hy
wou,
Datde
de Leeuw,
Leeuw, indien
hy wou,
Best
Best de
de zaek
zaek beslissen
beslissen zou.
zou.
Beide
gebGgen
Beide stonden
stonden diep
diep gebogen
troon::
Voor
dieren konings
konings troon
Voor der
der dieren
Deze
oogen
Dezesloeg
sloeg op
op hen
hen zyne
zyne oogen
Scheef
eedlen hoon.
hoon.
Scheefen
en vol
vol van
van eedlen
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Dan, tot
tot slot
slot van
van 't't hevig
hevigdingen,
dingen,
Dan,
Sprak Zyn
Zyn Majesteit
Majesteit en zei
zei : :
Sprak
Gy zyt
zyt gekken
gekken alle
alle bel
bei ».
».
«« Gy
stonden stom
stom en
en gingen.
gingen.
Beide stonden

denzelfden jaargang,
jaargang, blz.
blz. 274,
274, onder den
den hoofdtitel
hoofdtitel::
En inin denzelfden
Karaktertrekken, komt de volgende teekening voor
voor van
van
Karaktertrekken,
JUDAS.
Heb 't't gevloekte
gevloekte zilver
zilver toch
toch
'k Heb
weêrgegeven!
Die gevloekten
gevloekten weérgegeven!
Waerom, Helle!
Helle! waerom
waerom nog
nog
Waerom,
Mott de
de Godsverrader
Godsverrader leven
leven?~
Moet
Dien ik kusse
kusse I! (1)
.. en
en 'k
'k kuste
kuste Hem
Hem!
Dien
(1)...
!
» ...Ja,
Ja,hem
hemhoorde
hoordeik
ikhet
hetzuchten!
zuchten!
«(( Vriend! »...
Vriend! »...
>l.o. Ja,
Ja, nu
nu nog
noghuor
zynstem
stem!
« Vriend!
hoor 'k'kzyn
!
Vriend! »....
)) .... En
En waer
waer die
diestemme
stemmeontvlugten
ontv!ugten ! !
« Vriend!
'k
Wilde in
in 't't diepst
diepst der
der helle
helle vliên,
vliên,
'k Wilde
Zoo 'k
daer 't
't stekend
stekend « Vriend
Vriend »)} niet
niet hoorde
hoorde!
Zoo
'k daer
!
Zoo des Meesters
Meesters vriendlyk
vriendlyk zien
zien
Zoo
harte niet
nietdoorboorde
doorboorde!I
My daer 't't harte
My
«
«

Vriend! »...
)} ...Beminde
Beminde hy
hymy
mytoch
toch?1

« Vriend!
... En
En 'k
'k ging
ging zyn
zyn bloed
bloed doen
doenstroomen
stroomen !I
Vriend ! »»...

Doemlingshart!
nog::
Doemlingshart!Hy
Hy zei
zei 't
't u nog
«
Vriend!! waertoe
waertoe zyt gy
gy gekomen
gekomen!I »
« Vriend
Ei! ei!
ei I by
by 't'tAvondmael
Avondmael
ei! ei!
Voelde
in myne
myne ingewanden
ingewanden
Voelde ik in
Reeds
dat zwaerd
zwaerd van
van gloeijend
gloeijend stael
stael
Reeds dat
Daer
my kerven
kerven I! daer
daer my
my branden!
branden!
Daer my
Ei! ei! ei! hoe
hoe aen
aen myn
myn mond
mond
Die
verra"ersl'ppen gloeden
gloeden!!
Die verraderOppen
Ei!
ei I hoort
hoort om
om my
my rond
rond
Ei ! ei!
ei! ei!
Heel de
de helle
helle spottend
spottend woeden!
woeden!
Hemel!
waer wil
wil 'k
'k naertoe?
naertoe 7
Hemel ! Hel!
Hel! waer
Schrik
warring ! afgronds
afgronds wegen!
Schrik en warring
Godes gramschap iaegt my moê!
Godesgramchpityoê!
Godes
tegen!
Godes gramschap
gramschap houdt
houdt my tegen!

(I)
Judas had
had aan
en gegeven,
zeggende:
Opperpriesters een teek
teeken
aan de Opperpriesters
gegeven, zeggende
(t) Judas
•« Dien
• Matth.
Dien ik
hem! 1,
Matth.XXVI,
XXVI, 48.
grijpt hem!
die is
is het; grijpt
ik kusse, die
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Hemel ! doem! stort op myn kop
Om den doemling te verdelgen !
Aerde, doem me! en scheur u op
Om den doemling te verzwelgen !
« Vriend ! » Maer 'k vloek het uer, toen hy
My als vriend heeft aengenomen!...
« Vriend !.., » Myn toevlugt ! Hel ! wees 't gy l...
« Vriend ! waertoe zyt gy gekomen ? »
Op den berg, aen de overzy,
Ging een God aen 't kruishout sterven,
En hy riep den moordnaer : « Gy
Zult nog heên den Hemel erven ! ►
^

Toen had in Gebenhinnom (1)
Zich de Jonger (2) opgehangen !
En daer danste een duivlendrom
Zeegnend rond met hellezangen.
En het zwarte ligchaem barst
Door de woe' der ziel gespleten,
Daer zich Satan vast aen perst,
Satan, die haer had bezeten!
Satan heft zyn zoon omhoog ;
Satan zal zyn zoon wel loonen
Satan wil maer van omhoog
Hem nog eens Kalvaerje toonen !...
Dan vliedt Satan met hem neer
Daer hen eeuwge vlammen groeten,
Daer de laegste uit 't duivlenheer
Hen vertrappen met de voeten.
En zoolang als Satan leeft,
Klemt die den verraêr daer neder
En omermt hem daer; en geeft
Eeuwig die den kus hem weder.
(1) Hebr. = dal van Innoms zoon. Dit ligt bezuiden Jerusalem nevens
den Olijfberg, en wordt door de Cedronbeek bespoeld. Eertijds stond daar
het standbeeld van den afgod Moloch, ter wiens eere de Israëlieten hunne
kinderen levend verbrandden. Sedert Koning Josias werden hier al de onreinheden uit de stad aangevoerd en in een aanhoudend vuur gewor aen. Gebenhinnom, meer Gehinnorn geheeten, was voor de Joden het voorbeeld der hel :
van Gehinnom komt de bijbelsche naam der hel, Gehenna.
(2) Hier leerling van Christus, Hd. funger.

666 Ik meen
meen rechtuit,
beste is,
is, dat
dat rond
rond
rechtuit, dat
dat dit
dit stuk al
al van
van het beste
1841-42
echte karakterschildering!
karakterschildering!
1841-42in
in het
het licht
licht kwam:
kwam : 't isis echte
den volgenden
volgendenjaargang
jaargangkomen,
komen, op
opblz.
blz.227
227 en
en228,
228, twee
twee
In den
de 124e:
cOlzjidunt in
harpzangen
voor. Dit
harpzangen van
van David
David voor.
Dit is de
124e : Qui confidunt
Domt'no::
Domino
Vast
staet hy, onverwrikt,
onverwrikt, als
als Sions
Sions oude
oude rotsen,
rotsen,
Vast staet
om bystand
bystand ziet.
ziet.
Die,
fier op
op Godes
Godes vaen,
vaen, naer
naer God
God om
Die, fier
Van
de held
held 1I Hy lacht
lacht met
met 't't zwaerd
zwaerd der
dertrotsen,
trotsen,
Van Salem
Salem is de
En stortte
stortte ook
hem, by
hy beefde
beefde niet.
niet.
En
ook 't heelal
heelal neêr
neêr op
op hem,
Rond hem
hem staen
sta en de
de eeuwge
eeuwge bergen
bergen Gods,
Gods, onwinbre
onwinbrewallen,
wallen,
Rond
Waer de
de Almacht
Almacht zelf haers
haers kampers
kampers lyftrouwanten
Iyftrouwanten leidt.
leidt.
Waer
Dat
millioenen onversaegd
onversaegd zyn
zyn heer
heer bevallen,
bevallen,
Dat millioenen
Gods
verschanst 't't van
in der
der eeuwigheid.
eeuwigheid.
Gods arm
arm verschanst
van nu
nu tot
tot in
Want, Heere
Heere I! als
logentael en
haet met
met de
de yzren
yzren roede
roede
Want,
als logentael
en heet
}eruslems
dren achtervolgt
achtervolgt en
en bloedig
bloedig slaet,
slaet,
Jeruslems ki
ki dren
Dan kaamt
breekt des
des boozen
boezen arm,
arm, dat,
dat, 't't martlen
martien moede,
moede,
koomt ge en breekt
Uw volk
volk de
de hand
hand niet
niet uitsteek
uitsteek tot
tot het
het kwaad.
kwaad.
Daer
nog braven,
braven, Heer!
Heer! nog
nog braven,
braven, hier
hier beneden,
beneden,
Daer zyn
zyn nog
Die, regt
regt van
van hart
hart en
en onverschrokken,
onverschrokken, voor
voor het
het goed
goed
Die,
En
uw huis,
huis,en
envoor
vooruw'
uw'heilge
heiIgewetten
wettenstreden
streden1 I
En voor uw
hun de
de zege
zege zoet
zoet!!
Maek, Heere,
Maek,
Heere, hun
En,
zien we
we er met
met den
den hoop
hoop uw
uwheerbanier
heerban ier verlaten,
verlaten,
En, zien
En
zydlings gaen,
gaen, al knielen
knielen zy
zy voor
voor Baal
Baal niet
niet neêr,
neêr,
En zydlings
Verwerp
lafaerts I straf
straf ze I! God
God I! met
met die
die uu haten
Verwerp de
de lafaerts!
haten!I
Maer geef den vrede aen de uwen weêr!
Maergfdnv uweêr!

Ecce quam
quam bonum,
bonum~ dien de goede
goede professor
professor
132e : Ecce
Dit is de 132e:
de kweekelingen
kweekelingen van
van ons
ons Klein
Klein Seminarie
Seminarie»
opdroeg::
» opdroeg
« aen de
Hoe genoeglyk
genoeglyk toch!
toch I hoe
hoe zoet
zoet !I
En
aller hart
hart hoe
hoe goed
goedIl
En voor aller
Uitverkoren
Sions zonen
zonen!!
Uitverkoren Sions
Hier,
in der
der belofte
belofte land,
land,
Hier, in
Aen zoo warmen
liefdeband,
warmen liefdeband,
Allen broêrs
broêrs by
by een
een te
te woonen!
woon en !
Allen
Zoeter
Aarons wellust
wellust niet,
niet,
Zoeter is Aarons
Als de
de balzem-olie
balzem·olie vliet
vliet
Als
Van 's gezalfden
gezalfden zachte
zachte lokken
lokken
Van
En
hem hemelgeur
hemelgeur verzaedt,
verzaedt,
En hem
't welruikende
welruikende gewaed
gewaed
In 't
In
Van den
den Nardus
Nardus heel
heel doortrokken!
doortrokken!
Van
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Langs den oever der Jordaen
Lacht de morgen zoo niet aen,
Zoudt ge nog zoo vry niet aêmen,
Als van Hermons frisschen top
't Koeltje met den zilvren drop
't Bloembed komt veraengenamen !
« Allen broeders daer by een !
Draeg hun al myn zoetigheên; »
Zeide ons Heer aen zynen Zegen,
« Jaeg van hun den sombren druk;
« Eeuwig lagche rein geluk
« Myner liefde kinders tegen ! »
k

Insgelijks in de jaarboeken van de « Academie » of het
Letterkundig Genootschap der leerlingen van het Klein Seminarie van Mechelen, trof ik eenige dichtjes van DE VOGHT aan,
welke ik de moeite weerd acht hier over te schrijven.
Het 1e, een fabeltje : De Vorsch die zoo groot wil worden als
den Os, werd denkelijk door hem of door een zijner leerlingen
voorgedragen, den 12 November 1839: 't is de datum die boven
dit stuk en andere nevensstaande is aangeteekend. Hier is het :
DE VORSCH DIE ZOO GROOT WIL WORDEN ALS
DEN OS.
By Austruweel zat in de wei
Een jonge vorsch van verre — op eenen os te kyken.
Het beestje peinsde -- en zuchtte -- en zei :
« Wat is er toch te vergelyken
By zoo een dier?
En ik -- och arm 'k schyn niet een zier!...
Ik zal myn leven
Myn' vader 't nooit vergeven.
Die wreedaerd droeg zyn jonge zich niet aen...
Had hy in de eerste jeugd myn buiksken deugd gedaen,
Het zou met my wat anders gaen
En 'k zou voor iedereen niet achter moeten staen!...
Maer zoo ik eens dat vader heeft misdreven
Herstellen wou door eigen streven !... »
Die os, zoo dacht by in zyn geest,
Is ook niet altyd groot geweest.
« En wie zou my alleen beletten
Van, als een ander, uit te zetten? »
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Gezeid
gedaen .•• De
De jonge
jonge vorsch
vorsch begint
begint
Gezeid -— gedaen...
op te
te blazen
blazen —
- zich
zich te
te rekken
rekken —
Zich op
Zich
komt zoo
zoo by
by zyn
zyn buerman
buerman :: «« Vrind!
Vrind I
En komt
Begint myn rug zoo niet te trekken
Begintmyruzo ekn
Op
dien van
van genen
genen os?
os? »» Op dien
- «« Onnooz'le!
Onnooz'le! staen
hersens los
los
staen uw hersens
Of wilt
wilt gy
gy gekken! n
" -'t Gebuerke
vleien niet...
niet...
Gebuerke kende
kende 't vleien
De jonge
jonge vonch
Laet dien
dien dwazen
dwazen —
vorsch dacht:
dacht : «« Laet
nydigaerJ —
- maer
muer razen!
Dien
Dien nydigaerd
My nog wat
Wat feller
feller opgeblazen!
opgeblazen!
My
nu 't'tverschil
verschil zoo
zoo groot
groot nog?
ziet! »» Is nu
Is
nog? ziet!
- «« Het
Het trekt
trekt er
er op
op --- gelyk
gelyk dat
dat riet
riet
Op Onz'
Onz' Liev'
Liev' Vrouwen
Vrouwen toren
toreu »...
»...
Op
De jonge
gram —
- doch
doch:: geenen
gtenen moed
moed verloren!
verloren I
De
jonge vorsch
vorsch wordt
wordt gram
Hy
wringt zich
zich -— kropt
- en
en —
- perst
perst
Hy wringt
kropt zich
zich op
op -Zyn
binnen ... tot
lOt hy
hy berst.
berst.
Zyn adem
adem binnen..,
--

-

En
vele menschen
menschen —
- arme en
en ryken
ryken —
En vele
Zult
ge in
in den
den wereld
wereld zien,
zien,
Zult ge
vorsch gelyken,
gelyken,
Die aen
aen dien
dien vorsch
Die
Zich mart'lend, tot
tot dat
dat zy
zybezwyken.
bezwyken.
Zich
Om niet
niet te
te moeten
moeten wyken
wyken
Om
Voor grooter'
graoter' lien.
Iien.
Voor
daer fier
fier —
- aen
aen 's'skoopmans
koopmans zyden
zyden
Zoo zal
Zoo
zal daer
Op d'yz'ren
d'yz'ren spoorweg,
spoorweg, in
berlien --Op
in berlien
Een klerk zyn
zyn laetsten
laetsten oord
oord verryden.
verryden.
Een
En, als
als 'k
'k maer
maer op
op my
myzelven
zelven let,
Ier,
En,
Ik heb
h.b met knoeien
knoeien en
en veel
veel zweeten
zweeten
Een
fabelt jen in
in 't't vlaemsch
vlaemsch gezet
gezet —
Een fabeltjen
'VaeromL.
Om ook
ook poëet
poëet te
te heeten.
heeten.
Waerom?... Om

heet De Vos, de
Wolf en
en het
het
fabel, heet
de Wolf
Het 2 e,e, insgelijks eene fabel,
het register
register het
het«
Februari r840
».
« jaartal Februari
1840 ».
Peerd. Het draagt in het
Hier volgt het
het::
DE
VOS, DE WOLF
WOLF EN
EN HET
HET PEERD.
PEERD.
DE VOS,
Een
van Reinaerts
Reinaerts jongste
jongste neven
neven
Een van
Had nog
nog nooit
nooit een
een peerd
peerd ontmoet.
ontmoet.
Had
Eens,
wat lang
lang op
op jagt
jagtgebleven
gebleven
Eens, wat
En door
door woud
woud en
en wei
weigedreven,
gedreven,
En
op heur
heur buitengoed,
buitengoed,
Vond hy, op
Vond
's Konings
Konings merrie,
merrie, wel
wel gevoed.
gevoed.
«
Wat een
een hoogte!
hoogte! En
En vol
vol van
van leven!
leven! »»
« Wat
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Was om
om Vosken
Vosken te
te doen
doen beven!
beven!
Voske
was nog
nog kort
kort van
van haer
haer::
Voske was
Maer hy
kende al all'
all' de
de treken
treken
Maer
by kende
streken van
van zyn
zyn vaêr.
vaêr.
En
En de streken
'k Moet
Moet den
den wolf
wolfdaer
dan van
van gaen
gaen spreken,
spreken,
Dacht
..• Deze
Deze was
was een
eenpronker
pronker —
Dacht hy
by...
als een
een stadsche
stadsche jonker
jonker —
Neuswys als
Maer
een eersten
eersten dommerik.
dommerik.
Maer een
« Vriend!
ik kwam
kwam daer
daer onderwegen
onderwe5en
Vriend! ik
Vast
den vorst
vorst der
der dieren
dieren tegen.
tegen.
Vast den
O!
zoo groot!
grootl »• —
- ««Zoo
Zoosterk
steIk als
als ik?
ik1 »
O ! zoo
Vroeg
wolf, niet
niet heel
heel te
te vrede,
vrede,
Vroeg de
de wolf,
Als of
of Vos
Vos hem
hem ong'lyk
ong'lyk dele,
dede,
Als
Omdat hy
nog grooter
grooter liên
lièn
Omdat
hy nog
Dan
de wolven
wolven had
had gezien.
gezien.
Dan de
« Wat
~ als
1... Zoo
Zoo nog
nog wel
wel zeven!
zeven!
Wat?
als gy
gy?...
Daer mag Vos zyn woord op geven. »DaermgVoszynwdpev.»
Chlt 1wat
wat monster
monster was
was het
hetdan?
dan ~
- «« Chtt!
Maek
't portret
port~et eens
eens van
van ».
». --Maek er
er my
my 't
ge kunt
kunt dat
dat niet
nitt gelooven;
gelooven;
- «cc Wolf! ge
't
Gaet myn
myn brein
brein en
en 't't uw
uw teteboven.
boven.
't Gaet
Oh! dat
dat 'k
'k toch
toch niet
nietteek'nen
teek'nen kan!
'k Zou hem u voor oogen zetten: 'kZouhemvrgnzt:
Maer kom
mê 11 Kom
met my
my
Maer
kom mé
Kom zie
zie met
Achter
't bosch
bosch daer,
duer, In
een' wei
wei::
Achter 't
in een'
Want wat
wat hebt
hebt gy
gy teteverletten,
vedetten,
Want
W
oln En
En 't
'I is
is de
de moeite
moeite weerd!
weerd I ">r
Wolf?
mê ... Zoodra
Zoodra het
het peerd
peerd
Wolf liep mê...
Hen
gezien had,
had, ging 't't ter
ter zyden,
zyden,
Hen gezien
Om zyn
zyn lekker
lekker lentegras
lentegras
Meer op
zyn gemak
gemak te weiden...
weiden ...
Meer
op zyn
« 0
'k dacht
dacht dat
dat 't
wat anders
anders was
was »,
01I 'k
It wat
Sprak
de wolf
wolf alal met
metver
velblyden.
blyden.
Sprak de
« Zie
Zie eens!
eens! Voske,
Voske, zie!
ziel by
hy vlucht!
vluchtl
Kom! wy
wy zullen
zullen voor
voor de
de klucht
klucht
Kom!
Hem
naer zynen
zynen naem
naem eens
eens vragen!
vragen 1
Hem naer
Hem
wat foppen
foppen en
en wat
wat plagen!
plagtn 1
Hem wat
voor ons
ons beef
beef
dat hy
by voor
Mooglyk dat
En zyn
zyn zelven
zelven overgeef
overgeef ».
)).
En
Voske dacht
dacht al
zyn eigen
eigen :
Voske
al in zyn
Moet hier
hie.r iemand
iemand slagen
slagen krygen,
krygen,
Moet
Dan zal
't toch
toch de
de wolf
wolf wel
wel zyn
zyn;;
Dan
zal 't
Reinaerts neef
veel te
te fyn!
fyn 1
Reinaerts
neef is
is veel
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Eind'lyk
peerd gekomen
gekomen —
Eind'lyk by
by het peerd
Toen
wolf niet
niet spreken
spreken dorst,
dorst,
Toen de wolf
Heeft de V03
het woord
woord genomen,
genomen,
vos het
Heel beleefd
beleefJ :: «« Myn
Myn heer,
myn vorst!
vorst!
Heel
heer, myn
Zou uw
uw dienaer
dienaer mogen
mogen weten
weten
Zou
Hoe
zyn hoogheid
hoogheid wordt
wordt geheeten?
geheeten 1»»
Hoe zyn
Peerdje was
was geen
geen sukkelaer.
sukkelaer.
't Peerdje
Daer
wat 'er
'er schuilde,
schuilde, tastte,
tastte,
Daer het
het wat
het.. »» Zeker,
Zeker, vriendschap!
vriendschap I Daer!
Daer I
Zei het
Zei
Die
achterschoentjens paste,
paste,
Die myne achterschoentjens
Schreef
myn' naem
naem op
op mynen
mynen zool.
zool.
Schreef myn'
Lees maer,
maer, vriendje!
vriendje! lees
lees —
- daer
daer onder
onder »
Lees
M.aer dan
dan zei
zei die
die slimme
slimme donder
donder
Maer
Van
een vos
vos:: «« Mynheer!
Mynheerl is
is 't't wonder
wonder
Van een
Dat 'k niet
niet lezen
lezen kan?...
kan?.. De
De school
school
Dat
Is by
by ons
ons maer
maer voor
voor den
den ryken.
ryken.
Vosken moest
op staen
staen kyken,
kyken,
Vosken
moest 'er op
En by
hy zag
zag het
het nydig
nydig na,
na,
En
Als
geburejongelingen
Als geburejongelingen
hun kruisken-a
kruisken-a
Daglyks met
met hun
Da;lyks
den dorpsschoolmeester
dorpsschoolmeester gingen.
gingen.
Naer den
'k Had
Had verstand
verst,nd met
met overvloed
overvloed:
:
Maer
vaêr, een arme
arme bloed,
bloed,
Maer myn vaér,
Kon
schoolgeld niet
niet betalen.
betalen.
Kon het schoolgeld
hem tot
tot getuige
getUige halen?
halen 1
Wil
Wil 'k hem
Ginder
een hol...
hol •••
Ginder woonen
woonen we
we in
in een
Maer die wolf
wolf hier!
hier! Dat
Dat 's's nen
nen bol!
bol!
Maer
Die kan alle schriften lezen.
Diekanlschrftz.
't Is
Is wel
wel van
van zyn'
zyn' stiel
stiel 'ne wael
wael ::
Maer
hy is
is in
in vlaemsche
vlaemsche tael
ta el
Maer by
Par princiepen
princiepen onderwezen.
Par
Zelfs den
den nieuwen
nieuwen ortograf
ortograf —
Zelfs
hyspellen.
spellen.
Dien van
van Brussel
Brussel -- kan
kan hy
Weet niet
niet wat
wat ik
ik niet
ni€! en
en gaf,
gaf,
'k Weet
Mynheer hem bot
bot kon
kon stellen.
stellen,
Zoo Mynheer
Zoo
Wolf
het kan
kan er
er af.
af.
Wolf is
is ryk;
ryk; het
heelt wel
wel een
een jaer
jler of
ofnegen
negen
Wolf heett
pensionnaat gelegen
gelegen »»...
...
het pensionnaat
In het
Door die vleierstaal
vleierstaal verrukt,
verrukt,
Door
Had
de wolf
wolf zich
zich al gebukt;
gebukt;
Had de
En by
hy streelae
streelJe al
al 't'tpeerd
peerdzyn'
zyn'pooten
pooten
En
Om er 't't slyk
slyk wat
wat af
aftetestooten
stooten
Om
En
lezen het
het gedrukt.
gedrukt.
En te lezen
Maer
moest zyn
zyn ydel
ydel pralen
pralen
Maer hy
hy moest
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't Peerdje, met zyn' wakk'ren voet,
Liever dan een' poot te leenen,
Draeide 'er den student daer eenen
Op zyn bakhuis, — die hem 't bloed
Deed uit mond en ooren breken,
Zoo dat Woifken zonder spreken —
Zonder kennis — nederviel,
Voor zyn leven lang geschonden
Onbrkwaem voor zynen stiel.

— « Broerke », zei dan Vos — die fiel,
« Lyd 't verduldig voor uw' zonden!
'k Heb een' waerheid weer bevonden,
Die myn oomke in zynen tyd
My zeer dikwyls had gezeid.
'k Zal ze onthouden heel myn leven.
Nu staet ze op uw kaek geschreven
En met rooden inkt geprent :
« Met al wie men niet en kent
Moet men op zyn' hoede wezen ».
Vosken leerde gratis lezen!!

Bij mijne weet werden die stukjes nergens gedrukt, evenmin
als deze twee, welke ik in een vriendenalbum, in de archievenkas
van het Klein Seminarie, eveneens aantrof. Beide moeten tot
1841 thuisgebracht worden. Op de eerste bladzijde las ik :
Beste vriend! Ik ben daer!
Maek uw rympje maer klaer!
En maer gaeuw een gedacht !
'k Ben al elders verwacht...
Maek de pen niet te bang
Of de mart niet te lang.
Geen hoogdravend geweld,
Dat de hersenen kwelt.
Tegen franschman of wael
Niet te bits om de tael.
Ook geen minnegekwyn,
Dat te hollandsch zou zyn..•
Met een spelend verstand,
In den smaek van ons land,
Met een grab of een grol
Staet myn blaedje ligt vol.
't Zy een vriendlyke lach
Op een' vrolyken dag;
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verlrouwlyke traen
traen
Een vertrouwlyke
de zaken
zaken niet
niet gaen;
gam;
Als de
eenvoudig een
een groet,
groet,
Of eenvoudig
Dat is allemael
allemael goed.
goed.
Dat

in hetzelfde
hetzelfde album,
album, wat
wat verder,
verder, las
las ik
ik nog
nog het
hetvolgende
volgende:
En in
ZWEMMER.
DE ZWEMMER.

Een zot wou
wou eens
eens zien
zien of
ofhy
hyook
ookniet
nietkon
konzwemmen
zwemmen
Een
Maer 't't schilde
hy bleef
bleef in
in de
de wed.
wed.
Maer
schilde niet
niet veel
veel of hy
Door een
een buerman
buerman gered,
gered,
Door
Maer zoo
bang als
als de
de wezel,
wezel, die
diestroppen
stroppen of
ofklemmen
klemmen
Maer
zoo bang
Ontkomen is,
riep:: «« 't't Is
Is een
een leer
leer
Ontkomen
is, liep
liep hy
hy en
en riep
Voor myn
myn leven!
leven!
« Voor
Aen water
water --- aen
aen water
water en
en kom
kom ik
ik niet
niet meer,
meer,
« Aen
aleer
Voor aleer
«
Ik in
in 't'tzwemmen
zwemmen wat
watmeer
meerben
benbedreven.
bedreven .•»
« Ik

stukjes, door
doorDE
DEVOGHT
VOGHT eigenhandig geschreven,
geschreven,
Nog drij stukjes,
werden mij
mij door
dooreene
eeneAntwerpsche
Antwerpschefamilie
familie meêgedeeld.
meêgedeeld. Het
Het
werden
jaartal staat er
er niet
niet bij
bij vermeld,
vermeld, doch
doch ik
ik gis
gis dat
datzij
zijvan
vanvóór
vóórofof
1840 dagteekenen.
dagteekenell.
rond 1840
eene heeft betrekking
betrekking tot
tot het
het afsterven
afstervenvan
van een
eenkindje.
kindje.
Het eene
schrijf het hier
hier over
over::
Ik schrijf
Zalig is
is het,
het, Hemel!
Hemel! zalig
zalig
Zalig
het uitverkoren
uitverkoren kind
kind
is het
dat, van
van d'engeltjens
d'engeltjens bemind,
bemind,
dat,
van
zyn eerste
eerste zuchtje
zuchtje af
af
van zyn
God
zyn zuiver
zuiver hertje
hertje gaf!
gaf!
God zyn
Op
den schoot
schoot van
van heilige
heilige ouders
ouders
Op den
minlyk,
dat honigzoet
honigzoet
minlyk, met dat
van
Liefde Gods,
Gods, gevoed,
gevoed;
van de
de Liefde
haelde
by een
een vreem,l
gt zin
haelde 't't by
vreemd gezin
!JOOit
een slechten
slechten adem
Ill.
adem in.
nooit een
In
het stilste
stilste van
van de
de dalen,
dalen,
In het
waer
geen noord
noord wind
komen kon,
kon,
waer geen
wind komen
bloeit
er, by
by de
de zilvren
ziJvren bron,
bron,
bloeit er,
zoo
wel éens
éens een
een leliebloem,
leliebloem,
zoo wel
heel
lieve lente
lente roem;
roem;
heel der lieve
Maer
stormen komen!
komen 1
Maer wanneer
wanneer de stormen
d"oude steeneik beeft er van.
d'ouestnikbfrva.
Bloempje!
dltn I...
Bloempje! God
God bewaer
bewaer uu dan!...
" ginder
komt de jager
jager aen;
aen;
ginder komt
Duifje!
moet vluchten
vluchten gaen.
gaen.
Duifje! gy moet
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Spar de blanke vleugels open
hooger! hooger l weg van d'aerd'!
D'aerde is zoo geen herten waerd.
Vlieg; en trek der menschen oog
naex uw hemelvlugt omhoog.
Eeuwig blyft gy dan het zalig, —
eeuwig 't uitverkoren kind,
en, van d'engeltjens bemind,
geeft ge, lagchend, by het graf,
God uw zuiver hertjen af.

Een tweede is getiteld : Hel Du f e in de Eenzaemheid. Het
zinspeelt duidelijk op de professie eener kloosterzuster. Luistert
Voor u, mijn wit gesluijerd duifje,
De roosjes op des Heeren grond;
Voor u het koeltje der valleijen,
Voor u de tooverende avondstond.
Voor u die hemelstille nachten,
Waer 't geurig loof der hoop in groeit;
Voor u die vriendelijke sterre,
Waer van een regen stralen vloeit.
Voor u, gezegend kind der stilte,
Het zangkoor, dat daer boven zweeft;
Voor u die zalige rust van 't harte
Dat zijne boei verbroken heeft.
Voor u, die prael en pracht der• wereld,
Haer' weligen hof, haer gulden huis,
Haer lust vaerwel zeidt, om dat tetken,
Dat heilig teeken van het Kruis.
Gy vlugttet ver van 't stervlijk voetpad,
Die logenachtige bloemen moê,
En sloot bij 's Heeren tabernakel
Uw' maegdelijke vleugels toe.
Wat aêmt ge vrijer in deez' schuilplaets,
Waer ge, als een smetlijk ziekenkleed,
Het laetst geheugen van de wereld
Uit de oogen uwer ziele smeet.
Daer ginder, waer de stroomen ruischen,
Daer hebt ge niet meer, t'allen dag,
Die woeste schaer, die drong en druischte
En uwen naem riep, als ze u zag;

_.
_.
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Geen' perels
perels meer,
meer, noch
noch zachte
zachte zijde,
zijde,
Geen'
bloempjes in het
het weeldrig
weeldrig haer;
haer;
Noch bloempjes
Noch alles
alles waer
waer uw'
uw' speelgenoten
speelgenoten
Noch
onverzaed om hijgen
hijgen:: maer
maer
Nog onverzaed
Voor u,
u, mijn
mijn wit
witgesluijerd
gesluijerd duifje,
duifje,
Voor
roosjes op
op des
des Heeren
Heeren grond
grond;;
De roosjes
Voor uu het
het koeltje
koeltje der
dervalleijen
valleijen;;
Voor
detooverende
tooverendeavondstond.
avondstond.
Voor uu de

Het derde
derde stukje
stukje is
is in
in denzelfden
denzelfden aard
aard gedicht.
gedicht. Het
Hetheet
heet:
Het
:
EENZAEMHEID.
wolk ziet komen,
komen,
Zoodra 't een zwarte wolk
Vervlugt het duifje
duifje naer
naer omneér,
omneêr,
het digte
digte loof
loof der
der boomen
boomen
Om in het
Beschauwd te zijn
zijn voor 't't leelijk
leelijk weêr.
weêr.
Beschauwd
Zood ra een kille
kilie druppel
druppel regen
regen
Zoodra
teeder bloempje
bloempje heeft
heefe geraekt,
geraekt,
Het teeder
sluit zijn'
zijn' blaartjes,
blaertjes, waer
waer 't't verlegen
verlegen
Het sluit
van maekt.
maekt.
Een warme schuilplaets zich van
Een kuische ziel, die 't't smettend
smettend aêmen
aêmen
Een
Des zondigen
gewaer,
Des
zondigen werelds wordt gewaer,
Vouwt ook heur' blanke
blanke wiekjes
wiekjes samen
samen
Vouwt
En komt te schuile bij
bij 't altaer.
kommer
Des
angst en kommer
Des werelds
werelds rustlooze angst
Ontstelt
harte daer
daer niet
niet meer.
meer.
Ontstelt heur harte
,Vat
in hemelstille
hemelstilJe lommer,
lommer,
Wat hoort ge, in
Dan
van den
den Heer?
Heer~
Dan zachte
zachte stemmen van
Daer zit ze, vrij
vrij van
van aerdsch gewemel,
Aen haren eeuwigen Bruidegoms
Bruiaegoms deur,
En riekt den vrede van
Hemel,
van den
den Hemel,
Als rook zij lenteroozengeur!
lenteroozengeur !

Andere, doch gedrukte
gedrukte stukken
stukken die mij van DE
DE VOGHT
VOGHT in
in de
hand vielen, zijn
zijn::
Hu)'ghe,
Apollonia Huy
ghe, geboren in
Anderhalf Jubelfeest
Jubelfeest van zuster Apollo71ia
1749,
geVierd werd
by de
de Zwarted by
geprofest sinds 1769, dat pleg/ig
pleg tig- gevierd
1749, geprofest
Zusters te Mechelen, den
den 17
17fanzualy
jamWI)'1844.
1844. Mechelen, uit de drukdruk
kery van Van Velsen -V
an der
EIst; 18
18 blz.
blz. 17
17 X
X 25
25 ctm.
ctm. —
- -keryvanV
-Van
der Est;
Aldus begint de dichter:
dichter :

675 -« Wierook en waslicht branden ;
't Altaer blinkt; daer flonkert de kroon! »

Dan herinnert hij de kinderjaren « der wonderlyke vrouw »
in Anderlecht : tijdstip waarop, dank aan den godsdienst,
Brabant was
't Heerelykst oord dat er blonk in de wereld ».

Edoch, de Omwenteling kwam zuster Apollonia verjagen :
de christene liefde uit haar herte rukken kon zij niet. Die liefde
in hare verschillende uitboezemingen bezingt de dichter, en
eindigend herdenkt hij het geluk der liefdadige kloosterlingen :
« Gezegende zusters! 0 ja! hier beneden,
Hier smaekt gy 't al vóór, dat eeuwig genot !
Denkt, zusters, aen ons ook eens hier in uw beden!
Want, 'k voel het hier aen dien zaligen vrede,
Gy zyt hier zoo digt by God 1 »

Daarop volgt, op blz. 15, een « jubellied, op myne wyze :
Over de Schelde »...
Welke die wijze is, ben ik niet te weet geraakt : doch prof.
DE VOGHT was, voor zijnen tijd, een dichter en muziekkundige
met echte verdienste. Wie hoorde nog in Brabant zijn gemoedelijk kerstliedeken niet zingen — muziek en woorden zijn beide
van hem — :

IN HET STALLEKEN VAN BETHLEHEM.
KOOR VAN ENGELEN.

't Wonderbaer kind, dat een maegdeken baerde,
Menschen, komt zien, mint en dient het in 't stil 1
Glorie aan God in den hooggin, -- op aerde
Vreê aen de menschen van goeden wil!
EEN KINDJE.

'k Moet, al heb ik dons noch doeken,
Toch uw stalleken bezoeken,
Kindje met uw lief gezigt,
Dat daer in de kribbe ligt!
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676 ---God 1! myn
branden l
myn hart
hart begint te branden!
't
Reikt zoo vriendlyk my
my zyn
zyn handen,
handen,
't Reikt
't
Kindje met
zyn lief
lief gezigt,
gezigt,
't Kindje
met zyn
Dat
ligt!
Dat daer in de kribbe ligt!
Koor. 't't Wonderbaer
\Vonderbaer kind,
kind, en'.
elIT.
Koor.
2.

2.

Mogt ik
nader treden,
treden,
Mogt
ik eens
eens wat nader
Raken
aen die teêre
teêre leden!
Raken aen
Wa erom lacht het kindje
kindje zoo
Waerom
In
op 't't stroo
stroo?
In zyn kribbeken op
?
]ezuken! kom in
in myne
myne armen!
armen!
Jezuken!
'k
Zal u aen myn
myn hart
hart verwarmen.
verwarmen.
'k Zal
Kindje,
lacht ge
ge zoo
zoo
Kindje, waerom lacht
In
uw kribbeken
kribbeken op
op't'tatroo
stron?
In uw
?
Koor. 't't Wonderbaer
Wonderbaerkind,
kind,en
enT,
T.

3,
3.
Maer!! maer!
dat borstje
borstje jagen
jagen!!
Maer
maer! ziet dat
troosting vragen!
vragen!
Hoort die zuchtjes troosting
Ach
en myn
myn geperst
geperst gemoed
gemoed
Ach!1en
Doen zyn
zyn zuchtjes zoo een
een goed!
goed I
Doen
smarten
Kindje, ziet
dan die
die smarten
Kindje,
ziet gy dan
Daer in 't binnenste myns
myns harten?
Daer
Ach! en myn geperst gemoed
Ach!enmygprstod
Doen
zuchtjes toch
toch zoo'n
zoo'n goed!
goed 1
Doen uw zuchtjes
](001', 't
't Wonderbaer
W onderbaer kind, end.
enT,
Koor.
4,
4.
Kindje,
Iyden
Kindje, komt
komt ElY
gy al die lyden
En die zuchten, zoo
zoo verblyden
verblyden I
En
hart, hoe
hoe 't't ligter
ligter wordt,
wordt,
Voel myn
myn hart,
Kindje, als gy
gy ook
ook tranen
tranen stort!
stort!
Kindje,
Laet
myn wangen,
wangen,
Laet die
die rollen op myn
uwe oogskens
oogskenshangen
hangen!!
Die daer aen uwe
Voel myn
hert hoe ligt
ligt het
het wordt,
wordt,
Voel
myn hert
Kindje, als gy ook
ook tranen
tranen stort!
Kindje,
KOOI', 't
't Wonderbaer kind,
kind, en.'.
enT,
Koor.

5,
5•
'k Ga die lieve
lieve Vrouw het
het vragen,
vragen,
Kindje,
gedragen,
Kindje, die
die u heeft gedragen,
Of 'k
blyven tot
tot der
der dood
dood
'k mag bleven
Aen uw
heuren schoot...
schoot .. ,
Aen
uw zy op heuren
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Jezuken, wees gy myn broeder,
En die lieve Maegd myn moeder.
Aen uw zy op heuren schoot
Wil ik blyven tot der dood.
Koor. 't Wonderbaer kind, en.r.

Wat echter den naam van DE VOGHT op aller lippen bracht,
was het zangspel Bekoring en Zege of de Toekomst der Vlaamsche
Letteren, waarvan hij woorden en muziek verveerdigde voor de
prijsuitdeeling in 't Klein Seminarie van Mechelen, ten jare 18 44.
Naar men vertelt, had Kardinaal Sterckx, ongeveer anderhalve maand vóór de plechtigheid, vernomen, dat men er niet op
dacht een of ander stuk in de moedertaal voor te dragen. Dit
stond den Kerkvoogd niet aan, en hij gaf bevel, dat ook het
Vlaamsch zijn aandeel op het feest moest hebben. Prof. DE
VOGHT zette zich daarop aan het werk, en kwam nog in tijds met
zijn zangspel, dat buitengewonen bijval inoogstte.
Met die gelegenheid, zoo verhaalt men nog, hadden de flaminganten van Antwerpen eene betooging op touw gezet tegen dat
de professor in de Scheldestad uit den trein zou stappen; edoch,
dit ging den eenvoudigen man niet, aan wiens ooren hun inzicht
toevallig gekomen was... en wat deed hij ? hij stapte onderwege
af, en hij liet de geestdriftige vrienden hem van verre toejuichen... en, ongetwijfeld ditmaal ook, hunne teleurstelling wel
een beetje verwenschen...
Het stuk werd andermaal in het Seminarie uitgevoerd op
de prijsuitdeeling van den 13 Oogst 1872, en eene derde maal
zelfs, op het uitdrukkelijk verzoek van Kardinaal Goossens, bij
de prijsuitdeeling van den 31 Juli 1899.
Wij lasschen het niet in, daar het tamelijk groot is, en overigens menigmaal herdrukt werd en nog altijd voorkomt in het
leesboek : Nea'erduitsche Letterkunde. Tweede deel. Dichtstukken.
Uitgave Prosunt el Delectant. Drukkerij Van Linthout en C1 e,
Leuven.

De synthesis er van moge hier nochtans plaats vinden :
«. De Kunst mag God niet miskennen noch met de wet der
zedenleer afbreken. De Letterkunde sloege een verkeerd spoor
in, zoo zij zich van God afwendde om zich vast te kleven aan
hetgeen alleen de zinnen streelt hetzij dit schoon of afzichtelijk
weze, hetzij het de deugd of de ondeugd lluldige. Die losbandigheid, die eene verkeerde uitlegging is van de spreuk « de kunst
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om de kunst », is uiteraard verleidend en gevaarlijk voor de jonge
schrijvers. Door eene bedorven nieuwsgierigheid aangeprikkeld,
die alles zien en weten wil, staat de Jongeling op het punt met
den Verleider meê te gaan; doch plots bedenkt hij zich en roept
tot God, en de Genie, 's Heeren Engel, smijt den satan ter neêr.
Ongevoelig voor de verleiding, zal de Vlaamsche Dichter naar de
stem van Gods Genie luisteren :
u Neem die harp, myn uitverkoren,
Reine harp van 't Vlaemsche lied !
Speel, en laet ze Europa hooren,
Maer ontwyd heur klanken niet !

Neen, hij zal die niet misbruiken; hoort hem zingen :
« Zou 'k die reine Vlaemsche snaren
Voor het kwade kunnen slaen?
Neen, geen lauwren wil 'k vergaren
Die op 't hoofd in vloek vergaen !
'k Zal voor 't vroomste volk der aerde
Zingen van der vaedren waerde,
En voor Alter en voor Troon
Klink' myn hooglied hel en schoon!
Neen, van eedler drift gedrongen,
Vraeg ik niet wat andren zongen :
Maer voor Alter en voor Troon
Klinke ons hooglied hel en schoon!

Zoo dichtte de geniale man in 1844 (i).
Voor de prijsuitdeeling van 't jaar naderhand, den 20 Augustus 1815, was DE VOGHT wederom werkzaam. Het programma
vermeldde :
(I) Het Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde van Huberts, Elberts en Van den Branden, uitg. van 1878,

kende nochtans DE V OGHT niet. De latere uitgave van J. G. Frederiks en
F. Joz. Van den Branden herstelde min of meer dat vergeten en drukte over
hem : « Tijdens zijn leeraarschap in het Seminarie schreef hij eene heerlijke

cantate :

Bekoring en Zege of Toekomst der Vlaamsche Letteren, welke
door hem zoo prachtig werd getoonzet, dat zij bij de uitvoering buitengewo-

ner bijval verwierf. Het puike gedicht werd later herdrukt in de bloemlezing : Nederduitsche Letterkunde, II deel, Leuven,1854; doch de schrijver
weigerde zich nog als dichter of toonkunstenaar te doen gelden ». — Dit
laatste is zeker niet zeer nauwkeurig.

6 79
De zeven Broeders. Een oratorium in dry afdeelingen van
Professor GIESEBRECHT, in muzyk gezet door C. L(WE, en voor
Vlaemschen zang uit het Hoogduitsch vertaeld door P. F. DE VOGHT.
De jaren '40 waren voor hem vruchtbare leeraarsjaren.
Hoe menig feest waar muziek zijner schepping weerklonk!
hoe menig ander, waar hij in muziek en dicht te zamen zijne ziel
uitstortte! (I)
(1) Bij mijne weet komt de naam van P. F. DE VOGHT de eerste maal
voor op het programma der prijsuitdeeling in 't Klein Seminarie (Mechelen)
ten jare 1835 (20 Augustus) : « Cantate dediee à l'Académie par les e'lèves
de Rhétorique et mise en musique par ill. P. F. DE VOGHT, sousregent » ; — andermaal, 't jaar daarna (18 Oogst) : « Les Adieux. -Musique
de Al. P. F. DE VOGHT, sous-regent »; — wederom in 1837 (18n Oogst) :
« Le joyeux Départ. Chour. Musique etc. »; — ook in 1838 (20 Oogst) :
« Les Lauriers, chanson flamande. Musique de Al. P. F. DE VOGHT, sousregent ».— « Le Tailleur-Modiste; chanson faisant suite à la discussion
sur les modes. Musique par le méme ». — « Hommages au Premier
de Philosophie. Musique par le snêzne ». — En in 1839 (20 Oogst)
« La Victoire. Musique de Al. P. F. DE VOGHT, Professeur ». — 4 Les
Ecoliers optimisten et les écoliers pessiznistes. Musique par le méme ». —
Hommag es au Premier de Philosophic. Musique par le méme.
In 't voorbijgaan zij aangeteekend, dat het programma dezer laatste
prijsuitdeeling een « Discours flamand sur l'importance de la Langue
flamande » vermeldt. Wij weten echter niet, of DE VOGHT daar de handen
tusschen had.
DE VOGHT verveerdigde ook de muziek voor de « Couplets presenles
par les élèves de seconde au très révérend M. J. B. Van Hemel, supe
rieur de la ITe section du Séminaire archiepiscopal de Malines, le jour de
sa fête, le 24 juin 1839. — Op de prijsuitdeeling van 1840 (2o Oogst), de
muziek voor het « Verbondslied », vaderlandsch lied; voor « Le Pour et le
Contre », en voor Nos Vceux. Hommage au Premier de Philosophie. —
Op het programma van 1341 staat vermeld : « De laetste Dag, door J. Van
Beers, leerling in de wijsbegeerte. Muzyk van M. P. F. DE VOGHT,
Professor.
Dat de omgang met een' Professor als DE VOGHT op een begaafden
leerling als de jonge dichter Van Beers niet zonder weldoenden invloed zal
geweest zijn, staat buiten kijf.
Ook de muziek van 't Vacantieliedje (woorden van L. Heylen, leerling
in de Rhetorika), prijsuitd. van 1846 ; van Nu zal 't een Vacantie zijn!
prijsuitd. van 1847, en van zoo menig ander feestlied was van DE VOGHT.
De verdiensten dier liedjes beoordeelen wij niet. Edoch, rekening houdend met tijd en omstandigheden, mogen wij herhalen wat een kenner
er over getuigde : Zij strekken tot eere van priester DE VOGHT.
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Nog altoos is zijn Studentenliedje bekend, dat op de prijsuitdeeling van den 17 Oogst 1848 in 't Klein Seminarie gezongen werd :
1.
Latyn, zie, dat 's alles! Kaeuw het maer
Een jaerken zes of zeven,
En, jongen, dan is uw baentjen klaer,
Dan zyt ge mynheer voor uw leven.
Men steekt er zyn kindsgedeelt wel in :
Maer 't woekert schoon per-centen,
En kanskens naer zin, geneer en gewin
Staen vast en verpast voor studenten.
2.

'k Hou staen, dat die pruiken van weleer
Nog best de goudmyn wisten.
Weg ! weg met uw droom van Phalansteer,
Gy zotten van socialisten !
't Verheven probleem is opgelost.

Wat zoekt ge, onnooz'le venten
Voor alle goê jongens kleêren en kost ?
Wel! Maekt ze dan al maer studenten !

3.
Dat sukkelaers, leven lang, in 't stof
Aen myn of stapel morsen ,
Wy doen, wy, in ééns 't exaem met lof,
En laet dan de boeren maer dorschen !
Dan zyn we Pastoor of Ad vokae t,
En leven op ons renten ;
Die plaetskens, aen 't roer van Kerk en Staet,
Zyn immers gemaekt voor studenten !
4.
\Vat zal men daer haentjes van de baen
Voor ons de vlag zien stryken,
Als wy met de beetjes henen gaen,
En zy er van ver op staen kyken !
De studie en een gezonde kop
Gaen ver voor parkementen;
Maek plaats, als 't je b'liefc, en schuif eens wat op,
Plaets, jonkertje! Plaets voor studenten !
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5.
En wilden er Wildewoudthers 't hier
Al 't onderst boven keeren,
Hield Adel of Rykdom niet een zier,
Studenten zyn altyd nog heeren.
Of handel en kunstvlyt gaen of niet,
Toch gaen hun parlementen ;
In 't naerste verschiet, gelyk ieder wel ziet,
Blyft altyd nog iet voor studenten.

Een ander gedrukt los blaadje luidt : Ter gelegenheid derplegtige Prysuitdeeling door Zyne Eminentie den Kardinael-Aertsbisschop aen de kinderen der Zondagschool in de kerk van de RH.
Petrus en Paulus, op 4 April 1848, ten 3 ure. Kooig nanp- :
1.
Waer is het nog zoo aengenaem
Als in het huis des Heeren,
Daer arm en ryk, in Jesus' naera
Regt broêrlyk zaem verkeeren !
Ons hart wordt hier het wel gewaer :
De goede God is aller vaêr !
2.

Ons hart wordt hier het wel gewaer :
Die heeren zyn ons broeders,
En al die goede juffers daer,

Ons zusters, onze moeders :
Hoe fel gescheiden door het lot,
Wy zyn het kroost van éénen God !

3.
De goede God is aller vaêr ;
Hy zegt aen 't hart der ryken,
Die voor de trappen van 't altaer
Boetvaerdig nederstryken :
« Hoort ! Als gy zorg voor d'armen draegt,
Zyn al uw schulden uitgevaegd.
4•

« Hoort ! Als gy zorg voor d'armen draegt,
« Dan zyt gy van de mynen;
« En als gy, wie 't om Gods wil vraegt,
« Niet langer daer laet kwynen :
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« En ongeleerdheid onderwyst. »
5.
Dan vat, uit zoutre liefde Gods,
De juffer 't kind des armen,
En laeft en liefkoost, zonder trots,
Dat schaepken in heur armen;
En reikt heur milde beurs in 't stil;
En doet ons deugd, om Jesus' wil.
6.
Dan komt die lieve Kerkvoogd weêr
Die vrome juffers tegen
En geeft, in naem van God den Heer,
Haer hartlyk zynen zegen.
De goede God is aller vaér;
Dat tuigt zyn lieve Bode daer!
7•
De goede God is aller vaêr;
Hy zegt aen 't hart des armen,
Die, voor de trappen van 't altaer,
Bidt; voor die hem beschermen
« Maek, dat g' uw leven 't niet vergeet,
« Al wat voor u die rijke deed,

8.
u De ryke heeft in mynen naem
« Zoo liefderyk gegeven;
« Gy moet het, gy, in mynen naem,
« Hem liefdryk wedergeven.
ti Laet nooit een boosgezinde toe,
« Dat by uw helpers hartpyn doe ».
9.
Als arm en ryk Gods woord verstond

En in zyn hart bewaerde,
Dan wierd het van den zelfden stond
Een Hemel hier op d'aerde.
`Vaer arm en ryk regt christlyk doet,
Is wederzyds het broêrschap zoet.
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Eilaas! zooveel andere zijner dichtjes en liedjes heeft hij,
naar het schijnt, in eene vlaag van hersenziekte het vuur ingesmeten! Bij toeval kon ik bij dezen of genen vriend de hand nog
leggen op eenige zijner dichtproeven uit dien verren tijd. Ik tref
de dagteekening aan : « Mechelen, den 20 September 18 47
onder het volgende gedrukt los blaadje :
AEN MARIA TER GELEGENHEID VAN HEURE
KLEEDING.
Ja, schud maer af, Maria, gooi
Die linten weg, en al dien tooi,
Waer med des werelds ydle gril
Heur vege schoon verjeugd'gen wil.
Omhels gy 't heilig rouwgewaed,
En sla maer om uw kuisch gelaet
Dien blanken sluijer, dien de maegd
Ter eer van d'eeuw'gen Bruidgom draegt.
De tyd gaet als een droom voorby
Met jeugd en vreugd en pralery;
En wee de ziel aan, die daer, naekt,
legt uit dien droom -- voor God ontwaekt!
Wee! wee! die, in dien droom bevlekt,
In 's Regters oogen walg verwekt!
En — eerst in 't eeuwig vuer — te laet
De waerde van den tyd verstaet !
Maer zalig, die langs 't enge spoor,
Hier onder, 't beste deel vetkoor,
En die aen dezen kant van 't graf
Voor d'Eeuwgen zich ten beste gaf,
En, als de reekning wordt gevraegd,
Heur goede werken mededraegt!
Als dan de wereld wellust biedt,
Maria, neen betrouw ze niet;
Beef, kindje van den Heer, en loop,
Loop verre van den grooten hoop!
En berg u in dit kuisch gesticht,
En sluit de deur uws harten dicht
En woon met Jesus, en vergeet
Al wat gy van de wereld weet.
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En bid in de eenzaem huiskapel,
En bid in uw geruste cel ;
En. waek, Maria, waek en vast ;
Verlos uw ziel van 's ligchaems last!
En doe dat vleesch den oorlog aen,
Dat zooveel zielen deed vergaen ;
En kwel het met het ruwe kleed,
En hou den geesel steeds gereed ;
En dood in u den ouden mensch,
En d'eigenwil en d'eigenwensch ;
En maek, dat gy u zelve temt,
Met lyf en ziel aen 't kruis geklemd !
En, als gy, van de wereld vry
En van u zelve, in al, wat gy
Op de aerde of in den Hemel vindt,
Niets anders meer dan God bemint,
Maria, och! dan wordt g' ook waerd, .
Dat God u ook voor Bruid aenvaerdt!

Volge hier nog een treurdicht uit DE VOGHT'S nalatenschap..

weet niet of het stuk ooit gedrukt
werd — : « Laetste oog erelikken van een onzer dierbaerste vrienden,
deel E. H. Voller, professor in den Bruel » (i). Dit stuk zal uit den
beginne van 1848 dagteekenen, daar wijlen de eerw. heer Vollen
den 4 Februari 1848, te Antwerpen, waar hij ook geboren was
(27 April 1813), in den Beer ontsliep. Het dichtje begint :
Zijn handschrift luidt — ik

STEM DES ZIEKEN.

« Nog genezen !... Lieve moeder!
Vader 1... nog genezen! ach!
Als gy 't nadenkt hoe uw Edward
IJ van jongs af gaerne zag,
Lieven, weest dan ook eens vromer,
Doet uw Edward geen verdriet;
Spreekt hem van den schoonen hemel,
Ja... maer van genezen niet!
--

(i) Bruel was de naam der bisschoppelijke kostschool, die in de
Bruulstraat, te Mechelen, tct vóór eenig2 jaren bestond. De leerlingen ontvingen er van priesters des aartsbisdoins het voorbereidend onderwijs tot de
humaniora.
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Wat uw liefde ook mag vinden,
Wat de vlyt der artsen poogt,
Al te verre is 't sap des levens
In uw Edward uitgedroogd !...
Schoone dagen, lentebloemen,
Heerenweêr, maar niet voor my...
Edward is al lang daertegen
Van den last zyns ligchaems vry.
Eer de zonne weer deez' aerde
Met een warmer licht bestraalt,
Is de zael'ge ziel van Edward
In den Hemel ingehaeld ! »
VERTELLING,

...En daer lag hy in dien leunstoel,
Van het killig doodzweet klam,
Daer nu 't lang verkropt gevoelen
Uit het diepst zyns harten kwam,
En hy 't lieve kruisbeeld, weêr eens
Met een glimlach nog zoo zacht
In d'ontvleeschde vingers klemmend,
Aen zyn doodsche lippen bragt...
En ciie zieke... ach! die daer hygde
En zoo pynlyk adem toog,
Ach 1 't was hy, — die jonge priester,
Hy, zoo dierbaer in ons oog,
H y , uit welkers helder harte
De echtste bron van vriendschap vloot;
Die, zoo lavend, zachte troosting
In de smart van andren goot;
Hy, die onze kwade luimen
Met een woord verjagen kon,
En met hemelsche aerdigheden
Harten voor den Heere won.
Onze Vollen ! ach ! de liev'iing
Van de menschen en van God,
Ach, daer lag hy als een bloeme
Pas ontloken... en geknot!
STEM DER OUDERS.

o Zoo een zoon... en hem verliezen!
Hemel ! dat is te harde slag.
Zie ons tranen... hoor onz' zuchten...
Trek uw arm in, Hemel! ach!... n
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STEM DES ZIEKEN.

« Als dan
dan toch
toch dat
dat kranke
kranke ligchaem
ligchaem
Voor den
den godsdienst niets
niets meer kan...
kan ..•
Hiel'
zilten." hier zoo kwynen...
kwynen •.•
Hier zoo zitten...
Is dat ook nog
nog leven
leven dan
dan ?î
Werken
myn lust op aerde,
aerde,
Werken was
was myn
\Verken voor myns Heilands
Heilands eer,
eer,
`Verken
en 't'I werktuig
werktuig isis verbroken,
verbroken,
Ach, en
...
'( Dorre
Dorre ligchaem
't
ligchaem kan
kan niet
niet meer
meer...
-— Moeder,
dan niet
niet tegen;
legen;
Moeder, hou my dan
gy, vaders
vadersbittren
bittrentraen
traen;
Droog, gy,
;
malkaer, en
en laet
laet uw
uw Edward
Edward
Troost malkaer,
Zachtjes naer
...
Zachtjes
naerden
den Hemel
Hemel gaen !l...
Laet
myn Jesus
Jesus vliegen
vliegen
Laet my naer
naer myn
En
ginder zien,
En dien Vader ginder
zien,
Dien
een zacht
zacht vertrouwen
vertrouwen
Dien ik met een
dien;;
Van myn teêre
teêre kindsheid
kindsheid dien
in myn
myn jonglingsjaren,
jonglingsjaren,
Die my, in
zyn oog verloor;
verloor;
Nimmer uit zyn
Die daer,
daer, onder
onder duizend
duizend and'ren,
and'ren,
Voor zyn Alters
Alters my
my verkoor;
verkoor ;
mild, niet
niet slechts
siechls myn
myn werken,
werken,
Die my mild,
Maer
vergeldt;
Maer myn
myn willen ook vergeldt;
al die
die bange
bange nachten
nachten
Die in al
AI myn
myn zuchten
geleld ...
Al
zuchten heeft geteld...
Lael
wacht zoolang
zoolang al,
al,
Laet my komen, 'k wacht
GoJ!! waer blyft
blyft gy
gy Du?
nu~
Lieve God
In die loome ligcbaemskluisters,
Indielo nreligchaemSkluisters,
Tracht en
I.. ,
Tracht
en smachl
smacht ik
ikz66
z66 naer
naer uu!...
God! en
en nogtans
nogtans ginder,
ginder,
Lieve God!
\Vas ik myne taek niet moê,
Was
Mech'len, 't onvergeetbaer
om'ergeetbaer Mech'len
Mech'len
nu nog immer
immer toe.
Lacht my nu
nog slepen,
slepeo,
Kon 'k
Kon
'k die
die lamme leên nog
'k Zou
vuer en
en vlam
vlam nog
nog gaen,
'k
Zou door vuer
Om die onwaerdeerbre
onwaerdeerbre jongheid
jongheid
ga te
te slaen
slaen;;
Ginder mede ga
Om daer al die
die jeugdge
jeugdge harten
harten
Met
lief,jeband
Met een zachten liefdeband
vast te
te hechten
hechten
Aen den
den godsdienst vast
En aen
aen 't lieve vaderland!...
vaderland !...
En
O!
zoodra somtyds
somtyds een
een sluim'ring
sIuim'ring
0! zoodra
Nog myne oogen
oogen toe
toe Net
Jael gaen,

-
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O! dan
dan komt nog steeds
steeds myn
myn Mech'len
Mech'len
0!
voor myn'
myn'ooggin
oogen staen.
staen.
Levend voor
Mech'len, met het zoet
zoet geheugen
geheugen
Mech'len,
Van myn kuischen
kuisehen jonglingstyd;
jonglingstyd ;
Van
myn boezemvrienden,
boezemvrienden,
Mech'len, met myn
Harten vol
van heilge
heiige vlyt!
vlyt I
Harten
vol van
vaderlyke Kerkvoogd,.
Kerkvoogd,
En die vaderlyke
En die andre
andre vader
vader daer,
daer,
Onvermoeib.er hoofd en
en helper
helper
Onvermoeibger
wakkre leeraersschaer
leeraersschaer!
Van zyn wakkre
!
O!zoo
zoozal
zal'k
'kvan
van uit
uit den
den hemel
hemel
0!
Mech'lennedelzien,
Op myn Mech'len,nedeizien,
En op al die
die goede
goede werken,
werken,
En
En op
Iiêll •..
En
op al
al die
die goede liên...
In den
daer zal
zal ik
ik
In
den hemel,
hemel, o! daer
Al dien achterstel
achterstel vergok,
vergoên,
En daer zal ik die gestichten
Endaerzlikdegstichen
Eens voorgoed
voorgoed een
een dienst
dienstaendoen
aendoen!
!
ik vurig
vurig vragen
vragen
O daer zal ik
Dat Gods zeeg'ning die vervull';
vervul!';
'k met
met d'Englen
a'Englen waken
waken
O daer zal 'k
Op dien eeuwig
eeuwig duerb'ren
duerb'ren Bruel...
Bruel ...
'Vaer
hlt lieve
lieve knaepje
knaepje ons lessen
\Vaer het
Ontving in zyne reine
reine ziel
ziel;;
evangeliezaedje
Waer ons evangeliezaadje
Nimmer op de
de steenen
steenen viel
viel!
!
Vaer
myn lieve
lieve moeder
m(!eder!!
Vaer dan
dan wel, myn
En vergeet uw Edward
Edward niet!
niet!
En
Die u ginder af
af zal wachten,
wachten,
Die
harte liet...
liet ...
Die uu bier
hier zyn
zyn harte

o

o

VERTI!LLING.
VERTELLING.

En
hoorJe
En de Zaligmaker hoorde
Iyder kloeg
kloeg en
en vroeg,
vroeg,
Wat die lyder
En
Engel::
En hy wenkte zynen Engel
•« Ga
heil'ge leed
leed genoeg
» ...
Ga!I die
die heil'ge
genoeg »...
En
zachtjes neder,
neder,
En daer
daer zeeg hy zachtjes
D'Engel
zad'ge dood,
D'Engel van
van de zael'ge
En
de lieve
lieve ziele
ziele
En hy droeg de
In
Vaders schcot.
scheot,
In des eeuw'gen Vaders
Litfj'ryke
neder
Liefd'ryke ouders!
ouders! buigt u neder
Voor
van God
God den Heer!
Heer!
Voor den
den wil van
Liefd'ryke ouders! gy moogt
moogt weenen,
weenen,
... gy
gy hebt
hebt geen
geen Edward
Edward meer
meer!i
Ach!
Ach!...
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Nu springen wij
Nu
wij in eens tot
tot de
dejaren
jaren'60.
'60.
Op den 13
vierden de begijntjes
Op
13 Mei
Mei 1867
1867 vierden
begijntjes van
van Antwerpen
Antwerpen
het vijf-en-twintigjarig jubelfeest van den
den eerw.
eerw. heer Petr.
Petr. Joseph
Joseph
Bollinckx
Begijnhof, en
en dat
dat feest
feest werd
werd
Bollinckxals
als pastoor
pastoor van
van het Begijnhof,
goed gevierd
gevierd:: ik
ik heb
hebhier
hiervijf
vijfschriftjes
schriftjesvóór
vóór mij
mij liggen
liggen
warempel goed
die er betrekking
betrekking toe
toe hebben
hebben::
1. Aell
I.
den zeer
zeer eerweerden
eerweerdm lleer
P. /.! Bollincl
Bol!illckx,
sedertvyf
vyf
Aen den
Heer P.
^ , sedert
ene7t
twintig jaren Pastoor
twintig
Pastoor van
7}a71 het
liet Beobynhof
Bet;g)'Jlhofte
te Antwerpen
Antwerpen (1842-1867).
(I 8~2- I 867).
De dankbare
vn jes. --- Antwerpen,
dankbare Begg
Beggl'7ltjes.
E. BuschBuschAntwerpen, drukkery J. E.
mann. 1867;
1867; 12 blz.
26ctm.
blz. 17 X 26
ctm.
lofdicht in drij
drij deelen;
deel en ;waarna
waarna2°2"
Dit schrift
schrift bevat
bevat 1°
1° een
een lofdicht
een
vijf strofen.
strofen. Noch
een noch
noch het
het ander
ander isis
een danklied
danklied in
in vijf
Noch het
het een
onderteekend. Het
Hetzijn
zijn de
de««dankbare
dankbareBeggyntjes
Beggyntjes»»die
die spreken.
spreken.
2. Ter
2.
inleiding van
van den
den
Ter Jubelfeest
Jubelfeestder
der viJJ-eJl-twilltigiall~e
v fen-twintig jarige inleiding
Zeer Eerwaerden
Pastoor van
Eerwaerden Heer
Heer Petrus
PetrusJoseph
JosephBollinckx
Bollinckx als
als Pastoor
van het
het
Beggijnhof,
Antwerpen op
op 13
I] Mei
jJfez'1867.
1867. Opgedragen
Opgedragen uit
Beggffllhoj, gevierd
gevierd tete Antwerpen
genegenheid en eerbied
eerbied door Joscplzilla
Bo!hllCkt·,Beggijn.
BeggiJ·ll.—- Antgenegenheid
fosepllma Bollinckv,
werpen, drukkerij
drukkerij J. E. Buschmann;
Buschmann; 88blz.
blz. 14
q XX 22
22 ctm.
Nog
naam des
des dichters
dichterstetevermelden.
vermelden.
Nog een
een lofdicht,
lofdicht, zonder
zonder naam
3. BIJ
Bij het
het vjif-en-tlt'iJltigjlzri;;
Jubelfeest van mijn wel
weleerwaareerwaarfizrig Jubelfeest
vaJl het
liet BeggijnBeggijllalspastoor
den Broeder PetntsJoseplms
Petrus Josephns Bollillch:,
Bollinckx, als
pastoor van
hofte Antwerpen,
Antwerpen,den
den13
13 Mei
.lfd1867.
1867.
hof
stuk._ in
proza, is
is onderteekend
onderteekend : :««Hendrik
HendrikBollinckx,
Bollinckx,
Dit stuk,
in proza,
gemeentesecretaris van Anderlecht,
Anderlecht, enz.
enz.~,
en werd
werd gedrukt
gedrukt bij
bij
gemeentesecretaris
» en
L. J. A. Beerts, Wolstraat,
Wobtraat, te Antwerpen;
Antwerpen; het is 8 blz. 19,5 X 225,5
5,5
groot.
ctm. groot.
Voedstervader. Rrjnikens
Rlïmke?lS uit
mi een
een vriendenharte
vriendenhartegevloeid,
gevloeid,
4. De Voedstervader.
bi
by het vijf-en-twintigjarig
iJfjf-en-twintigjarig jubelfeest,
van AntAntJubelfeest,dat
dal de
de BegfjllfJens
Begin jens van
werpen vierden
1867, daa/{s
na Sint
SintJosefs
Josefs Bescherming,
Bescherming,ter
tereere
eere
werpen
vierden z'n
in 1867,
daags na
we! eerwaarden Heere
lleere Petrus Josepizus
haren zielenzielenvan wel
Josephu sBol/ind.x,
Bollinckx, haren
Sint _Josefs
fosefs heil!:s;dag,
1842. -— Antwerpen,
Antwerpen,
herder sedert
sedert Sint
heiligdag, 19
1gjlfaa1'l
1llaan 1842.
J. E.
E. Buschmann,
Buschmaull,1867;
r86ï;6o
60blz.
blz. 15
15 x
X 23
23 ctm.
ctm.
drukkerij J.
in elf
elf hoofdstukken
hoofdstukken verdeeld
verdeeld is,
is, wordt
\'mrdt ononHet gedicht,
gedicht, dat
dat in
derteekend ::«« De
Debroeder
broedervan
vanjuffrouw
JuffrouwBegijntje
Begijntje De Voght,
Voglzt, neef
derteekend
zaliger Juffrouw
Juffrouw Begijntje
Begijntje Francis
Frallcis».
van zaliger
».
5- B4
B~ihet
hetvijf-en-twintig
viif-ell-twilltig/arig
Jubelfeest van
'/Janden
denwel-eerwaarden
wel-eerwaarden
5.
jarig fiibelfeest
Beere Petrus
Petrus Josephus
Pastool van
Begfjnhof te
Reere
Josephus Bol!inckx
Bollinckx als
als Pastoor
van Izet
het Beginhof
Antwerpen, 13
13 Mei
Mei 1867.
I86ï. Inhulding
InllU/dillg- van
7'all 's
's mans
mans Portret,
Portret, voor
voor deze
deze
Antwerpen,
gelegenheid geschilderd
geschilderd door
door A.
A. De
De Wilde.
~Vzlde. -- Antwerpen, drukkerij
drukkerij
gelegenheid
E. Buschmann,
Buschmann, 12
12 blz. 14,5
q,j X
X 22 ctm.
ctm.
T. E.
,
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Het is een prozastuk en draagt de naamteekening : « In
naam van alle de Begijntjens, Begijntje Lrzmbertina Vliegen ».
Een enkel van de vijf is dus met zekerheid van DE VOGHT;
doch het zou me niet verwonderen, kwame men ons morgen
bevestigen : alle vijf zijn uit zijne pen gevloeid, althans I en 2 en
5. Dit was ook het gevoelen van wijlen pastoor Schuermans, 4en
die, misschien, als oud-onderpastoor van het Leuvensch Begijnhof, er toevallig op de hoogte kan van geweest zijn. Bepalen
wij• ons echter bij De Voedsierudzder, en ontleden wij het gedicht
metter gauwte.
De dichter betitelt zijne inleiding « een voorspel ». Zoude ik
zwijgen, zegt hij, wanneer ik al die vrienden « met een harp of
met een lier — naar 't begijnhof af zie komen »? Ik neem er
eenige strofen uit over, omdat zij voor ons eene bladzijde uit zijn
eigen levensboek zijn, ons laten inzien in zijne gevoelige ziele,
en daar de bron blootleggen van die gemoedelijkheid welke ons
uit meest al zijne gedichtjes toespreekt. Luistert : dit is er een
staaltje van :
« Zou ik dan alteen! o schand!
Zou dan ik ! aan d'eenen kant,
Zonder eenig dicht of liêken,
Stom daar zitten, ais een zieke,
Met mijn voorhoofd in mijn hand?
Ik ! die, dorst ik nog eens zingen
En dien duizelingschrik verdwingen,
God! zoo schoone dingen weet!
Zoo aandoenelijke tingen,
Die onz' Heer, in Begha's kringen,
Door dien lieven Bollinckx deed !
Ik! die, digt hier bij heur zijden,

Al wat mijn begijntjens raakt,
Al heur lijden en verblijden,
Als het mijn, heb meêgesmaakt.
Ik ! hier een der oudste leden
Van dat zalig huisgezin !
't Is toch immers niet van heden,
Zusters, dat ik u bemin.!
Van mijn teedre knaapjesjaren
In uw midden opgegroeid,
Is die neiging voor uw schare
Mij in 't merg der ziel gevloeid,
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Moest, op Godes wenk, mijn leven
Ver van u eens afgemat,
Hier was toch mijn hart gebleven,
Als bij wieg en bakermat.
'k Heb zoo menige van die maagden
Met mijn liedekens ingeleid;
En, op toonen die behaagden,
Wat 'k hier voelde, dan gezeid,
En dan repte ik hier mijn gorgel
Zonder einde ; liefgetal
Op mijn cimbel of mijn orgel,
Maakte ik dan zoon blij geschal.
Zou 'k vandaag dan kunnen zwijgen?
Zwijgen ! Als 'k daar heel mijn hof,
Met een lied van liefde en lof,
Jubelend hoor ten hemel stijgen
Zwijgen ! Als mijn ziel daar smelt I
Als mijn hart met zoo'n geweld
't Blijde bloed omhoog doet jagen !
Op den schoonsten van mijn dagen
Zwijgen! Als 't mijn Bollinckx geldt!

'k Zal ik niet in 't hooge draven,
Noch mijn stroofken fijn beschaven,
Zoo gelijk een meester doet;
Maar mijn woorden, g'lijk die wellen,
Van mijn lippen laten snellen,
Zonder vers of sneê te teilen
Of te letten op den voet;
En mijn rijmkens laten stroomen,
Zoo g'lijk ze opgeborreld komen
Uit mijn aangedaan gemoed.
Hoort dan aan! En hoort zoo gunstig,
Dat mijn liedeken, hoe onkunstig,
Weêr uw hart eens rake en roer',
Zusters! 't Is, voor u te gader,
En ter eere van uw vader,
Weér een liedeken van uw broêr N.
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Daarop bezingt hij, eenvoudig gelijk hij beloofd had, den
eerweerden jubilaris bij zijne benoeming tot pastoor, dienst
doende aan den autaar, op den preekstoel, in den biechtstoel, en
op blz. 37 komt hij te spreken « over den regel en het stille leven
der begijntjens ». Dat hoofdstuk, naar mijn inzien, zóó lief in
zijne doodeenvoudigheid, hertoovert vóór onzen geest die lieve
huiselijke panneeltjes uit vroegere, vroegere dagen, welke Poirters en Croon en Moons ons in prent en rijm voorstellen.
Zegt me of 't niet waar is :
« Schaapkens ! Leeft uw heilig leven,

Door uw Regel voorgeschreven,
Rond uw herder! in uw perk!
In uw huis of in uw kerk !
En verdeelt uw kostbaar uren,
Binnen uw geruste muren,
Tusschen handwerk en gebed,
G'lijk in 't huis van Nazareth.
Jozef en Maria bidden,
Met hun Jesuken daar in 't midden,
Eer de dag is opgestaan,
's Eeuwgen Vaders goedheid aan.
En dan gaat de vaar des Heeren
Naar zijn vlijtige timmerbank;
En, met handen hard van weeren,
Zaagt en schaaft hij plank aan plank.
En de Moeder van genade
Zit daar ook niet op heur stade,
In geneuchte of in geween,
Met heur handen overeen ;

Maar bereidt, eer de avond nader',
Voor den moeden Voedstervader
Zachte bedding, zuinigen disch;
Put voor Josef lafenis,
Ginder, aan de koelste bronnen ;
Of zij stookt den oven rood,
Kneedt den deeg en bakt het brood,
Door Sint Josef duur gewonnen.
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Of dan vliegt de lieve Vrouw
Weêr aan 't naarstig werkgetouw,
Om heur Zoon, voor heel zijn leven,
Met zoo uitgekozen draad,
Dien aanbidbren rok te weven,
Zonder snede en zonder naad.
Wen heur aangebeden Maat,
't Hemelsche knaapje, de Albehoeder,
't Garen haspelt voor zijn Moeder,
Of eens netjes vloer en heerd
Met zijn biezen bezem keert.
En dan koomt een koor van engelen
Daar een rozekransken strengelen
Voor hun lieve Koningin ;
En hun lieve leven mengelen
Met het Heilig Huisgezin.
Ziet ! Dat 's juist het lieve leven
Door uw Moeder voorgeschreven,
Begha's kininen ! Hier in 't perk!
In uw huis of in uw kerk!
En zoo wisselen ook uwe uren,
Binnen Begha' g'ruste muren
G'lijk in 't huis van Nazareth,

Tusschen handwerk en gebed.
Eer de morgenbeéklok luidt,
Vliegt des Heeren vurige bruid
Heur gezegend schuilken uit,
Om den eeuwig wel beminden
Bij zijn heiligdom te vinden.
Met zijn Manna daar gevoed,
Warm van liefde en blij te moed,
Vliegt zij leefgetal en teeder
In haar englenwoontje weder.
Eedle Bruid van 's hemels Koning,
Maakt zij daar, dat in de woning
Alles, zonder pralerij,
Zoo g'lijk 't zieltje, kelder zij.
't Kamertje, eer het later worde,
Afgestoven en in orde !
't Minste ding des huisgeraads
Rein gevaagd en op zijn plaats!
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Dan, vóór God den Vaders oogen,
Vlijtig, en met vlugge hand,
Ieder volgens heuren stand,
Aan de lieve taak gevlogen!

't Zij die &aide, steeg aan 't werk,
Steke en stikkele door heur linnen,
Om een stuiver meer te winnen
Voor heur arme of voor heur kerk;
't Zij die priem, met zefirsaai,
Kouskens brei voor kinderbraai;
't Zal zoo 'n deugd doen aan de beentjens
Van die naakte weezenkleentjens!
't Zij die engel, daar op school,
Met een bloêken in heur armen,
Make, dart het zieltje, och arme !
Niet onwetende verdool';
Maar den Hemel leere kennen
En het kwade moederstaan,
En, alreê van kinds af aan,
Zich aan eer en deugd gewennen.
't Zij dat maatje, nimmer moê,
Bij heur lieve taak nog geruster,
Voor een oudre medezuster
Al het ned'rig huiswerk doe;
En, zoo blij, den Heer dan love,
Dat ze, op Begha's duurbren hove
Stil verborgen, heuren dag
Heel voor Hem besteden mag !
Ziet! Dat 's 't leven, 't lieve leven,
U door Begha voorgeschreven
Veilige schaapkens! Binnen 't pet k!
In uw kerk of aan uw werk!
En dan schouwen, uit den hoogen,
's Eeuwigen Vaders vaderoogen
Zoo genegen en zoo teêr
Op uw lieve leven neêr !
En dan hier ! die Voedstervader!
Die, bezorgd voor al te gader,
Op uw lieve leven let.
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0! dan zie die, met behagen,
Wat Sint Josefs oogen zagen
In zijn huis van Nazareth!
Wat een vreugde! Uw englen weten,
Schaapkens, wat een ongemalen
Vreugde uw herder dan geniet,
Die zijn schaapkens, vreemd aan 't kwade,
En zoo vol van Gods genade,
Hier in wijsheid groeijen ziet!
Brave schaapkens? Maakt zoo verder,
Door uw liefde voor uw herder,
Door uw liefde voor malkaar,
Door de vlijt van heel uw schaar,
Door uw voortgang in de deugden,
Door uw eigen zielevreugden,
Maakt, ja ! maakt zoo, aan uw zij,
d'Ouden dag uws herders blij!

Nog andere, even lieve tafereeltjes waren uit De Voedstervader over te drukken : zij tintelen van leven, zij warmen vol
rein gevoel, zij grijpen in hert en ziel, en stemmen die vol achting voor den armen vergeten dichter-priester, die zeker op echt
rijke gaven bogen mocht.
Nog een laatste gedicht zij vermeld : Veni Sponsa Christi.
Bij een beeldeken van den goddeliken B nuidegom der Maagden. —
Antwerpen, drukkerij T. E. Buschmann, 1868; 12 blz. 17 X
26,5 ctm.
Dit gelegenheidsdicht werd opgedragen « aan onze dierbare
Tante Zuster Maria op den v ftiásten veljaardag van heure heilire
beloften in het klooster der Graauwzusters te Antwerpen, den Ten 1l,1ei
1868 », door « Priester P. F. DE VOGHT, Begijn tje BEGHA DE
VOGHT en Zuster AGNES, MARIA CATHARINA DE VOGHT, Gasthuisnonneken ». Het is eene dichterlijke bespiegeling op den

evangelischen tekst : « Kom, bruid van Christus, ontvang de
kroon welke de Heer u bereid heeft in der eeuwigheid »....
Latere gedichten van DE VOGHT heb ik niet kunnen achterhalen. Bestaan er ? Ik weet het niet. Alreeds in De Voedstervader
zinspeelt hij ergens op « zijne zieke zenuwgril ». Ja, hij is er
een arm slachtoffer van geweest. Wie weet wat die man, zonder
die kwade, hadde voortgebracht!
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Een woord zij hier nog bijgevoegd over zijne meêwerking
in de uitgave onzer Mechelsche kerkelijke zangboeken.
Hij schreef de praefatio van :
Vesperale Rornanum cum psalterio ex Antibhonali Romano
fideliter extr actum cum cantu emendato...,
en van : Graduale Romanurn juxta ritum sacrosancte Romance Ecclesice cum cantu, Pauli V. Pont. Maximi jussu reformato.
Beide inleidingen dagteekenen uit het Klein Seminarie van
Mechelen, St.-Carolus-Borromeus' dag 1848.
Twee jaar naderhand schreef hij insgelijks het Latijnsch
voorbericht van het Manuale Caori ad decantandas Parvas Iloras.
Deze drij uitgaven zagen het licht te Mechelen ter drukkerije P. J. Hanicq.
Het ligt buiten mijne opgenomen taak de verdiensten er van
te bespreken. DE VOGHT'S voornaamste medewerker was de
heer Edm. Duval : hoeverre ieders aandeel strekt, laten wij onverlet; doch uit het feit zelf dezer drijvoudige uitgave blijkt, hoe
hoog DE VOGHT bij de geestelijke overheid aangeschreven stond
om zijne muzikale kennis, en hoe groot zijne werkzaamheid moet
geweest zijn, ja en zijne ongemeene begaafdheid om, in die
jaren '40, het vele en belangrijke werk te verrichten dat men op
zijne schouders laadde. Erkennen wij nochtans, dat zijne uitgaven over .den kerkzang heftige tegenstanders aantroffen, zooals
O. a. blijkt uit het Journal historique et littéraire; Lie e, P. Kersten,

torn. XV, blz. 558, hoi en 607. Hij zelf liet zich later die muziekuitgaven maar weinig of niet meer aangelegen. En waarom !...

Edoch, weiden wij hier niet verder over uit. De Voght's werk,
buiten kleine wijzigingen; bleef nochtans in 't Mechelsche tot
vóór eenige maanden in zwang : toen kwam de Vatikaansche
uitgaaf die van ons aartsbisdom vervangen.
De laatste jaren van den eens zoo werkzamen priester zijn
een aanhoudend sukkelen geweest. Eene onverbiddelijke zenuwkwaal, gelijk wij reeds aanstipten, had boek en pen uit zijne hand
gerukt, en zijn gemoed was er zoodanig door overheerscht, dat hij
alle gemeenschap vluchtte. Wat toen in die gebroken ziel omging,
weten wij niet; doch het scheen mij niettemin de moeite weerd
te onderzoeken wat die man onder zijne tijdgenooten was en
wat hij gewrocht heeft. De gelegenheid maakte hem dichter :
hetgeen hij leverde was meestal een gedicht uit plicht, en, is
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men met Bilderdijk genegen 'er bij te voegen « het gelukt niet
licht », toch strekt de voorraad stukken welke hij in dat slag ons
naliet, ten bewijze van meer dan alledaagsche bekwaamheid en
verdienste. Met eere mag hij vermeld worden onder de schrijvers
die in de jaren '4o voor volk en taal ieverden (1), en, schenkt men
hem geene der eerste plaatsen, evenwel zal men toegeven, dat zijn
vers niet zelden los en zwierig is, dat zijne taal mag keurig en zuiver heeten, althans zoo men rekening houdt met den tijd waarop
hij schreef; — en, is zijne vlucht doorgaans niet hoog, te dieper
grijpt hij menigmaal door rein gevoel : de snaren des herten
kende hij gelijk de snaren zijner harp, en uit zijn ongekunsteld
lied dunkt me nog de gulle inborst en het verrukkend woord te
hooren spreken van den begaafden leeraar, die, toen reeds,
zijne studenten zóó innig wist te bezielen en te vervoeren voor
het schoone, het ware en het goede.
Mechelen, den 7 Juli 191o.

(i) Dit is ook nog het gevoelen van anderen, b. v. :
Jan Van Beers telde daar (teen hij te Mechelen leerling was in het
Klein Seminarie) onder zijne leeraars P. F. DE VOGHT, wiens gedichtjes in
den 1iliddelaer, en wiens cantate Bekoring en Zege (1844), door hem zelf
getoonzet, door een destijds vrij zeldzaam gevoel van muzikalen rythmus
treffen ». Cfr. Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde van het jaar 183o
tot heden, door TH. COOPMAN en L. ScHARPÉ, Antwerpen, den Nederlandschen Boekhandel, 1899; bladz. 272 in nota.

BESTENDIGE COMMISSIE
VOOR NIEUWERE TAAL - EN LETTERKUNDE.

Over soortelijk gewicht en watergehalte van
het brood, door de heeren Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder van het Gemeentelaboratorium
en leeraar aan de Voedingsvakschool te Gent, en
A. REvIJN, leerling aan genoemde school. (Zevende
mededeeling uit het Chemisch en Bacteriologisch
Laboratorium en de Voedingsvakschool, te Gent.)
Verslag van den heer Prof. Dr. J. MAC LEOD.
Dit werk getuigt alweer van de vruchtbare bedrijvigheid die

Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE in zijne omgeving weet op te wekken en
waaraan hij zelf een zoo krachtig aandeel heeft.
De voor ons liggende mededeeling sluit zich aan bij een
vroeger verschenen opstel Over den navloed van hulpmeel en hulpgist op de broodgisting (VANDEVELDE en MASSON, in Verslagen en
Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1907), waarin
een nieuwe methode werd beschreven om het uitwendig soortelijk gewicht van het brood te bepalen. In liet handschrift dat
thans voor ons ligt wordt dit onderwerp uitvoerig besproken aan
de hand van talrijke nieuwe proefnemingen en in verband met
het watergehalte van het brood.
Wij stellen voor het werk van de heeren VANDEVELDE en
REVIJN door de Koninklijke Vlaamsche Academie te laten uitgeven.

***
Verzeepingsmethoden bij het onderzoek der voedingsvetten, door den heer EDMOND POPPE,
adsistent aan het Gemeentelaboratorium, te Cient.
(Achtste mededeeling, als boven.)
Verslag van den heer Prof. Dr. J. MAC LEOD.

Schrijver bespreekt vooreerst de verzeepingsmethode in
't algemeen ; hij maakt daarbij gewag van een aantal dergelijke
methoden die bij het onderzoek der voedingsvetten kunnen
gebruikt worden. Zijne persoonlijke onderzoekingen werden uitgevoerd met zeven verschillende vetsoorten (botervet, reuzel,
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cocosvet; mengsel reuzel --}- cocosvet; id. reuzel --}- botervet;
botervet -}- cocosvet; id. botervet + reuzel d- cocosvet).
Op deze korte inleiding volgt het eerste hoofdstuk, waarin
gehandeld wordt over het Doseeren van vluchtige oplosbare vette
zuren (methode van Reichert-Meissl ; id. gewijzigd door Leffmann en Beam en door V. André; methode van Iw. Schirokich;
id. van L. Vandam; officieele methoden in verscheidene landen).
Het tweede hoofdstuk is gewijd aan het Doseeren van vluchtige
niet oplosbare vette zuren (methode van J. Wauters; id. van Ed.
Polentske; id. van Muntz en Coudron; id. van L. Vandam; id.
van L. Robin ; id. van F. Hanus; officieele methoden in verscheidene landen). In het derde hoofdstuk wordt gehandeld
over het Doseeren van niet vluchti;-e vette zuren (methode van
Hehner; id. van Iw. Schirokich; id. gewijzigd door Henseval).
In het vierde hoofdstuk worden talrijke Bijzondere Methoden
besproken (Orla Jensen, Bellier, Aage Kirschner, Wijsman en
Reijst, E. Hanus en Lad. Stekl, C. Paal en Conrad Amberger,
R. K. Dons, R. Cohn, Edward Hinks, T. R. Hodgson, Partheil
en Ferié, Avé-Lallemant, Juckenack en Pasternack, F. Van
Leent, L. Labau, Bomer, M. Siegfeld.)
Schrijver heeft zich ten doel gesteld de talrijke gegevens
over het onderzoek van voedingsvetten, die allerwegen in de
wetenschappelijke letterkunde verspreid zijn, tot een geheel te
vereenigen. Hij heeft zich echter geenszins beperkt tot het
samenstellen eener compilatie; door het nemen van talrijke
proefnemingen heeft hij zelf het onderwerp grondig bestudeerd.
Zijne onderzoekingen werden uitgevoerd in het gemeentelaboratorium te Gent, onder de leiding van Dr. A.J.-J. VANDEVELDE,.
die voor het hief besproken werk van den heer POPPE een kort
voorbericht heeft geschreven. Dit is een voldoende waarborg
voor de deugdelijkheid van het werk dat ons ter uitgave wordt
aangeboden. Wij stellen voor dat het werk van den heer POPPE
door de Koninklijke Vlaamsche Academie uitgegeven worde, met
de overtuiging dat hierdoor aan talrijke belanghebbenden een
dienst zal bewezen worden.
Wij verzoeken den Schrijver eene inhoudstabel bij zijn werk
te voegen. Een alphabetische lijst der aangehaalde Schrijvers
met de aanwijzing van de bladzijde waar hunne werken vermeld
worden, ware eveneens zeer welkom.
,.

BESTENDIGE COMMISSIE
VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE.

Verhandeling van den heer JAN BOLS over het uitgeven van Brieven van en aan Zuidnederlandsche schrijvers.

MIJNE HEEREN,
Onze geleerde collega Prof. W. DE VREESE heeft de bespreking ingeleid over de methode volgens dewelke de Brieven van
en aan Zuidnederlandsche schrijvers behooren te worden uitgegeven, en deze twee stellingen verdedigd :
« I) Het uitgeven van een briefwisseling moet een bijdrage
zijn tot nauwkeurige studie en kennis van personen en toestanden;
2) Derhalve behooren de brieven uitgegeven te worden onveranderd, niet alleen naar den vorm, maar ook naar den inhoud,
want

a] Elke uitlating is het gevolg van een volkomen subjectief
oordeel;
b] Elke uitlating veronduidelijkt het beeld, ja vervalscht het
niet zelden;
c] Uitlatingen missen gewoonlijk toch hun doel, daar een
nieuw uitgever vaak aan 't licht brengt, wat een ander zoogenaamd met den mantel van liefde bedekt. »
MIJNE HEEREN,
Indien ik onzen geachten collega wel verstaan heb, dan
komt mij dit verbod van uitlating te absoluut voor. Ons medelid
veroordeelt alle uitlatingen, welke die ook wezen mogen. Hij
spreekt van geene weglatingen van Reele brieven, maar indien
hij zijne stelling streng doordrijft, dan moet hij niet alleen het
uitlaten van volzinnen uit opgenomene brieven afkeuren, maar
ook het weglaten van heele brieven.

--T

700

Ik zou minder absoluut wezen, en uitzonderingen dulden
op voorwaarde dat er goede redenen toe bestaan.
Mijne stellingen zijn :
« I) Bedoelde brieven behooren onveranderd uitgegeven te
worden naar den vorm. »
Hier zijn wij het dus ééns.
« 2) Ze moeten ook onveranderd uitgegeven worden naar
den inhoud, tenzij goede redenen het anders vereischen. »
Wat zijn goede redenen?
Ik vind er vooral twee.
Laat ons dat eenige oogenblikken onderzoeken.
Ik beroep mij op allen die ooit in de gelegenheid waren om
de brieven in het sterfhuis van eenen Viaamschen schrijver of
geleerde te overzien, te klasseeres of te vernietigen.
>,< *

i) Wat vertrouwelijke brieven! Hoe dikwijls moet men bij
zulk onderzoek in zijn eigen zeggen : « Al wel dat dit in geere
handen van onbescheidenen gevallen is! » Het kunnen brieven
zijn over achteruitgang in geldelijke zaken van bedoelden schrijver of in die van andere personen, over schuld en uitstel van
betaling, over eene dreigende schande, minnebrieven, brieven
vol eerrooverij, bedelbrieven...
Die afgestorvene schrijver was misschien een ambtenaar :
wat vertrouwelijke, wat intieme brieven worden er zoo gestuurd
naar advokaten en notarissen over processen en erfenissen en
familiegeschillen, naar geneesheeren over geheime ziekten, naar
priesters over den roep en andere zaken van geweten!
Zeker zou men, om aan het erg gevaar van openbare bekendmaking door de drukpers te ontsnappen, vertrouwelijke
brieven altijd aanstonds moeten vernietigen. Ja, maar dat wordt
bij velen uit zorgloosheid verzuimd, of men moet soms dokumenten over ambtelijke geheimen (secrets professionnels) bewaren totdat zekere zaken geheel uit de voeten zijn, --- en, later,.
wordt het ve rn ietigen daarvan verwaarloosd, of invallende ziekte
en dood komen dit verhinderen.
Zouden zulke brieven of gedeelten van brieven zonder
onderscheid mogen in 't licht komen?
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En moeten ze altijd van hoogst kieschen aard zijn om tot
geheimhouding te verplichten ? Wel neen; wij zelven, leden der
Academie, schrijven elkander zeker niets waar wij over te blozen
hebben; en toch zouden wij volstrekt niet geerne zien dat er
iets ten blakke kwame van hetgeen wij, vrienden ondereen, aan
elkanders bescheidenheid met volkomene gerustheid op geheimhouding en met volle openhertigheid toevertrouwen.
In hoe verre juist 's Lands wetten dit recht op geheimhouding zelfs van gewone brieven handhaven, daar laat ik de rechtsgeleerden over beslissen. In de Tandectes bolbes (bij het woord
Lettre missive, nr 177) vinden wij de meening uitgedrukt dat de
bestemmeling van een niet-vertrouwelken brief wel is waar
eigenaar wordt van den hem toegezonden brief, maar dat hij
daardoor het recht niet verkrijgt van dien brief in 't licht te
geven. 't Is waar, andere rechtsgeleerden zijn voor gewone
brieven zoo streng niet. Wat daar van zij, wij houden ons thans
bezig met vertrouwelike brieven, en deze zijn de eigendom niet
van de bestemmelingen, indien ik het vonnis wel versta, te
Brussel uitgesproken den ib Juni 1909, en opgenomen in den
Journal des Tribunaux (1909) : « La . correspondance privée non
littéraire et non confidentielle est la propriété du destinataire: il
lui est loisible de la publier ses risques et périls ». Dus, zou
ik besluiten, is de vertrouwelijke brief cle eigendom van den
bestemmeling niet.
En al ontbrak het strikte recht, de welvoeglijkheid en kieschheid zijn deugden die toch onder deftige liên van tel zijn. Een
levende persoon zou zulk misbruik van vertrouwen als eene
slechte daad brandmerken. Is het eene minder grove onkieschheid, M. H., als zulk misbruik tegenover eenen overledene gepleegd wordt? Integendeel, dan is 't ook eene lafheid, omdat
het slachtoffer niet meer daar is om zich te verdedigen en den
dader bij de tong of de pen te pakken.
Daarom moeten wij, naar mijn oordeel, bij het uitgeven
van brieven, voornamelijk wanneer ze betrekkelijk jong zijn, het
recht op naam en faam, ook van overledenen, bovenal van pas
overledenen, en de welvoeglijkheid jegens nog levende familieleden en vrienden zorgvuldig vóór oogen houden.
Als men nu zegt dat de huidige wetenschap eene volle vrijheid vereischt in het uitgeven van brieven, dan vraag ik, met al.
den eerbied dien ik voor de wetenschap gevoel, dat die vrijheid
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recht niet worde geschonden, het recht op den goeden naam.
x

^*

Er is nog ee ri e soort van brieven die, daargelaten de kwestie
van recht en wet, volgens mij beter ongedrukt zouden blijven.
Ik neem een voorbeeld dat u allen bekend is :
In Noord-Nederland heeft men Bilderdijk als mensch door
vreeselijk intieme brieven in het slijk gerold. Zeker nu kent men
hem beter en nader als nzeuzsch; maar de dichter lijdt erbij.
Ik begrijp dat men eenen dichter beoordeele ten Ie uit zijne
schriften door hem in 't licht gebracht, en ten 2 e uit zijnen handel en wandel in 't openbaar.
Aldus verraden de gedichten van Bilderdijk, zooals Dr. Jan
ten Brink zich uitdrukt, « sensueelen aanleg en teugellooze erotische fantazie ». Aldus wisten zijne tijdgenooten dat Katharina
Rebekka Woesthoven hem eene dochter schonk elf weken na
hunnen trouwdag. Dat zijn openbare feiten die Bilderdijk als
mensch genoegzaam kennen doen en voldoend licht werpen
op zijne gedichten. Waarom dan daarbij intieme brieven laten
drukken waarin zijne onkuische verkeering ons in alle bijzonderheden wordt blootgelegd ? Ik vraag mij af wat de wetenschap
daardoor gewonnen heeft. Gewonnen? Wat het Nederlandsche
volk erbij verloor, te weten een deel zijner achting voor den
genialen dichter, dat gevoelt iedereen. Spijtig is dat; en wat ik
nog spijtiger vind, is dat Dr. Jan ten Brink den droeven moed
heeft gehad om in zijne Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde -- een salonboek! — het verhaal van die ergerlijke liefdeavonturen aan de leerende jeugd ten beste te geven. Neen, zoo
iets kan ik niet als eene nuttige bijdrage tot de kennis van een
groot man begroeten. Welkom is mij het portret van den knorpot Bilderdijk, in zijn alledaagsch maar eerbaar huiskostuum,
met zijn' soort van tulband op en slordig geknoopten halsdoek
aan, — maar niet welkom is mij het portret dat hem mij naar
akelig intieme brieven in zijne naaktheid tentoonstelt.
Van eenen schrijver mag men al de daden leeres kennen
die hij niet heeft willen verdoken houden : immers wie aan de
straat werkt, moet zich aan beknibbeling verwachten; men door-
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snuffele zijne gedrukte of voor het publiek bestemde schriften :
daar staat hij voor de vierschaar van iedereen; maar men rukke
de gordijnen der alkoven niet open, men late den geheimen
zondaar zijne bedekte fouten verantwoorden vóór God en zijn
geweten. Overigens niemand is onzondig, in elk levensboek
zijn alle bladzijden niet even wit; de rechtveerdige zelf valt
zevenmaal (d. i. mist dikwijls) per dag, zegt de Schriftuur; doch
hoe braver een mensch wordt, hoe dieper hij spijt heeft over
vroegere misslagen, wie weet hoe zeer uitgeboet! maar daarom
ook kan ik niet goedkeuren dat .men een en schrijver, door de
openbaring van gansch vertrouwelijke brieven, ook na zijne
dood aan den schandpaal nagele.
Uit al het voorgaande meen ik te mogen besluiten, M. H.,
dat er kunnen brieven of deelen van brieven zijn die men, om
hunnen vel trouwel ken aard, niet drukken mag.
^

**

2) Daar is eene tweede reeks brieven die niet of niet geheel
verdienen gedrukt te worden.
Met reden wordt er gezeid dat « het uitgeven van een
briefwisseling een bijdrage moet zijn tot nauwkeuriger studie en
kennis van personen en toestanden ».
Eene bijdrage, iets dat bijdraagt, eene nuttige aanwinst.
Daaruit volgt, zoo dunkt me : als sommige brieven of gedeelten
van brieven niets bijdragen tot nauwkeuriger studie en kennis
van personen en toestanden, als ze niets behelzen dan wat
reeds elders werd geboekt of door Jan en alleman geweten is,
dan laat men die best weg.
Ik begrijp dat brieven over een betrekkelijk lang vervlogen
tijd of weinig gekende toestanden en personen heelengansch in
't licht worden gegeven, dat b. v. de rekeningen van vroeger
,llerkostelijkste bronnen zijn voor wetensweerdigheden van alle
slag; maar voor de tijden kort bij ons is dit heel dikwijls het
geval niet.
Overpeinzen wij maar, M. H., hoeveel brieven en briefkaarten en bezoek- en zichtkaarten wij tegenwoordig schrijven
en ontvangen in de nieuwjaarsweek, ter gelegenheid van deelneming in een' rouw, van gelukwenschen met een huwelijk,
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met de geboorte van een kind, met de benoeming tot lid eener
Academie, tot ridder in de Leopoldsorde, met eene bevordering
in een ambt enz. enz.
Ik wou wel den hoop brieven en kaartjes zien die de geachte
leden van deze Commissie op een tijdverloop van een enkel
jaar ontvangen en schrijven, zeker heel belangrijk waar er enkel
kwestie in is van taal en letterkunde en wetenschap, en ongetwijfeld alle weerdig om in eene later uit te geven briefwisseling
te worden opgenomen. Maar, nevens dedie, hoevele zijn er, —
honderden, duizenden, — betrekkelijk uw ambt, uwe onderhoorigen en oversten, uwe uitgaven voor uw huisgezin, voor
keuken en kelder, voor lijnwaadkamer en kleerkas en, vuur en
licht! Wat al geschrijf voor bouwen en herstellen van een huis,
voor het drukken van een boek, voor briefwisseling met bloedverwanten, met... och, M. H., 't is al genoeg opgesomd en aangehaald, is 't niet waar?
En nu vraag ik, hoeveel op de honderd, van alle soortgelijke brieven en briefjes of gedeelten van brieven en kaarten ,
zijn gansch nutteloos voor studie en kennis van personen en
toestanden ?
Wat geluk dat de scheurmand en 's winters de brandende
kachel naast den schrijflessenaar van ambtenaars, geleerden en
huisvaders staan!

.

.

Maar, M. H , daar zijn er die schier niets verscheuren of
verbranden van al wat de briefwisseling raakt, zoowel van hunne
eigene klad- en kopieboek en als van ontelbare groote en kleine
brieven en snipperingen! Na een tamelijk lang leven is zulke
correspondentie-stapel tot eene zware karrevracht opeengehoopt.
En soortgelijke Brieven van en aan Zuidnederlandsc/ie schrijvers zouden alle, zonder de minste uitzondering, zonder de
geringste uitlating in onze voorgestelde uitgave moeten opgenomen worden ?
Ik denk het niet, M. H., en meen mijne ?de stelling, luidende als volgt, gerechtveerdigd te hebben : « De brieven moeten onveranderd uitgegeven worden naar den inkozud, tenzij
goede redenen het anders vereischen ».
Met andere woorden : Indien aan de Vlaamsche Academie
eene briefwisseling van en aan Zuidnederlandsche schrijvers ter
hand gesteld wordt om ze ter uitgave te bereiden, kunnen wij
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niet a priori verklaren dat al de aangebodene brieven zonder
uitzondering en geheel door ons zullen in 't licht komen.
Wat mij te bewijzen viel.

*

* *
Ons geacht medelid Dr. DE VREESE brengt tegen de uitlatingen het volgende bezwaar in : « Elke uitlating is het gevolg
van een volkomen subjectief oordeel ».
Dat is waar. De kwestie is of de redenen tegen het opnemen van de gansche brieven (wat daar ook in voorkome en van
welken aard ze ook mogen wezen) niet gewichtiger zijn dan het
door hem aangehaalde bezwaar. « Elke uitlating is het gevolg
van een volkomen subjectief oordeel », zegt hij heel juist; maar
het weglaten van heele brieven (wat ik hooger als iets onvermijdelijks meen aangetoond te hebben) is eveneens het gevolg
van een volkomen subjectief oordeel : a priori kan men niet
verzekeren dat men alle brieven, in een sterfhuis verzameld,
zal kunnen uitgeven : de uitgever moet ze eerst onderzoeken,
en dan oordeelt hij, dan kiest hij welke brieven, van de vertrouwelijke of niet vertrouwelijke,, van de belangrijke over taal en
letterkunde tot de nietsweerdige over bestellingen van waschvrouw en koopman in petrol, -- welke brieven, zeg ik, mogen
worden gedrukt : dat noodzakelijk onderzoek, die noodzakelijke
keus is, ik herhaal het, het gevolg van een volkomen subjectief
oordeel. Wat wil men er aan doen ? Welnu, men doe ook voor
de uitlatingen in elken brief wat men kan, en make van den
nood eene deugd. Het ideaal is in alle zaken te betrachten,
maar daarom niet te bereiken. Theorie en pratiek komen niet
altijd overeen, of, gelijk de Scholastieken dit uitdrukten, «praxis
díffer t a speculationn e ». Naar de volmaaktheid moeten wij streven,
terwijl wij nochtans rekening houden met het mogelijke.
-

Met dit doel vuur oogen, en om het verwijt te weren van
onwetenschappelijk te werk te gaan, zoudt gij, M. H., kunnen
onderzoeken welke voorzorgen er dienen genomen te worden

ik stip er verder reeds eenige aan.
**

Dr. DE VREESE zegt nog :
« Elke uitlating veronduidelijkt het beeld » — namelijk van
den schrijver van een' brief — « ja vervalscht het niet zelden. »
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M. H., zulke gevolgen zouden inderdaad heel jammer zijn,
als er kwestie is van eenen briefwisselaar van tel. Maar men
mag niet overdrijven.
« Elke uitlating », zegt men. Dat kan waar wezen voor somrange brieven van zekere schrijvers, — en voor zulke brieven zal
het een grove misslag zijn, indien de uitgever, zonder eene
reden van buitengewoon gewicht, zich eene enkele uitlating
veroorlooft.
Doch dit is het geval niet voor honderden brieven die men
in het sterfhuis van eenen afgestorven Zuidnederlandschen
schrijver vinden kan en die met het doel van eene brievenuitgave door onze Academie volstrekt niets gemeens hebben.
Het uitgeven der Brieven van f -F. Willems (eene taak waar
Max Rooses zich meê gelastte) of van Snellaert is iets heel
anders dan het uitgeven van Brieven aan 1-F. Willems, aan
Snellaert. Ik weet niet door hoeveel verschillende correspondenten de 3000 Brieven aan Snellaert geschreven werden. Maar
de 553 Brieven aan J.-F Willens, door mij voor de uitgave der
Academic toegelicht, werden hem gestuurd door 163 verschillende personen, — waaronder een beele hoop weinig of niet
brieven overgeschoten na eene eerste schifting ge=
gekend,
daan door Willems zelven of door iemand anders na dezes
overlijden, want brieven van louter huishoudelijken aard komen
er niet in voor. Welnu, wat nutteloos geschrijvel zelfs in die na
eerre eerste schifting uitgekozene brieven nog te lezen staat, is
moeilijk om gelooven. Vierhonderd brieven liet ik er uit wegvallen, en nog vinden geachte collega's dat ik niet genoeg wegen uitliet. « Veel », zeggen ze, « is zonder belang. » En ik spreek
hen daarin volstrekt niet tegen : doch liever iets te veel dan te
weinig, was mijne leus.
Of nu « elke » uitlating het beeld (van die 163 verschillende
correspondenten) onduidelijk maakt, ja niet zelden vervalscht »,
dat kan ik niet aannemen. Als men uitlaat hetgeen van alle
belang ontbloot is, of, zooals ik hooger zei, geweten is door
Jan en alleman, dan is er immers niets bij verloren?
Overigens, ten einde alle verlies, door uitlatingen om gegronde redenen veroorzaakt, zooveel mogelijk te vergoeden,
kan er bij mijne verder aangestipte maatregelen of voorzorgen
ook voor dit geval nog iets worden bijgevoegd.
—
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Als 3e reden tegen uitlatingen wordt aangehaald :
« Uitlatingen missen gewoonlijk toch hun doel; daar een
nieuw uitgever vaak aan 't licht brengt, wat een ander zoogenaamd neet den mantel van liefde bedekt ».
Ik antwoord :
Ten ze. Onder de redenen tot veroorloving van uitlatingen
heb ik hooger doen gelden de plicht van geheimhouding der
vertrouwelijke brieven, de welvoeglijkheid, het beletten van een
schuldig indringen in gewetenszaken, de brieven of gedeelten
van brieven, die volstrekt in niets aan het doel van dergelijke
•
uitgave beantwoorden.
Dr. DE VREESE denkt dat de uitlatingen enkel voor doel
hebben, de eene of de andere voor iemand onaangename zaak
« zoogenaamd met den mantel van liefde te bedekken ». welnu,
dat moet wel het minstvoorkomende geval zijn, als ik voortga
op hetgeen mij de ondervinding bij het toelichten van de Brieven
aan PF. Willems geleerd heeft. Ik kan me geen enkel geval
herinneren, waar ik iets uitliet om eenen persoon of eene zaak
met den mantel van liefde te bedekken. De uitzinnigste
V beschim
pingen vanwege protesta.ntsche briefwisselaars tegen b. v. priester
Buelens heb ik, priester, laten drukken zonder er een iota aan
te veranderen ; alle aanvallen tegen de RoQmsche Kerk liet ik
onaangeroerd, zelfs zonder ze te weerleggen, -- zoo gerust was
ik erin : slechts éens heb ik in nota aan M. Rooses zijne ge-

schiedkundige dwaling aangeduid, omdat hij in zake Buelens
ten onrechte van « Roomsche onverdraagzaamheid » gebeuzeld
had.
Ten 2e. Ik meen niet dat een « nieuw uitgever », waar Dr.
DE VREESE van spreekt, « vaak » zal te vinden zijn, indien eene
uitgave met op gegronde redenen gesteunde uitlatingen, blijken
draagt dat ze met zorg, zonder angstvalligheid en naar een
breed aangelegd doel werd bearbeid.
Daarbij als er uit eene brievenverzameling getrokken is al
wat ze nuttigs, schoons en goeds bevat, met welk doel kan een
uitgever daar nog in azen ? Wie bekreunt zich met een ledigge.
zogen oranjeappel of eene uitgeperste citroen ?
En de kwestie is niet, zoo dunkt me wat gaat misschien op
zekeren dag een nieuwe uitgever doen ? De kwestie is : kunnen
,
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er, in de uitgave van eene briefwisseling, goede redenen bestaan
om brieven of deelen van brieven ongedrukt te laten? Als daar
het antwoord « ja! » op is, dan handele men volgens zijne overtuiging : doe wèl, en zie niet om

*

*

Alvorens te sluiten, Mijne Heeren, wensch ik nog uwe aandacht te vestigen op drie andere nadeelen van eene brievenuitgave zonder de minste weg- of uitlating :
Ten Ie. Daar men in brieven zeer dikwijls belangrijke, minder belangrijke en voor ons, latere lezers, volstrekt nuttelooze
dingen dooreenhaspelt, wordt het lezen daarvan veelal oprechte
zagerij. Met weg te laten wat enkel prietpraat is, maakt men
het boek boeiender.
Ten 2 e . Voor zulke gansch volledige uitgave, waar men ook
voor de openbaarmaking van vertrouwelijke brieven, van ambtsgeheimen, van dingen die aangebrand rieken enz. niet achteruitdeinst, zullen gewichtige brievenverzamelingen door de familieleden uit hoofde van die onbescheidenheid stellig geweigerd

worden. En wie zou aan die familieleden ongie,lijk geven?
Ten 3e. Zoo gaat men het uitgeven van brieven ook door
eene merkelijke vermeerdering van onkosten veel lastiger maken.
Aldus hadde de uitgave der Brieven aan %- F Willems (ik veren
een duizendtal in steê van 562,
onderstel al de brieven,
al de brieven zonder de minste uitlating) 3-4 maal zooveel
gekost als nu. Aldus zou de ontworpen uitgave der 3000 brieven
aan Snellaert geheel volledig, met inleiding, nota's en inhoudstafels op zijn minste gerekend toch ongeveer acht zulke bundels beslaan. En bij het uitgeven van de 423 Brieven aan
Willems, thans in de Gentsche universiteits-boekerij met de
300o Brieven aan Snellaert hunne beurt afwachtende, zal onze
Academie zich natuurlijk niat beperken : het zal zich uitbreiden, en 't is eene blijvende uitgave, ook na 20, 50, T00 en meer
jaren.
—

—

Hoe dat alles bekostigd ? Is het niet te vreezen dat al het
beschikbare geld der Academie in de uitgaven van brieven gaat
kruipen, indien alles « onveranderd naar den inhoud » gedrukt

wordt ?
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Ik dring op den stoffelijken kant niet verder aan ; --- een
niet te versmaden kant nochtans, vooral als ik nadenk op de
moeite die ik verleden jaar had om, niettegenstaande de groote
welwillendheid van het bestuur en inzonderheid van onzen
secretaris, in de uitgave van Brieven aan f.-F. Willens een enkel
portret en een fac-simile te bekomen.
^

* *
MIJNE HEEREN,

Ik beloofde u hooger dat ik u op eenige maatregelen zou
wijzen, dienende, naar mijn bescheiden oordeel, om bij het brieven-uitgeven zooveel mogelijk het verwijt af te keeren dat wij
door het weg- en uitlaten van heele of gedeeltelijke brieven
onwetenschappelijk werk zouden verrichten :
I) De Academie zal niemand voor het uitgeven van eene
briefwisseling aanstellen, in wiens rechtschapenheid en ervarenheid ze niet alle betrouwen stelt;
2) De uitgever zal arbeiden volgens een zoo veelvoudig
mogelijk doel. Voor de Brieven aan f -F. Willems schreef ik in de
Inleiding :
« Deze uitgave heeft voor doel eene bijdrage te leveren tot
de kennis
a] van Willems' leven en streven,

b] van onzen taalstrijd,
c] van den Spellingsoorlog,
d] van schrijftrant en spraak in Noord en Zuid,
e] van de volkskunde,
f] van de bio- en bibliographie in beide landen,
g van hunne taal- en letterkundige maatschappijen,
h] van hunne beschaving over 't algemeen,
11 van het onderwijs in 't bijzonder,
en j] van de gemoedstoestanden vóór en na 183o, enz. ».
]

Hoe meer wij de lijst van dat reeds tienvoudig doel nog
kunnen verlengen, hoe beter, — en hoe nader wij het ideaal van
Dr. DE VREESE bijkomen, zonder ons nochtans bloot te stellen
aan de nadeelen, die de gansch volledige uitgave van brieven
na zich kan trekken.
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3) De uitgever, rekening houdend met den tijd waar eene
briefwisseling van dagteekent, zal onderzoeken welke brieven
geheel of gedeeltelijk zullen gedrukt worden. De Academie kan
eene Commissie benoemen van b. v. 3 leden, die, gelijk met den
collega-uitgever, de briefwisseling nazien en mede met hem de
verantwoordelijkheid dragen van den arbeid.
4) Hetgeen in de geheel of gedeeltelijk ongedrukte brieven
belangrijks voorkomt, wordt in de inleiding, nota's of alphabetische inhoudstafel te pas gebracht.
5) Over de weglating van brieven wordt in de Inleiding uitleg gegeven; voor de uitlating van deelen wordt dit telkens aangeduid in den tekst, b. v. met eenige puntjes of met een ander
te bepalen teeken.
6) Hoe ouder eene briefwisseling is, hoe vrijer men zal zijn
voor de opname van brieven : over dien vereischten ouderdom
der briefwisseling bepale men ook eenige regels.
MIJNE HEEREN,
Hier sluit ik, voor den oogenblik althans, mijne aanmerkingen, en verzoek u vriendelijk dat gij in deze mijne lezing
een bewijs gelievet te zien van mijnen goeden wil om, voor de

zaak die ons bezighoudt, de spreuk van den Franschman te
helpen verwezentlijken : Du choc des opinions jaillit la lumière.

BESTENDIGE COMMISSIE
VOOR GESCHIEDENIS, BIO EN BIBLIOGRAPHIE.
-

Aan de Academie ter uitgave aangeboden verhandeling : De Pachthoeven en Molens der Abdij
van Ninove, door den eerw. heer ERNEST SOENS.
VERSLAGEN.
1^)

Verslag van den heer JAN BROECKAERT.

De geschiedenis van de pachthoeven en molens der abdij
van Ninove, door den eerw. heer SOENS, is de vrucht van langdurige en gewetensvolle opzoekingen in het archief van den
Staat te Gent, zoo rijk aan allerlei oorkonden van het grootste
belang voor de kennis onzer oude geestelijke en wereldlijke
instellingen.
In de Inleiding verklaart de -Schrijver waarom hij niet eerst
begonnen is met de eigenlijke geschiedenis dier abdij, welke, in
1137 gesticht, tot op het einde der XVIIIe eeuw eene der voornaamste van Vlaanderen was. Wat er tot hiertoe over geschreven
werd bepaalt zich tot de weinige bladzijden, er aan gewijd door
SANDERUS, in zijne Flandria Illustrata, en door LEO PLAS, in
zijne Bladen uit de Geschiedenis van 1Vinove. Men kent daarenboven de kroniek van BOUDEWIJN VAN NINOVE en het Cartularium der abdij, door den geschiedschrijver DE SMET in het
2e deel van het Corpus chronicor um Flandriae uitgegeven; ook
De Kerk van Ninove en haar mobilier en De « Herberg » der abdij
van Ninove te Gent, beide door den eerw. heer SOENS, die zich
tot taak heeft gesteld ons met de volledige geschiedenis van
gemeld sticht te begiftigen.
Daar de werking dier abdij zich het eerst op eenigszins
breeden voet op landbouwkundig gebied openbaarde, scheen
het den opsteller natuurlijk, met de beschrijving aan te vangen
van hare pachthoeven en molens, om naderhand, zegt hij, ook
hare werkzaamheid na te gaan op godsdienstig, staatkundig en
wetenschappelijk gebied.
Na eene omstandige opgaaf van de bronnen, waaruit de
Schrijver in ruime mate geput heeft, gevolgd van eenige wetenswaardige inlichtingen over de munten, maten en gewichten op
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de eigendommen van Ninove tijdens de middeleeuwen gebruikelijk, vangt hij zijne studie aan met ons te leeren hoe het bezitten
van een uitgestrekt grondgebied in de allereerste plaats eene
noodzakelijkheid was voor de zekerheid van het bestaan der
abdijen. Zijne beschouwingen desaangaande werden, onzes
inziens, nooit klaarder uitgedrukt; wij schrijven ze dan ook
gedeeltelijk letterlijk over : « In eene primitieve maatschappij is
de grond schier de eenige vorm van den rijkdom en is er een
zekere welstand noodig om den duur eener instelling te verzekeren. Wanneer handel en nijverheid nog in de wieg lagen en
de verkeersmiddelen uiterst gebrekkig waren, viel er niet aan te
denken het geheele onderhoud van een talrijk gezelschap o p de
markten en in de winkels aan te schaffen. Wie zou in de noodige
geldsommen hebben voorzien ? Het geld was schaarsch en weinig
in omloop. De grond integendeel was, in evenredigheid van de
bevolking, overvloedig voorhanden en van geringe waarde; doch,
eenmaal door arbeid bevrucht, kon hij ter plaatse zelve de voornaamste levensmiddelen voortbrengen, en het overschot der
opbrengst was altijd bruikbaar als een noodwendigheid van
eersten rang, tegen klinkende munt te verruilen. De verscheidene
graansoorten en het vee waren bijna de eenige handel in de
kleine steden en te lande. Met de opbrengst van het koorn dat
niet in het klooster verbruikt werd, was de abdij in staat gesteld
in den verderen leeftocht te voorzien en door nieuwe aankoopen
het grondgebied te vererooten...
« Bovendien (gaat hij voort) hadden vele kloosters lichaamsoefeningen in hunnen regel geschreven; veldarbeid was het
allergeschiktste middel om tevens het hoogere geestelijk doel te
bereiken en het nut der instelling en der geheele maatschappij
te bevorderen... » Ook blijkt het uit zijne studie dat het grondbezit voor de abdijen evenals voor de wereldlijke heeren, in vele
opzichten eene weldaad was.
Hoe de abdij van Ninove sedert den aanvang harer stichting groote grondeigendommen aanwierf, wordt ons vervolgens
breedvoerig aangetoond. « Het christendom (zegt de Schrijver)
had diepe wortelen geschoten in iederen stand van de maatschappij. Vorsten, edellieden en eenvoudige landbewoners wedijverden om. ter eere Gods een klooster te begiftigen en zoo
doende zich met hun tijdelijk goed een eeuwig loon te verzekeren. » Niet altijd, echter, werden zulke giften gedaan met een
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zuiver belangloos doel : meer dan eens beoogden de gevers, naast
hunne zucht om wel te doen, een of ander stoffelijk voordeel, en
wat bij den eersten oogopslag eene loutere gift scheen te zijn,
blijkt bij nader onderzoek eenvoudig een verkoop, of ruiling, of
ten minste eene meer of min belaste gift. Deze belasting bestond
doorgaans in eene kleine rente in geld of in natuur, in eenige
maten koorn of eenen jaarlijkschen cijns van enkele deniers,
tot blijvend bewijs van de edelmoedigheid der gevers.
De geringe waarde van den grond in de vroegste middeleeuwen, gevoegd bij het gebrek aan bekwame handen om dien
te bewerken, was ook eene der redens, waarom vele edellieden
zich van een deel hunner weinig of niet opbrengende eigendommen ten voordeele der kloosters ontmaakten. Het waren
vooral de bosscherf en de moerassige gronden, nog niet tot polders ingedijkt, die aldus werden weggeschonken.
Uit eene chronologische lijst van de voornaamste grondschenkingen aan de abdij van Ninove blijkt, dat deze voor het
grootste deel gedaan zijn geweest in de tweede helft der
XIIe eeuw, korten tijd na haar ontstaan. Later, en wel in de
XIVe eeuw, toen het geldverkeer in Vlaanderen merkelijk was
aangegroeid en de vrijgevigheid der geloovigen zich gemakkelijker in klinkende munt kon openbaren, verminderden de giften
in grond, om weldra hoe langer hoe zeldzamer te worden.

Het zou ons te verre leiden indien wij den Schrijver moesten
volgen ira wat hij daarna zegt over de eigenlijke vorming van het
grondgebied der abij. In korte woorden zij gezegd dat deze hare
uitgestrekte bezittingen verkregen had, I° bij middel van vrije
giften, zonder de minste voorwaarde, of waarbij althans geene
voorwaarden waren aangestipt; 2° bij middel van voorwaardelijke giften, 't zij met last van een geestelijk voordeel, te bezorgen
aan den gever of zijne familie, 't zij met last van een tijdelijk
voordeel, b. v. van eene lii frent ; 3° bij middel van verkoop of
ruiling, ten einde het grondgebied eener hoeve dicht aaneen te
sluiten en er de uitbating van te vergemakkelijken; 4° bij middel
van verpanding of hypotheek, waarbij de bepaling luidde dat
ingeval van niet terugkeering der geleende som op den gesteiden
tijd, de grondpand het volle eigendom bleef van het klooster;
5° bij middel van eene jaarlijksche rent, aan de gemeenschap
vermaakt bij testament of met de warme hand gegeven en bezet
op onroerende goederen, gewoonlijk met last van een jaargetijde.
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Hof te Catthem (Borcht-Lombeke), het Hof te Haribeke (Sinte
Renelde), het Hof van Reinirsart (Arquennes), het Hof ter Loods
of ter Cleyen (Appelterne), het Hof te Roeselaer (St.-Antelinks), het
Hof ten Beige (Woubrechtegem), de hoeven te Bouchout (Velzike)
-en het Goed te C alf (Wachtebeke).

Ieder dezer pachthoeven. maakt het onderwerp uit eener
afzonderlijke monographie. Geene enkele charter, geen.e enkele
pachtvoorwaarde en wat er verder over ieder goed in de archieven te vinden is, of liet werd door den Schrijver met de meeste
aandacht onderzocht en benuttigd. De rekeningen der abdij, en
in het bijzonder de menigvuldige aanteekeningen van de abten
en de proosten, kwamen hein hierbij gelukkig te stade. Niets zoo
`wetenswaardig als de er in voorkomende bijzonderheden over
de betrekkingen tusschen de pachters en de abdijheeren; over
het gevolgde cultuurstelsel, telkens veranderende wanneer
nieuwe verbeteringen in de wijze van bebouwing der landen
werden ingevoerd. De wederwaardigheden, waar iedere hoeve
tijdens de oorlogen en beroerten aan bloot stond; de moeilijkheden welke het klooster daarbij had te verduren; dit alles, met
nog veel meer, moet de aandacht vestigen van den lezer, die
over den voormaligen toestand en de ontwikkeling van den landbouw ten onzent nauwkeurig wil ingelicht zijn.
Het werk eindigt met eene even belangrijke verhandeling
over de wind- en watermolens van het sticht. Als wij daarbij
zeggen dat er in de medegedeelde oorkonden veel verouderde
woorden voorkomen, welke misschien best in een glossarium
zouden worden vereenigd, dan meenen wij de hooge waarde
der ons aangeboden verhandeling genoegzaam te hebben doen
uitschijnen.
De Koninklijke Vlaamsche Academie zal er eene eer in
stellen het werk van den eerw. heer SOENS zoo spoedig mogelijk
uit te geven.
JAN BROECKAERT.

***
2°) Verslag van den heer Prof. Dr. W. DE VREESE.

Met levendige belangstelling heb ik het werk over de pachthoeven en de molens van de abdij van Ninove, door den heer
E. SOENS aan onze Academie ter uitgave aangeboden, gelezen,
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belangstelling gewekt evenzeer door het werk zelf, als door de
voldoening dat een der desiderata, door mij bij 't aanvaarden
van 't bestuurderschap uitgesproken, hier een begin van uitvoering krijgt.
Het uitvoerig verslag van ons medelid den heer J. BROECKAERT ontslaat mij van de moeite, een overzicht van den
inhoud van het ingezonden werk te geven ; op mijn beurt breng
ik gaarne hulde aan den volhardenden ijver en den omvangrijken arbeid, waarvan het de vrucht is. We krijgen hier werk uit
de eerste hand, geput uit bouwstoffen, die tot nog toe maar voor
een klein gedeelte onderzocht en bekend gemaakt werden. De
heer SOENS heeft, zooals van zelf spreekt, tot staving van zijn
beschouwingen de oorkonden geheel of gedeeltelijk medegedeeld. Maar niet alleen de geschiedkundigen; ook de philologen
vinden daarbij hun gading. Vooral de stukken die de abdijmolens betreffen zijn rijk aan allerlei technische termen, en
daardoor van groot gewicht voor de kennis van onzen woorden
schat uit de I5de eeuw.
Zoover men er zonder collatie over oordeelen kan, lijken de
medegedeelde teksten met zorg afgeschreven. Op enkele plaatsen wekt een lezing eenigen twijfel; op de methode is weinig of
niets aan te merken. Zoo lijkt het me niet aanbevelenswaardig,.
lidwoorden of voorzetsels naar moderne wijze met een apostrophe te scheiden van het woord waarbij ze behooren. Verder
zou ik de aandacht willen vestigen op 't volgende.
In zijn hoofdstuk over de munten, die in zijn bronnen voorkomen, en verder in zijn werk, gebruikt de Schrijver aldoor het
woord denier.
De vraag dunkt me niet overbodig of dat wel opgaat. Zooalsbekend, wordt het Latijnsche woord denarizts steeds afgekort
als d. Deze afkorting is in de Nederlandsche evenals in de Fransche palaeographic overgegaan. Maar zoover ik weet is de oplossing van deze afkorting d in onze taal niet : denier, maar :penninc.
Ik bedoel, dat ik het woord denier in Middelnederlandsche handschriften nog niet voluit heb gelezen, en dat ik voor mij het niet
eer in een Middelnederlandschen tekst zal zetten, dan nadat ik
het met mijn oogen in een handschrift voluit geschreven zal
hebben aanschouwd. De voorbeelden in het Middelnederlandsch
Woordenboek bewijzen in dezen niets : op al de daar aangehaalde
plaatsen staat in het handschrift de afkorting d, niet het woord
denier voluitgeschreven.
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Ik ben te weinig man van het vak, om op het gebied der
geschiedkunde in engeren zin een gezaghebbend woord te kunnen en te mogen spreken. Het wil me voorkomen dat het werk
van den heer SOENS ook van het standpunt der historische
wetenschap aan redelijke eischen voldoet; maar het eigenlijke
oordeel verblijve aan anderen, eu alleen onder den vorm van
een bescheiden vraag durf ik mij een enkele opmerking veroorloven.
Zoo betoogt de Schrijver met zekeren ophef, è at de kloostergoederen ontgonnen werden door de kloosterlingen zelf — in
casu door de leekebroeders. Zoover ik weet, is het tegenovergestelde nooit beweerd, of althans nooit gangbare meening
geweest. Hier en elders krijgt men den indruk, dat wat te uitvoerig wordt gesproken over wat reeds lang en algemeen bekend
is ; de Schrijver vervalt daarbij ook wel eens in herhalingen.
Daarentegen lijden andere hoofdstukken aan gebrek aan samenhang, en maken den indruk van boudweg aaneengeregen aanteekeningen, niet van behoorlijk tot een samensluitend geheel
verwerkte bouwstoffen.
Trouwens ook in ander opzicht is het werk niet af. Het moet
mij van het hart, dat de vorm op zeer vele plaatsen herziening
vereischt : Gallicismen en hinderlijke flandricismen bij de vleet;
zelfs fouten als hamen en hast.
Summa Summarum heb ik de eer te adviseeren, dat het
werk van den heer SOENS door de Academie worde uitgegeven,
onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de Schrijver er nog eens de

fijne schaaf over late gaan.
WILLEM DE VREESE.
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den : men zegt dat de Sansculotten er in 1793 een vreugdevuur
van gestookt hebben, dat ik liefst met den naam van bedroevend
vuur zou bestempelen.
*
**
Te Cassel ging het des te beter! Daar trof ik de beschrijvingen van bijna al de hoofdleenen, achterleenen, renten, enz. van
de geheele kasselrij aan. Hier volgt dan ook de opsomming van
al de door mij aldaar geëxcerpeerde oorkonden :
DD. 1. « C'est le denombrement des villes, chasteaulx, chastèlleries, seineuries, terres, rentes, revenus et possessions, etc.
I er mai 1J97. » (Kopij van het verlorene origineel )
DD. 1. Registre de fiefs. 1482-1484. Perkament en papier,
formaat
:
-4°« Dit es de grootte, Rapport ende Denombrement van leenen dat jc Jelhan de buusere, fs. gontiers, doe ende overgheven
eerwerdighen ende wijsen Remy vanden broucke, onderbailliu
van Cassele, etc. 1482 ».
DD. 1. « La seigneurie de Coudschure en la paroiche de
Berkin. » 1499. Papier.
DD. L. « Denombrement van Liebarts brugghe, inde prochie
Evan hazebrouck. » 1494. Cahier, 4°-papier.
DD. 1. Denombrement van leenen, 1502.
DD. 1. Denombrement van leenen, i510.
DD. 1. Denombrement van Waetoue, 1501.
DD. 1. Idem, van den Ysaecq, a° 1514.
DD. 1. « 't Voudermoult in Staple ende Bavinckhove, 1 5 14.
DD. 1. « Denombrement vande heerlichede van Stracele,
1538. »
DD. 1. « Rapporten van Leenen », 1547-1548. Papier.
DD. 1. « Denombrement der heerlyckheyt te Vaele, in de
prochie van Segherscappel, 1617. »
DD. 1. « Seigneurie et Baronnie du Brouck; Dénombrement
de 1634. »
DD. 1. « Denombrement, jnde prochie van Zegherscappie »,
1663.
DD. 1. « Denombrement van de heerlickheden van Lijnde,
Hoymile, Coemeersch, Berlant ende Balcques, 1670 ».
DD. I. « Denombrement vandeprochie ende heerlichede
van Pradelles, 168o ».
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DD. 1. « Denombrement vande heerlickheyt ghenaemt Thof
van Wisque, gheleghen jnde prochie van Hondeghem, 1680 ».
DD. 1. « Denombrement van de heerlyckheyt ghenaemt den
Brummelaere, jade prochie van Zercle, 1680 ».
DD. 1. « Denombrement vandt heerlijchede ghenaempt van
alle oude tyden de heerlijckhede vande Clijtte, haer bestreckende inde prochie van Roubrouck ende daerontrent, a° 1680 ».
DD. 1. Denombrementen van 1507. Groot foliopapier. (Be
treffende allerlei leenera in Cassel-Ambacht.)
DD. 2. « Rapport et Dénombrement de la seigneurie D'audenhove, scituee en la paroisse du Noortberkin, 1681. »
DD. 2. « Denombrement Heerlicheit vanden Terwelande,
I681. »
DD. 2. • Dit js het rapport ende denombrement van een
Leen viscontier genaempt Simpeltun, jndeprochie van Zercle,.
1681. »
DD. 2. « Dit is het rapport ende denombrement van een
leen ghenaempt Planckes, 1681. »
DD. 2. « Denombrement van Tarwelande, 1681. >. (Onderscheiden van het hooger vermelde.)
DD. 2. Denombrement van een leen in Zegherscappel,,
1684.
DD. 2. « Denombrement de la S1e nominee la Sr1e D'oudenhove scituee en la paroisse de Noortberkijn, 1685. »
DD. 2. Denombrement van een leen in Blaringem, 1686.
DD. 2. « C'est la grandeur, rapport et denombrement de fief
des Seigneuries Du Berquin, Plessy, 1687. »
DD. 2. « Denombrement de la seigneurie de la grande Seumelle, en la paroisse du Noort berquin, 1687. »
DD. 2. Zuudpeene : « Dit es de groote, Rappoort ende denombrement van den leene, ghenaempt Thof van Zuudpeenne,,
1691. »
DD. 2. « Dit is de groote, Rapport ende denombrement van
leene... van de heerlicheit van Torre, gheleghen inde prochien
van Sermezeele ende Hardifort, 16 93. »
DD. 2. « Déclaration faicte de la consistance de la seigneurie
de Parij e, Vleterne et Wichterne, au villaige de Steenbeicque,1696.»

--- 721
DD. 2. « Déclaration de la seigneurie de Merghem au villaige
de Steenbeicque, 1696. »
DD. 2. « Rapport et Dénombrement de la disme nommée
La Disme des becque scitue au village d'Arnycque, 1696. »
DD. 2. « Declaratie van de heerlijckheden, leenen, viscomtier ende simpel leenen, bevonden te wesen binnen de prochie
van Noortberkijn, 1696. »
DD. 2. « Declaration des Signories tant de la chastellenie de
Cassel que Baillioeul (sic), 1697. »
DD. 2. « Rapport et Denombrement d'un fief et seigneurie
viscomtière nommé La Sr1e D'Eeckhoutte clans le village de
Waelscappel, 170o. »
DD. 2. « Dénombrement de Caudescure, 1700. »
DD. 2. « Dénombrement du fief nommé la Cour, Terre et
Seigneurie de Thiennes-Steenbeicque, 1701. »
DD. 2. « Raport et Denombrement d'un fief viscomtier
appellé La seigneurie de Suilt Goddewaersijpe, situé dans les
paroisses de Bollizelle et d'Aernijck, 1731. »
DD. 2. « Denombrement vande behuijsde hofstede, mersch
ende saeylant gelegen in O. L. Vrauwe prochie van Cassel, van
ouden tyde genaemt den Believoet,... 1740. »
DD. 2. « Dénombrement d'un fief a Oudezeele, 1740 ».
DD. 2. Register van Leenverheffingen, ± 165o.

*

**

Te Sint- Ornaars, in het archief der Burgerlijke Godshuizen,
— een archief dat aan vele anderen van dien aard tot voorbeeld
mag gegeven worden, en waarvan de gedrukte inventaris, opgesteld door de HH. Henri Loriquet en Jules Chavanon, beiden
archivarissen, een lijvig kwartijn uitmaakt, werden mijne opsporingen aldus, en ook door de bereidwilligheid der HH. bestuurders, allergemakkelijkst gemaakt.
De volgende oorkonden werden ter plaats geëxcerpeerd :
Nr V, § 7, B. 8. « Che sont les terres et les rentes de l'eglise
de Saint Sépulchre a St. Omer. » Strook perkament der XIIIe eeuw.
Zelfde nr. Drie andere staten van gelij ken aard, XIIIe en
XIVe eeuw. Perkament.
Nr V, § 7, B. 9. « En cest livre sont contenu les rentes appartenans á la tavle des povres de Saint Sépulcre escrites et registrées

-- 722 -par Huon le Waghen, Jean le Barbier, Jakemes d'Arques, Michiel
le Koc et Denis D'Esperlecque adonc tavlier de le dicte tavle.
En lan postre Seingneur mil .ccc. trente et deur le vintisme jour
d'aoust. » In kwarto, 18 bladjes perkament.
Nr V; § 7, B. 10. « Ichest livre tesmoigne par escrit et nous
monstre les rentes qui afiérent á la tavle des povres de Saint
Sépulcre en le vile de Saint Omer et dehors. » XIVe eeuw,
kwarto, 15 bladen perkament. Fraai handschrift, waarin de renten per parochie opgesomd worden.
N r V, § 7, B. i 1. « Che sont chil qui doivent rentes yritavles
dedens le ville de Saint-Aumer à le tavle les povres de Saint
Sépulcre, contenans les paroches de le dessusdite ville. » XIVe
eeuw. Register, kwarto, 43 bladen papier.
Nr V, § 7, B. 13. Elf stukken en reepjes perkament; een van
de XIIIe eeuw, de anderen van 1319, 1320, 1 345, 1 346, 1 350,
1393 en een zonder jaartal, doch ook uit de XIVe eeuw, zijnde
rentetafels en ontvanglijsten.
Nog andere stukken, als o. m. een cartularium van de XIVe
eeuw, zijn mij ter hand gesteld geweest om er nota's en excerpten uit te nemen. Ze hier alle opnoemen zou ons noodeloos te
ver leiden.
In het stedelijk archief van Sint Ooraars werd ook inzage
genomen van de kleine, maar beduidende, verzameling archiefstukken, voortkomende uit het klooster van Beaulieu, die in den
inventaris onder de letter M, 878, betiteld staat als « Pap.iers et
titres de Beaulieu ». Er zijn daar oorkonden bij van 1156, 1220 en
1271 ; maar het voornaamste document dat ik met den gedrukten
tekst wilde collationneeren, nl. het belangrijke Terrier van 1286,
was zoekgeraakt, zonder dat de heer bibliothecaris er iets van
wist. Het stuk moet sedert 1902 uit de verzameling gelicht zijn
geweest. Ik heb het mijn plicht geacht het feit kenbaar te maken,
niet alleen aan den heer boekbewaarder van St.-Omaars, maar
ook aan de Archives départementales te Atrecht, waar die verdwijning ook nog niet bekend was. Intusschen geloof ik op het
spoor van het verloren document gekomen te zijn.
-

*

**

Te Atrecht, waar mijn verblijf zich acht volle dagen rekte,
heb ik een ontzaglijken voorraad nota's opgedaan, uit de menigvuldige land- en renteboeken die daar voorhanden zijn. Eene

723
dorre opsomming dier bronnen zal echter noodig zijn, wijl deze
buiten Atrecht zoo goed als teenemaal onbekend zijn gebleven :
Nr 144. Abbaye de St.-Bertin. Baux, Comptes et cueilloirs
de la Meyre (ferme). 1500-1730. Register groot kwarto.
Nr 144. Idem. Cueilloir, etc. de la petite meire, 1649-1651.
Nr 144. Idem. Cueilloir de la grande et petite meire pour
l'an 1663.
Nr 144. Idem. Ceuilloir de la Maire, 1572, etc.
Nr 178. Abbaye de St.- Benin. Acquin. Cueilloirs des biens
et rentes, 16e et 17e siècles. Register groot kwarto, papier.
Nr 180. Abbaye de St.- Berten. Acquin. Terrier de 1680.
Nr 198. Abbave de St.-Bertin. Arcques. Cueilloirs et Terrier.
XIVe e. -- ± 1500. Groot vierkant folioregister (± 13oo, met aan-

vullingen).

198. Terrier d' Arcques, van rond 1400. Register alsboven.
214. Abbaye de St.- Bertin. Terre, seigneurie et juridiction
d'Audenfort, 1691-1706. Register in-folio.
Nr 223. Abbaye de . St.-Bertin. Beuvrequen. Terrier, cueilloir
et comptes. 1305. Register groot kwarto.
Id. Beuvrekhem, Ampleteu, Waskinghem, Wimille, Markise,
Oufertun, Lunnighem, Basinghem, Odinghem, Maninghem, Ultra
aquam, Avouerie de Boulogne, in Wiere en in Wimille. Id. 1305.
Nr
Nr

Nr 223. Beuvrequen, Terrier de 1491. Register groot kwarto.
Nr 213. Terrier de S'anghen et Rodelinghern, sous la seigneu-

rie d'Audenfort, 1607. Register folio, papier.
Nr 242. Abbaye de St.-Bertin. Censives, rentes. Bourbourg,
XIVe-XVIe eeuw. Register folio.
Nr 242. Terrier de Bourbourg, XVe eeuw.
Nr 253. Abbaye de St.-Bertin. Coyecque. Terrier, XVIe eeuw.
Register groot kwarto, papier.
Nr 251. Abbaye de St.-Bertin. Coyecque. Terrier de la terre
et seigneurie. 1536 en 1537. Register, folio, papier.
Nr 263. Abbaye de St.-Bertin. Terrier et déclaration et Cueilloir des rentes de Cuhern, 1490-1690. Register, folio, papier.
Nr 274. Abbaye de St.-Bertin. Haines et Hauwel. Cueilloir,
terriers et comptes, 1373-1601. Register, folio papier. « Chest li
briefs des rentes hiritavles appartenans a le maison du bos de
.
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hames, fais et renouvelez en lan de grace .m. ccc. sexante et
treze, ... »
Idem. Terrier de Barnes, 1680.
Idem : Regisster van Hamroe ende Hauwels. Anno duust
vif hondert .lxx. (1570).
Nr 284. Abbaye de St.-Bertin. Herbelle. Terrier et cueilloirs,
1369-1573. Register, folio, papier.
Idem. Terrier de Herbelle, 1466.
Idem. Lijst van leengoederen, 1369.
Nr 285. Abbaye de St.-Bertin, Herbelle. Terrier de 1683.
Register, folio, papier.
Nr 296. Abbaye de St.-Bertin. Houlle et environs. Fin du
XVIIe siècle. Register, folio, papier. Eigenlijk van 1702.
Nr 297. Abbave de St.-Bertin. Houlle. Terrier, 1702. Register,
folio, papier.
Nr 315. Abbave de St.- Berten. Long renesse. Teirier du XVe
siècle. Register, groot folio, papier.
Nr 354. Abbaye de St.-Bertin. Terriers et cueilloirs des rentes
de Quelnzes, 4411-1558. Register, folio, papier. « Che sont les
rentes que on doit ale maison de helmes a paier au terme de le
st Jehan bap' renouvelez en Ian mil .iiijc et onze. »
Nr 355. Abbaye de St.-Bertin. Terrier de Quelmes. 1562.
Register, folio, papier.
Nr 358. Abbaye de St.-Bertin. Terrier, etc. de Quelmes,
ióoo. Register, folio, papier.
Zonder 11r. Cartularium der abdij van Saint-Josse- sur-mer
XII-XIIIe eeuw. Klein folio, perkament.
Zonder nr : Cartularium der abdij van Dommartin. Afschrift
in 1666 gemaakt, in twee verbonden foliodeelen, papier.
Série H, zonder nr. Abdij van Dommartin. Saint-Josse-auBois, Terrier de 1521. Afschrift uit de X VIIIe eeuw. Register,
folio, papier.
Série H, zonder nr. Terrier de Mon ilgur, Tig ny et environs,
1561. Register, folio, papier.
Série H, zonder nr. Abbaye de Ste-Austreberthe. Seigneuries
de Aix en Issart et Marant. Baux, dénombrements, etc. 1443-1631.
Register, folio, papier.
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Série H, zonder nr. Terre et seigneurie de Boubert, 16071625. Register, folio, papier.
Série H, zonder nr. Registre de Saisine, etc... de Ste-Austreberthe de Montreuil, 1503 en volgende jaren. Register, folio,
papier.
Série H, zonder nr. Abbaye de Ste-Austreberthe. Registre
aux Audiences de la terre et seigneurie de Marenla, 1725-1732.
Register, folio, papier.
Série H, zonder nr. Recueil général des biens de la cydevant
abbaye de Ruisseauville, 1591. Register, groot 4°, papier.
Série H, zonder nr. Abbaye de St.-Sauveur d' Ham. Terrier
et déclaration... 27 octobre 1717. Register, groot folio, papier.
Zonder nr. Commun des viels chanoines et Prebende de
Bethune. Pappier terrier de lan 1410.» Register, kwarto, perkament.
Zonder nr. « Coeuilloirs de Commun des viels chanoines
(Bethune) des années de 1598 (sic) et 1435, par Sire Jean du hem
et par hugués de harlem. en 1484 ». Register, folio, papier en
perkament afwisselend.
Letter G. Eglise collégiale de St.-Barthélemy a Bethune.
Cueilloir des rentes dues à la prébende subdiaconale a la Buissière, 1496-1723. Register, folio, papier.
Zonder 11 r . Cueilloir des Prébendes de Bethune, a° 1298.
Register, klein folio, perkament.
Zonder nr. Collégiale de St.- Firmin de Montreuil. Dimes,
rentes et censives, Portions congrues, 1226-XVIIIe eeuw. (Dossier.)
Zonder nr. Collégiale de St.- Firmin de Montreuil. Rentes et
'Censives. 1318-XVIIIe eeuw. (Dossier.)
Série H, zonder nr. Abbaye de Beaulieu. Cueilloir de Calais,
Maret, Wissant, Marquise, Frétun, Guines, XIVe eeuw. Cahier,
kwarto, papier.
Zonder nr. Abbaye de St.-Andre au-Bois. Cartulaire de
('Abbaye, dit livre rouge. Twee deelen in-folio, XVIIe eeuw.
,

^

**

Wat nu andere vondsten en aanstippingen betreft, is er ook
iets meer dan verleden jaar te vermelden :
Op de stadsboekerij van St.-Omaars is, onder nrs 184, een
werk voorhanden, dat als een Speculum humanae salvationis op-
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gegeven staat. Bij inzage van het dunne kwartijn uit het laatste'
der XVe eeuw is gebleken dat het eene Biblia pazzperum is, waarvan al de met waterverf gekleurde teekeningen van onderschriften
voorzien zijn. Het is een exemplaar van mindere waarde, aanvangende met de versregels ;
Quant en son conseil éterneil
Et par son pooir paterneil...

Eene portefeuille met snippers en andere fragmenten, die
verleden jaar op de boekerij van St.-Oinaars niet kon vertoond
worden, is thans nog niet teruggevonden : een bewijs hoe noodig
het is, van 's Rijkswege, « Inspecteurs des bibliothèques et des
archives » te hebben, die hunne taak ernstig opvatten.
In diezelfde stad ontving ik uit de handen van den heer
Marcel Lanselle, die het aan de Koninklijke Vlaamsche Academie schenkt, een handschrift, klein kwartijn, op papier, blijkbaar
voor den druk bestemd, en betiteld als volgt : « Historie der
Dichters, overgenet van het latyn in het vlamsch door B. Bieswal;.
eersten Boek, 1772 ». De inhoudstafel, die de « Voorréden »
voorafgaat, leert ons dadelijk dat hier niet van Dichters en poëzij,
maar wel van de romeinsche godenleer, spraak is : achtereenvolgend leest men alzoo de « historie van Saturnus, van Cybeles,
van Jupiter, van Juno ende haere kinderen, van Apollo ende van
de sonne » ; — immers van al de goden, zelfs « van de godtheden
der helle » en van « sommige besondere goden », die bij de
Romeinen in eere stonden.
De tekst is niet kwalijk, gezien tijd en plaats waarin hij tot
stand kwam. Naar allen schijn was de schrijver een aanzienlijk
burger uit Bergen-St.-Winocs. Het is maar jammer, dat het
tweede deel van dat werkje niet meer te vinden is.
*
^*

Op de stadsboekerij van Atrecht ging mijne aandacht eerst
en vooral naar Ms. nr 513: « Horae et prières en flamand, in-8°,
vélin, tracé à l'encre pourpre, longues lignes, XIVe s. Miniatures,.
encadrements, initiales d'or, rubriques. Commence par un calendrier flamand; 127 feuillets. Provenant de St. Vaast ».
Zelf voeg ik daar nog het volgende aan toe : 17 ctm. hoog,
bij 10,5 breed, vlaamsche en latijnsche teksten door elkander;:
allerlaatste der XI V e eeuw, wel ± 1400.
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F. I,
helft van Januari;
[0 8 v°,
vo, einde
Januari ; f0
i, r. Kalender. De tweede helft
het
van den
den kalender, waarin
waarin
volgende
ontbreekt:: de 2 ee helft
helft
volgende ontbreekt
April en Mei en de
de eerste helft
helft van
van Maart en de maanden April
Juni; ook
ook ontbreekt
ontbreekt de 2 ee helft
helft van December,
December, »» horemaent
horemaent »»
geheeten.
Op de volgende ff. treft men miniaturen aan
aan::
F. 9, r. Miniature met
met blóemenkader.
bloemenkader.
v. Deus in adiutorium meum
meum intende...
intende ...
F. 9.
9, v.
F. to,
10, v.
v. Miniature
Miniature met bloemenkader,
evenals op de ff
ff:: IIII v.,
v.,
bloemenkader, evenals
r., 45 r., 51
fI~v.,
v.,13
13v.,
v., 14
14 v.,
v., 24
24 r., 37 r.,
SI v., 56
56 r.r.
Op folio
folio 78
78 r. staat, in schrift van
1500 ;: «« Vot'
Vat' bonne
bonne et
et
van ± i5oo
{(« leale
eanne de
de halewin
halewin».».
leale commere JJeanne
ff. 81
81 r.,
r.,
Verder weer miniaturen met bloemenkaders op
op ff.
.
82
82 v.,
v., en 84 r.
Tot dusverre is de tekst geregeld
latijn. Eerst
Eerst op fol. 87 v.
v.
geregeld latijn.
rood :
begint de vlaamsche tekst, in 't rood:
«
innocentlus gaf .C. daghen pardoens eiken
eIken minsche
« De
De paeus innocentius
van marien der moedie seghet elkes
elkes daghes dese oratie in die
die eere van
Ri sal seiker
seiker weten den dach ende wile
wile van siere doot.
doot. ende
der gods. Hi
hi sal zien marien der moeder gods voor sine
also het es
es gheghesine doot also
bi eere abdesse die
die sach
sach ene grote scare van duvelen daer soe
weiten bi
dootbedde doe
doe wart
wart soe
soe zeere vervaert ende beghonste
lach in haren dootbedde
daer
secghen devotelike al
a I weenende
ween ende dese bedijnghe
bedijnghe ende cortelike Baer
naer sach sie ene scone
scare ende gheseiscap
gheselscap van ynghelen ende in
scone scare
die middel stont marie
marie die
die moeder gods
gods die
hare. Ic hebbe
die zeide
zeide tote hare.
du my
my dickent
dickent hebt ane
gheroupen in
in deise
deise bedijnbedijnane gheroupen
di ghehoort dats du
ghe ende daer bi seghic
sals sterven binnen
birmen derden
derden daghe
seghic di
di dattu sals
derder wile
wile ende dine ziele wert behouden. ze
eh .dinen
dinen zusteren
tech,
ter derder
dattu hebs
hebs ghesien ende ghehoort. »»

fol. 89
latijnsche tekst,
tekst, maar op
op fol.
fol. 92 V.
v.
Van fol.
89 r.r. komt weer latijnsche
staat:
sta:
«
ihesus xpristus
xpristus sprac
sprac
« Dit zijn
zijn de
de .vij.
.vij. woorden
woorden die
die onse
onse heere ihesus
ant hout der crucem
crucern (sic).
».
(sic). Oratio ».

Daarop volgt
volgt wederom
op fol.
fol. 94
eenc
v., alwaar
alwaar eene
wederom latijn tot op
94 v.,
leemte bestaat,
bestaat, ofschoon
ofschoon de
defolieering
folieering volgt,
volgt, beginnen
beginnen met
metgebegebeden in
in verzen
verzen ::
Fol. 95
r
95 1'.
."•
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... ic eer het an mi ghebreike....
So claerlíke mine biechte spreike
Dat ic aerme weerdich sij
Sinen heilighen lichame der by.
Tonfane te mire zalicheide.
Ende ic ghewinnen moete der meide
Rechte hope te zire ghenaden.
Maria vrauwe staet mi in staden,
Mids uwer beide te mire bederven.
Ende ic wille vichtiene werven
Knielen voor uwe beilde, vrauwe,
Die ic in uwer ghelike scauwe,
In der ghedijnckenesse ende in der werde
Van .xv. blisceipen die ghi up derde
Had van uwer liever drachte,
Die menschelike, omme adaems gheslachte
Te verlossene, wart gheboren,
Van hu vrauwe sonder toren.

Rood : Pater nosier. Ave maria gratia.
Coneghinne van den trone,
Ic biddu in dere der bliscip scone
Die ghi adt in u ghedochte
Doe u dijnghel die boodscap brochte
Dat tonser alre behoude
God zelve in u commen soude,
Dat ghi bid Bode, reine maghet,
Dat hi van dies hem wanhaghet
Mi ontkere in allen daden,
So dat hi bi sire ghenaden
Gheestelijc in minen herte te sine
Te mire siele medicine.

Rood : Ave mania gratia plena.
Vrauwe, gansighe van alre dere,
Door der groter bliscap ere,
Soete vrauwe, die ghi vernaemt
Doe ghi up den berich (sic) quaemt
Te lizabetten uwer nichten,
Die u seide in woorden slichten
Dat gheheilicht ware u lyf.
Vrauwe boven allen wijf
Entie vrucht was ter zelver tijt
Van uwen lichame ghebenedijt.
Maria, vrauwe reine lucht,
Bidt der ghebenedider vrucht
Dien ghi droucht dat hi mi gheve
Dat ic redenlike leve.

Rood : Pater nosier. Ave mania gratia.
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Reine maghet sinte marie,
Door der groter bliscap ere
Die ghi adt doe ghi den here
Droucht tonser alre vrame,
In uwen preeieusen lichame,
Bidt hem dat hi mine herte roere
In sinen dienst te sulkre yvoere
Als hem si eerlijc ende bequame
Ende mi nuttelijc ende vrame.

Rood : Ave maria gratia plena. Dominus.
Reine maghet sinte marie,
Eydel conighinne vrie,
Gheift mi troost van allen vernoye
Door dere vander groter ioye,
Die ghi adt ter zelver tijt
Doe u sone ghebenedijt
Van uwen lichame wart gheboren,
Sonder smette ende sonder toren.
So bidt den heimelschen drochtijn
Dat sine gheboorte moete zijn
Mire aermen zielen troost
Van dat haer nosen mach of noost.

Rood : Ave nnaria.
Soete vrauwe, reine maghet,
Ontfaremt sijns die u claghet
Sine sonden ende sine dere,
Door der groter bliscap ere
Die ghi adt ten selven stonden
Doe u kijnd die erdren vonden.
So bidt uwen lieven kijnde

Dat hi ghehijnghe dat icken vijnde
In al Bader minen vernoye
Door deere van der groter ioye.

Rood : A ve maria gratia pleura.
Maria, vrauwe sonder ghenoot,
Door dere .van der bliscap groot
Die ghi adt van den dijnghen
Doe u kijnd de .iij. conijnghen
Sochten ende offerande daden,
So bid hem door sine ghenaden
Ende door

—
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verkeren,
Vrauwe, door der blider eren,
So bidt hem, want ghi wel moghet,
Datti kere in die doghet
Alle ontrauwe ende alle onseide
Daer mine ziele ghequetst es meide.

Rood : Ave mar.
Maria, moeder ende maghet rene,
Door deze van den bliscap ene
Die ghi adt ter zelver tijt
Doe u zone ghebenedijt
Vervulde met .v. gherstinen broden
v.m man te haren noden,
Ende met twee visschelkinne meide.
So bidt hem, vrauwe, door uwe beide
Datti vervulle mine .v. zinnen
Met duegheden ende met sire minnen.

Rood : Ave naaria gratia p.
Moeder gods, wel soete vrauwe,
Door den ontfaermeliken rauwe
Die ghi adt ter zelver waerf
Doe u zone an die truce staerf,
So bidt hem dat zine doot,
Sine passie ende zine noot
Mine ziele brijnghe int gheherme
Ende bevreide ende bescherme
Van der doot sonder ghelike
Daer men stervet ewelike.

Rood : Ave mania gratia.
Maria, vrauwe zonder ghelike,
Door dere van der bliscap rike
Die ghi adt ter zelver stont
Doe hi van der doot up stont
Ende verrees in pasche daghe,
Sonder loghelike zaghe,
Bidt hem dat ic in diere wisen
Ten ionxten daghe moete verriserr
Dat men mijns rouke ende gare
Daer boven in die zalighe scare.

Rood : Ave naaria gracia.
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Maria, ghebenedide vrouwe,
Sijt mijns ghehulpich ende ghetrauwe,
Verbiddighe van alre plaghe,
Door de bliscap die in ascensioen daghe,
Vrauwe, in u herte quam
Doe u sone ten heimel clam,
So bidt hem met soeter tale
Dat hi an hem trecke ende hale
Mine herte ende mijn ghedcchte
Ende mine ziele ten heimel zochte.

Rood : Ave ma.
Maria, speeghel ende rose,
Bidt over de aerme roukeloze,
Verbiddighe van alre dere,
Door der groter bliscap ere
Die u in dat herte lach
Up den heileghen sijnxen dach,
Doe ihesus ii live kijnd
Sinen apostelen adde ghesijnt
Den heylighen in hare scaren
Daer sij saen verlicht bi waren.
So bidt hem, vrauwe Davids nichte,
Dat hi mine her te verlichte
Dat icken kenne ende minne
Ende sine bliscap ghewini e.

Rood : Pater nosier. Ave maria gra.
Maria, maghet ende moeder,
Bi u wart god onse behoeder,
Dat ghenas ons van alien zere
Door der groter bliscap ere
Daer ghi in verblidet zochte
Doe men u daer boven brochte
Met ziele, met live, uten deisen dale
In die ghebenedide zale,
Neffens uwen lieven zone,
Ter rechter hand daer hi u crone
Aldoen spien ter zelver ure
Boven allen creaturen.

Rood : Pater nosier. Ave maria graliapl'.
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Vrauwe sonder smette,
smette, rose,
rose,
Vrauwe
aerme roukelose
rouke1ose
Bidt over aerme
ie ende
ende andre
andre mijns
mijns ghelike
ghelike
Als ic
zone van
van hemelrijke,
hemelrijke,
Uwen zone
besondighe keytiven,
keytiven,
Ende over alle besondighe
Sijn sij mannen,
mannen, sijn
sijn sij
sij wiven,
wiven,
in goeden
goeden ghewerke,
ghewerke,
In allemoesinen, in
Datse god daer
daer in
in ghesterke,
ghesterke,
over alle
alle die
die zijn
zijn versceeiden
versceeiden
Ende over
Van adaems tiden
tiden tote
tote heeden,
heeden,
Van
Sijn sij mannen,
mannen, sijn
sijn sij
sij wiven,
wiven,
Sijn
Dat god haers ghenadich
ghenadich blive
blive
Ende hise houde
houde sonder
sonder sneiven
sn ei ven
Ende
Daer die ynghelen
ynghe1en sullen
sullen beiven.
beiven.
Daer

Rood:: Pater nosier.
nos/er. Ave maria
maria gr
gra/ia.
alia.
Rood
fol. lol
101 vindt
vindt men
men weer
weer eene
eene miniature
miniature met
met bloemenbloemenOp fol.
gebed tot
tot den
denH.
H.Erasmus
Erasmusvolgt.
volgt.
kader, waarop een gebed
Miniature in
bloemenkader, en
aldaar het
het gebed
gebed
in bloemenkader,
en aldaar
F. 103. Miniature
beginnende met de woorden :

«

Ic bevele mi den alweldighen begindmtwor:«Icbevlmidnawgh

bider selver
selver ghenaden
ghenaden daer
daer hi
hi siere
siere moeder
moeder sinte
sinte janne
gode bider
de cruce
cruce stoet...
stoet. ..».».
beval doe hi an de
Nog
gebeden volgen
volgen tot
totopopfol.
fol.105,
ros,v.,
v.,alwaar
alwaar de
de
Nog andere gebeden
latijnsche
herbegint met
met de
de «« Memoria
Memoria de
de beata
beatamaria
maria
latijnsche tekst
tekst herbegint
magdalena ».».
magdalena
Op fol.
fol. 126,
126, v.
zal men
men zegghen als
als men
men beghert tonttontv. «« Dit zal
heileghe sacrament
sacrament:: Here
Hereicicbeghere
begherenoch
nochheiheifanghene
fanghene dat heileghe
dent te
te ontfane
ontfane uuheileghe
heilegheghebenedide
ghebenedidelichame,
lichame,...
...»»
Het hs.
hs. eindigt
eindigt met
met fol.
fol. 127,
vlaamschen
127, halverwege
halverwege den vláamschen
is dus
dus onvolledig.
onvolledig.
tekst, en is

** ***
Ms. 520.
in et flamand),
flamand), in-8°.
in-8°. Vélin
Vélin blanc,
blanc, trèstrès(latin
Horae (lat
520. Home
pourpre, longues
longues lignes, XVe s. Miniatures,
fort, tracé àá I'ancre
l'ancre pourpre,
encadrements,
azur.Rubriques.
Rubriques.Commence
Commence par
par
encadrements, initiales
initiales d'or etetazur.
une transcription
peu plus
plus moderne des
pardons de
de
des VII pardons
transcription un
un peu
Rome (en flamand). Suit
Suit un
un calendrier
calendrieren
enflamand,
flamand,175
175feuillets.
feuillets.
Provenant de
de St.-Vaast.
St.-Vaast.
Aldus spreekt de catalogus der handschriften uit de stads ..
boekerij van Atrecht.
Fol. 3.
.vij. hooftkeercken
hooftkeercken van Roeme.
Roeme. Deerste
Deerste es
es te
3. «« De .vij.
Sente Jans te latranen, ... »»
.

—
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Fol. 5, r. Kalender :
« Laumaendt heeft .xxxj. De mane .xxx. daghen ».
De dagen heeten : « Maendach, Dicendach, Woonsdach,
« Donderdach, Vrydach, Zaterdach ».
De kalender is volledig. Hij is ten einde op fol. 16, v.
Van f. 17 r. tot f. 18 r. staan remediën, in schrift van omstreeks het jaar 1600.
F. 21, r. « Omme te vindene de septuagesime. »
F. 21, v. Miniature : « Hiernaer beghint dat corte ghetide
vander ghebenedider passie ons heren ihu xpristi ». Tekst in
't latijn. .
Men vindt verder nog miniaturen op fol. 29 v., 32 r. 34 v.,
37 r., 39 r., 42 r., 44 r., 78 v., en 118 v.
De vlaamsche tekst begint op f. 51 r., met « Zowie die begheert der minliker martyrien ons heren ihesu xpristi ende zijns
menighvuldigh doghens danckelijc te weisene, die sal deise .C.
articulen ofte ghedinckenessen zijns bitters dophen met .C. heesschen of beiden van reidenen die daer na er volghen daghelijcx
overzegghen. Ende tusschen eiken articule of ghedinckenesse
zegghen een Ave Maria over zine knien of een Pater 11r. etc. »
Eindigt daarmede op fol. 78 r.
Op f. 79 herbegint de latijnsche tekst. Dan volgen latijnsche
gebeden en litaniën.
Het handschrift loopt ten einde op f. 175 r. Doch van af
f. 170 zijn de bladen met allerlei gebeden en aanteekeningen uit
de XVIIe eeuw bezet.
Ms. 532. Armoiries et devises de families flamandes et Epitaphes in-folio maximo. Papier. Ecriture du XVIIe siècle. Blasons
coloriés avec soin.
Uit een opschrift leert men, dat het boek geweest is « ad
usum Stephani Le Pez », en op het eerste blad staat nog : « Sum
Conrardi de Prince. Anno 1622, mense Februario ».
Het hs. telt 256 bladen en komt voort uit de boekerij van
St.-Vaast.
Ms. 4 1 i. Le Doctrinal des simples gons. In 4° maximo.
Papier, longues lignes. Ecriture du XVe siècle. Rubriques.
Incipit : « Ce présent livre, en franchois, qui est de très-grant
proufit et édification, examiné et approuvé a Paris par plusieurs
maistres, a fait transcripre et copier révérend père en droit monseigneur Guy de Roye, par la permission divine humble arche,

— 734 —
vêque de Sens, pour le salut de son ame et des gymes de tout son
peuple, et par espécial des simples gees lays, pour lesquels ce
dit livre a esté espéciaument fait ».
Op fol. 5 staat te lezen : « Ce qui est en ce livre escript, les
prebstres le doivent ensaigner a leurs paroschiens... »
Het boek handelt inzonderheid over de volgende zaken :
« Des .xij. articles de la foy, et qui les fist.
« Des sorceries et devinailles.
« De Dieu amet et charité.
« De conforter en toutes tribulations.
« De discretion.
« De oraison, etc., etc.
Het geheel beslaat 93 folio's in groot, thans zoogenaamd
Burgondfsch geschrift; het hs. is herkomstig uit het klooster van
St. Eloi-au-Mont, in de nabijheid van rotrecht.

**
Ms. nr 915. Chroniques et pièces relatives á la Flandre,
XVIe eeuw.
Dit handschrift wekte mijne aandacht, maar verdiende ze
haast niet. Het is een cahier in kwartopapier, behelzende 82 folios,
aanvangende met den titel :
« Plusieurs choses et memoires advenues en flandres des
. guerres des Roys de france corltre les flamengs et plusieurs
autres choses. »
De inhoud is eene compilatie van klein bedied.
Veel belangrijker was de kennismaking met handschrift
11r 227. Dit handschrift is in den catalogus getiteld : Sermones
pro tempore », en wordt daar volgenderwijze beschreven :
« In 4°, parvo. Vélin fort. Tracé au crayon, longues lignes.
Minuscule du. XIIe siècle, grandes lettres au minium. Pour
feuille de garde, un fragment de poème flamand, écriture du
XIIIe siècle á peine lisible ».
Een schutblad is het eigenlijk niet; wel een blad perkament,
ter grootte van 14,8 ctm. hoog bij 1o,6 ctm. breed, zeer zwart
geworden en in vrij slechten staat, dat achteraan de « Sermones
pro tempore », vastgenaaid zit.
Dit fragment komt uit een hs. waarop de tekst drie kolommen per zijde besloeg; nu is nog de middenkolom gaaf, terwijl
,.de eerste en derde kolommen nagenoeg middendoor afgesneden
,

zijn; voor- en achterzijde zijn gelijk.
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Het is een stuk van Carel ende Elegast. Ik schreef er de
middenkolom van af, een uur vóór mijn vertrek uit Atrecht
Vrage ystorie ende al waer
Magic u tellen, horter naer.
Het was op enen avonstonde
Dat karel slapende begonde,
Tinglem op den rijn.
Dlant was al gader sijn.
Hi was keyser ende coninc mede.
Hoort hier wonder ende waerhede,
Wat den coninc daer ghevel.
Dat weten noch die menege wel
Tinglem aldaer hi lach
Ende waende op ten andren dach
Crone dragen ende houden hof,
Omme te meerne sínen lof.
Daer die coninc lachen (sic) ende sliep
Een heylich ingel aen hem riep,
Soe dat die coninc ontbrac (1 : ontwac),
Biden woorde die dingel sprac.
Hi seide : staet op, edel man,
Doet haesteliken u clederen an,

Wapene . . , .

,

,

elen

God hiet mi u bevelen,
Die in hemelrike es here,
Dat ghi verliest lijf ende ere
En scoeldi in deser nacht niet,
So es u evel ghesciet.
Ghi selter omme sterven
Ende uwes lives derven
Eer emmer sceedt dit hof.
Nu verwacht u daer of,
Ende vart stelen oft ghi wilt,
Remt uwe spere ende uwen scilt,
Wapent u ende sit op u part,
Haesteliken, ende niet en spaert.
Dit verhoorde die coninc.
Het dochte hem .j. vremde dinc,
Want hi daer mensc en sach
Wat int roepen bedieden mach.
Hi was in meneghe ghedochte
Wie daer die bootscap brochte.
Dingel die van gode quam,

die hemelsche vader
alle gader

(A)men.
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Het schrift van dit fragment wijst op de tweede helft der
XIVe eeuw. Het stuk werd voor het eerst bekend gemaakt,_
doch niet overgedrukt, door Moue, in zijn Uebersiclat.

Hiermede, Mijne Heeren, meen ik mijn verslag te mogen
besluiten.
io Mei 1910.

K. DE 14.1OU.

.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

LIJST
DER

UITGESCHREVEN
UITGESCHREVEN PRIJSVRAGEN.
PRIJSVRAGEN.
Voor
1911.
Voor 1911.
1. —
- Middelnederlandsch.
Middelnederlandsch.
hetGelderschGeldersch-Overfjselsch
de middelOverijselschdialect
dialect in
in de
middelKlankleer van het
eeuwen.
eeuwen.

Prijs:: 600 fr.,
fr., of
of een
eengouden
goudengedenkpenning
gedenkpenningvan
vangelijke
gelijke!waarde
waarde (i).
(I).
Prijs

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 3i
31 December
December agio.
IglO.
2.
Dialectstudie.
2. --- Dialectstudie.
Topographische grens van
van het
het West
West- en Oostvlaamsch dialect.
dialect.
-

Prijs : 400 fr.
fr.
Prijs

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
December iglo.
IglO.
3i December
N. B. Deze vraag
vraag is de eerste van
van eene reeks
reeks die
die alle Nederlandsche'
N ederlandschedialecten zal
omvatten. Bij
Bij gebleken
gebleken belangstelling,
belangstelling, is
het de
de bedoeling
bedoeling
dialecten
zal omvatten.
is het
hoofddialecten, daarna de onderdzalecten in
in kaart
der Academie
Academie eerst'de
eerst' de hoofddialecten,
der
brengen.
te brengen.

3.
- Letterkunde.
Letterkunde.
3. —

Repertorium der
d(lrVerhandelingen
Verhandelingenenenbijdragen
bijdragen
betreffende
de
Repertorium
betre
ffende de
8de, eg
Nederlandsche Lettel'kunde in de 16de • 17de , 1ISde,
Igde
begin NedrlanschLtkueid16,7
de en begin
20
eeuw,het.Tij
het:rij aftonderlijk,
af:ronderlij~,hetTij
het:rijinintijdschriften
tijdschriften
mengelwerkentoee eeuw,
en en
mengelwerken
tot op
op 1910
1910 verschenen.
verschenen.
tot
Prijs:: 600 fr.
fr.
Prijs
Als model
model voor
voor de
destoffelijke
stoffelijke uitvoering
uitvoering kan
kan dienen
dienen:: Louis
LoUIsAls
PETlT'S Repertorium der
derVerhandelingen
Verhandelingen en
enbijdragen
bijdl'agenvan
van
de de
D. PETIT'S
des Vaderlands
Vaderlands (Leiden,
(Leiden, Brill,
1905, vlgg.).
vlgg.).
Brill, igo5,
geschiedenis des

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
December Iglo.
Iglo.
3i December
(I) Voor
Voor elke
elkeprijsvraag
prijsvraag wordt
wordt den
den prijswinnaar
prijswinnaar de
de keus
keus gelaten
gelaten
(I)
tusschen
honorarium of gouden
gouden gedenkpenning.
gedenkpenning.
tusschen honorarium
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- VakVak- en
enKunstwoorden.
Kunstwoorden.
4. -lijstvan
vandedeNederlandsche
Nederlandschevakwoorden
vakwoordenvan
van
Eene volledige lijst
de de
vermelding, zooveel
zoo veel mogelijk,
mogelijk, van
van de
degewestwoorden
gewestwoorden
Brouwerij, met vermelding,
van de
de Fransehe,
Hoogduitsche en
en Engelsche
Engelfche benamingen.
benamingen. Tot ophelophelFransche, Hoogduitsche
en van
dering wordt
wordt de
de afbeelding
afbeelding van
vandedewerktuigen
werktuigenverlangd.
verlangd.
dering
de gewestwoorden
gewestwoorden woedt
wOldtaanwijzing
aanwijzingder
derstreek
streekvereischt.)
vereischt.)
(Voor de
Prijs:: 60o
600 fr.
fr.
Prijs

5. --- VakVak- en
enKunstwoorden.
Kunstwoorden.
,00 volledig
volledig mogelijk
mogelijkverklarende
verklarendeNederlandsche
N ederlandsche
vakwoorEene Too
vakwoorde Zeevisscherij.
Zeevisscherij. ((VoO/"
de gewestwoorden wordt
aandenlijst
van de
Voor de
wordt aandenlijst van
de streek vereischt.)
vel"eischt.)
wij,in{J'van
vande
wij.ing
Prijs:: 800 fr.
fr.
Prijs

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
3i December
December 1910.
iglo.

**
*^*
^

191:;;;:.
Voor 1912.
6.
- Middelnederlandsch.
6. —
Geschiedenis
van
het MidM,dGeschiedenis
vandedespelling
spellingder
der lange
lange klinkers
klinkers in
in het
delnederlandsch.
delnederlandsch.
Prijs:
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
December zgzi.
I9II.
3i December
7. -- Dialectstudie.
Dialectstudie.
Gentsch Idioticon.
Idioticon.
Prijs:
600 fr.
fr_
Prijs : 600

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
I9II.
3i December igzi.
8-9.
- Letterkunde.
8-9. —

A.

A.

ollder,oek naar
naardedepopulariteit
populariteitvan
van
Een onderdoek
.genooten.
cellooten.

VONDEL

,ijne tijdtijd•
bij Tijne

Prijs:
300 fr.
Prijs : 3oo

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
December I9II.
uiterlijk 10
io December
igit.

B.

B.

geschiedenis van
van de
de Kinderliteratuur
Nederlanden,
Kinderliteratuur in
in de Nederlanden,
De geschiedenis
in verband
verband met
metdede Duitsche,
Duitsehe, Fransche
Fransche en Engelsehe.
Engelsche. --- Doel,
en ontwikkeling.
pereischten en
ontwikkeling.
vereischten
Prijs:: 600
600 fr.
fr.
Prijs

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10
io December
December 19II.
igzi.
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—
- Folklore.
Folklore.
10. -V/aamsche Volksspelen.
Volksspelen.
Vlaamsche
1'00 volledig
volledigmogelijke
mogelijkever'ameling
vel'ramelimfenennauwkeurige
nauwkeurige bebeEene 'oo
schrijving van
I'an dedeoude
oudeen en
hedendaagsche« Volksspelen
« Volksspelen
irr
schrijving
hedendaagsche
» » in
V/aamsch-België, met
met de
de daarbij
daarbijge'ongen
gerongenliederen
liederen (woorden,
(woorden, en
en
Vlaamsch-België,

voor zoover mogelijk,
mogelijk, de
de muziek).
muziek).
Prijs:: 800 fr.
fr.
Prijs
b. V.
v. TER
TER Gouw, De Volksvermaken,
Volksvermaken, Haarlem, 1871
1871;; A. DE
DE
(Verg. b.
TEIRLINCK, Kinderspel
Kinder.'pelen
enKinderlust
KinderlustininZuid-Nederland.)
Zuid-Nederland.~
en Is. TEIRLINCK,

eOCK
COCK

Tot leiddraad
leiddraad wordt navolgende, ,plet
.. Iet bindende,
aanbevolen:
Tot
bindende, indeeling aanbevolen:

1.
LOOPSPELEN :: eierenrapen,
eierenrapen, zeerioopen
enz., SPRINGSPELEN
SPRINGSPELEN :
zeerloopen enz.,
enz., enz.,
I. LOOPSPELEN
hinkspelen enz.; DANSSPELEN
DANSSPELEN :: volksdansen,
volksdansen, èansliedjes
Il.
dansliedjesenz.
enz. --- II..
WERPSPELEN :: bolspelen,
bolspelen, balspelen,
balspelen, paletspelen,
paletspelen, kegelspelen
kegelspelen enz.
enz. —
WERPSPELEN
UI. GEZELSCHAPSSPELEN
GEZELSCHAPSSPELEN:: ambachtspelen, raadspelen,
raadspelen, kaartspelen
kaartspelen ;j dodo·
III.
bak·, schaakspel
- IV. SPELEN
SPELEN MET
MET SPEELTUIGEN
SPEELTUIGEN:: wapens.
wapens·
schaakspel enz. —
mino-, bak-,
MENSCH EN
NATUUR:: Dier,
(boog, geweer
geweer enz.),
V. MENSCH
EN NATUUR
enz.), slinger
slinger enz.
enz. -— V.
paard rijden
rijden enz.);
enz.): jagen;
j~gen; visschen
visschen;; winterspelen
winterspelen (schaatsen
(schaatsen enz.).
enz.).
te paard
MENSCH en KALENDER
KALENDER:: kermisspelen;
kermisspelen; Driekoningen,
Nieuwjaar
-— VI. MENSCH
Driekoningen, Nieuwjaar
- VII. MENSCH
MENSCH en MUZIEK
l'IIUZIEK :: blaasinstrumenten,
blaasinstrumenten, snaartuigen
snaartuigen
enz., enz. —
VIII. TERGSPELEN
enz,
TERGSPELEN enz., enz.
enz. -— VIII.

11. —
- VakVak, en Kunstwoorden.
Kunstwoorden.
volledige Nederlandsche
Nederlandsche vakwoordenlijst
vakwoordenly'st van
vande
de Beeldende
Eene volledige
Kunsten. t. w. Bouw-,
Beeldhouw-,, Schilder
Schilder- (met
(met inbegrip
inbegrip der
dér
Bouw , Beeldhouw
-

-

-

Glasschildering),
Graveer- en Teekenkunst, met de Fransehe,
Engel.
Fransche, EngelGlasschildering), Graveersche
en Hoogduitsche
benamingen, en afbeeldingen zoo
zoo talrijk
mogelijk.
talrijk mogelijk.
Hoogduitsche benamingen,
sche en
termen worden
worden met
verlangd.) —
- (Verg. b.
b. v.
]ULES
(De
niet verlangd.)
v. JULES
archeologische termen
(De archeologzsche
ADELINE,
des termes
termes d'art. Paris, Quantin.)
ADELINE, Lexique des
Prij
600 fr.
fr.
Prijss : 600

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December
December 19II.
igiz.

*'*'*'
^

^*

Voor 1913.
12. —
- Middelnederlandsche
Middelnederlandsche Taalkunde.
Taalkunde.
Ontwikkeling van Middelnederlandsche
Middelnederlandscheï en
i eniet.
û. —
- Een onderonder·
roek
de chronologie
chronologievan
vandedeontwikkeling
ontwikkeling
Jlidde/nedl. 1i
Toek naar de
vanvan
Middelnedl.
en
tot Nieuwndl.
Nieuwndl. ijij en
en ui.
ui.
en û
u tot
Prijs:
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December
December

1912.

_.._.
740 —
- 74°
- Taalzuivering.
Taalzuivering.
13. —
Eene lijst,
lijst, Too
-r0o volledig
volledigmogelijk,
mogelijk,van
vandede Germanismen,
Germanismen, die
die
Eene
hedendaagsgebruikt
gebruiktworden
wordendoor
doordedeNederlandsche
Nederlandsche
Schrijvers,
hedendaags
Schrijvers,
metmet
nadere verklaring
verkladng van
vanden
denaard
aardderder
fout,
opgave
nadere
fout,
en en
metmet
opgave
vanvan
de de
-rUlverNederlandsche
Nederlandschewoorden
woordenofof
uitdrukkingen.
'uzver
uitdrukkingen.
Prijs:: 600
600 fr.
fr.
Prijs

beantwoordenuiterlijk
uiterlijk31
31 December
December1912.
1912.
Te beantwoorden
14. —
- Dialectstudie.
Dialectstudie.
14.
beschrijvingvan
l'anhet
het Limburgsch dialect
dialect in de provincie
provincie
Een beschrijving
Luik beoosten
beoosten Maze,
Maze, omvattende
omvattende:
eengrammatica
grammatica (klankleer,
(klankleer,
: een
Luik
vormleer, woordvorming,
woordvorming, syntaxis),
syntaxis), een
een woordenboek,
wool'denboek, een
een kaart
kaart'
vormleer,
beschl'even spraakgebied.
spraakgebied. Vooral
Vooralaan
aanden
deninvloed
invloed
van
van
hethet
van het beschreven
en het
hetDuitsch
Duitschopopditdit
dialect
aandacht
behooren
gewijd
Fransch en
dialect
Tal-ral
aandacht
behooren
gewijd
worden.
,te worden.
Prijs:: 600
600 fr.
fr.
Prijs

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December
December

1912.

15. —
- Gewes
Gewesttaal.
ttaal .
Klankleel'van
vanhet
hetGentsch
Gentschdialect.
dialect.
Klankleer
Prijs:
600 fr.
fr.
Prijs : 600

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
December
uiterlijk 10
io December

1912.

16.
16. -— Folklore.
bij Vondel.
Vondel.
De folklore
folklore bij
Prijs : 600 fr.
fr.

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December
December1912.
1912.
17. -— Vake!l Kunstwoorden.
Kunstwoorden.
Vak- en
Eene.
'1"00 volledig
volledi~mogelijk,
mogelijk,verklarende
verklarendeNederlandsche
Nederlandsche
vakEene, Too
vakwoordenlijst
vanhet
het Bakkersbedrijf, met teekeningen
teekeningen van
vangereedgereedwoordenlijst van
schappen
werktui{?'en.(Voor
(Voordede gewestwoorden wordt
aanwij:ring
wordt aanwijTing
schappen en werktuigen.
van de streek vereischt.)
vereischt.)
Prijs:
Prijs : 300
3oo fr.

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December

1912.

18.
Letterkunde.
18. -— Letterkunde.
De
De geschiedenis
geschiedenisvan
vanden
den invloed
invloed der
der Fransche
FranschePleiade
pleiade op
op de
de NederNederlandsche
landsche letterkunde.
Prijs:
600 fr.
Prijs : 600

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
3I December

***
^

^

*

1912.
1912.
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Voor 1914.
1914.
19. -— Middelnederlandsch.
Klankleer van het
het Zeeuwsch dialect
dialectin
in de
de middeleeuwen.
middeleeuwen.
.Klankleer
Prijs:
P rijs : 600 fr.

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10
December 1913.
io December
igi3.
20. -— Dialectstudie.
20.

Klankleer van het Hasseltsch
Hasseltsch dialect.
dialect.
Klankleer
Prijs:: 600 fr.
Prijs

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10
December 1gi3.
1913.
io December
21.
- Taalkunde.
21. —

Eene critiek
critiekop
opden
den«« Schat der Neder
Neder-Duytscher
-Duytscher Spraken»
Spraken » van
Chr. Plantijn.
Plantijn.
Chr.
(Vergelijk Dr.
KLUYVER: Proeve
Proeve een
er critiek
critiekop
ophet
het WoorWooreener
Dr. A. KLUYVER
D. H. G. BELLAARD,
BELLHlw, Gel-t
der Schuren's
Schuren's
denboek
Kiliaan; Dr. D.
Gert van der
denboek van Kiliaan;
Teuthonista.)
Teuthonista.)
Prijs:: 600 fr.
Prijs
:

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
December 1913.
1913.
3i December
22. --- Geschiedenis.
Geschiedenis.
22.
Repertoriumder
derwerken,
werken,
verhandelingen
betreffendl de
Repertorium
verhandelingen
en en
b bij'dragen
ij dragen betreffende
hetzijafzonderl
a/zonderlij'k,
hetzij in
in tildschriften,
tijdschriften,
Geschiedenis
Vaderlands, hetzij
des Vaderlands,
ij k, hetzij
Geschiedenis des
mengelwerken en uitgaven
uitgavenvan
vangeleerde
geleerdegenootschappen
genootschappenverschenen
verschenen tot
tot
mengelwerken
en met
met 1912.
Prijs:: tOOO
fr,
t woo fr.
Prijs

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December
December 1913.
igi3.
23. --- Folklore.
23.

ondertoek naar de Volkswijsheid
Volkswijsheid over
ovel'het
hetweer
weel'inin
Een onderdoek
de de
vol-volgewesten (spreuken,
(spreuken,gewoonten,
gewoonten,bijgeloof
bijgeloof enz.) ::
gende gewesten
10
en Oost-Vlaanderen.
Oost, Vlaanderen.
West- en
10)) West·
2°)
Antwel'pen met
metde
deAntwerpsche
Antwerpscheenel!Limburgsche
Limburgsche
Kempen.
Kempen.
2
° ) Antwerpen
0 ) Klein Brabant,
330)
Brabant, Zuid-Brabant,
Zuid-Brabant,Haspegouw
HaspegouwenenZuid-Limburg.
Zuid-Limburg.
Verg. Dr.
Dr. A.
A. BEETS,
BEETS, in
de Verslagen en
en Mededeelingen
,J1ededeelingen der
Verg.
in de
Koninklijke
Vlaamsche Academie,
Koninklijke Vlaamsche
Academie, 1908,553
igoS, 553 vlgg.
Prijs:
200 fr. per onderdeel.
onderdeel.
Prijs : 200

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk io
10 December
December1913.
1913.

-
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- VakVak-en
enKunstwoorden.
Kunstwoorden.
24. -Een volledige
volledige vakwoordenlijst
vakwoordenlijstover
overdede Garenspinnerij (met
(met
van de
de Fransche,
Fransehe~
inbegrip van
van den
den Garenbleek en,.),
en T.),met
met opgave
opgave van
Duitsehe en
en Engelsche
Engelsehe benamingen.
benamingen.
Duitsche
Prijs:: 600 fr.
Prijs

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk io
10 December
December1913.
1913.

***

Voor 1915.
- Middelnederlandsch.
Middelnederlandsch.
25 —

Klankleer van het Hollandsch
Hollandsch dialect
dialectinindede middeleeuwen
middeleeuwen..
Klankleer
PriJs:
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10
December 1914.
1914.
io December
26. -~Taalkunde.
Taalkunde.
Zuidnederlandsehe bestanddeelen
bestanddeelenvan
van]g Vondel'sJtaal.
De Zuidnederlandsche
Vondel'sjtaal.
Prijs:: 600
600 fr.
fr .
Prijs

beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December
December1914.
1914.
Te beantwoorden
27. —
- Dialectstudie.
27.

Klankleer van het
het Brusselsch
Brusselsch dialect.
dialect.
Klankleer
Prijs:: 600
600 fr.
Prijs

Te beantwoorden uiterlijk 10
December 1914.
1914.
io December
- VakVak- en
el! Kunstwoorden.
Kunstwoorden.
28. —
Een volledige
volledige vakwoordenlijst
vakwoordenlijst over
overdede Katoenweverij
Een
Katoenweverij (met
inbegrip van
van Katoendruk, -spinnerij, -verwerij),
-verwerij), met
met opgave
opgave van
van de
de
inbegrip
Fransehe, Duitsche
Duilschi!'en
enEngelsche
Engelschebenamingen.
benamingen.
Fransche,
Prijs:: 600 fr.
Prijs

Te beantwoorden
bee.ntwoorden uiterlijk
uiterlijk io
10December
December1914.
1914.

** **
^

^

Voor 1916.
1916.
Voor
- MiddelMiddel- en
en Nieuwnederlandsch.
Nieuwnederlandsch.
29. —

het voegwoord
». -— De syntaxis van
van het
voegwoord dat
voegwoord «« DAT
DAT ».
Het voegwoord
in het Middelnederlandsch
Middelnederlandschenenini/Ihet
hel oudste
oudste Nieuwnederlandsch
Nieuwnederlandseh (tot
1530).
ongeveer
ongeveer 153o).
Prijs:: 600 fr.
Prijs
uiterlijk 31
December 1915.
1915.
31 December
Te beantwoorden uiterlijk
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30. -- Kunstgeschiedenis.

Planten en dieren in de randversieringen van de Vlaamsche
verluchters uit de 14de, 15de en 1 6d eeuw. (Nomenclatuur, identificeering, chronologie, stileering.)
Prijs : l000 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December igi5.
31. -- Vak- en Kunstwoorden.

Een volledige vakwoordenlijst over de Lakenweverij, met opgave
van de Fransche, Duitsche en Engelsche benamingen.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December igi5.
32.

— Vak- en Kunstwoorden.

Een volledige vakwoordenlijst over de Hoppeteelt, met opgave
van de Fransche, Duitsche en En-elsche benamingen.
Prijs : 400 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December igi5,

Voor 191'7.
33. -- Middel- en Nieuwnederlandsch.

Een onderroek naar het ontstaan en de ontwikkeling van het
gebruik van het voegwoord OF, ter inleiding van een afhankelijken
Tin met de woordschikking van den hoofd'in achter een ontkennenden hoofd'in.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk zo December ig16.
34.

— Middel- en Nieawnederlandsch.

Geschiedenis der voor;etsels bij het oorfakelijk voorwerp.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.
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Bijzondere Prijsvragen.
I•

Karel Boury-Fonds.
1912.
Voor Dichters en Toondichters.
Lager onderwijs : hoogste klassen. — Verlangd worden :
25 schoolliederen (gedichten en muziek), waaronder zo inionderheid
voor meisjes.
Gedichten en muziek behooren onuitgegeven te zijn.
Prijs : 5oo fr., of 25o fr. voor den dichter en 250 fr. voor den
toondichter.
Bij niet-toekenning van den prijs, kan hij onder verscheidene
mededingers verdeeld worden.

Te beantwoorden uiterlijk io December igii.
Uitspraak van den keurraad : Mei

1912.

te benoemen keurraad zal samengesteld worDe in Januari
den uit 6 leden, waaronder 3 voor de muziek, desnoods te benoemen
buiten de Academie onder de te Gent verblijvende toondichters.
1912

N. B. — Na 3o 7uni 1914 worden de met goud bekroonde liederen (tekst en muziek) door de Koninklijke Vlaamsche Academie in
een bundelje gedrukt en kosteloos verspreid.
Na de eerste uitgave behoort het eigendomsrecht opnieuw aan
de schrijvers.

*

^

*

II.
J. Saismans -Fonds.
1911.
Middeleeuwsche Liturgie.
Inrichting en verspreiding der Middelnederlandsche

Getijden-

en Gebedenboeken.

Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1.916.

-
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VOORWAARDEN.
Voor de wedstrijden worden enkel handschriften en nog niet uitgegeven stukken aanvaard. De werken dienen leesbaar geschreven
en in het Nederlandsch gesteld te zijn.
De Schrijver zet zijnen naam op zijn werk niet ; hij voorziet dit
hij, met opgave van naam en
woonplaats, op een briefje onder een gesloten omslag, dat dezelfde
spreuk tot opschrift heeft, herhaalt. Voldoet hij aan de laatste bepaling niet, dan kan de prijs hem geweigerd worden.

slechts van Bene kenspreuk, welke

De mededingende handschriften dienen vrachtvrij ten lokale der Academie, Koningstraat, 18, Gent,
ingezonden te worden vóór den i Februari van het
jaar van den wedstrijd.
Voor de volgende Prijsvragen
echter dienen de antwoorden ingezonden te worden
uiterlijk •
Nrs 1, 2, 3 en 3, 31 December 1910;
Nrs 6, 7 en 1 1, 31 December 1911;
N rs 12, 13, 14, 16, 17 en 18,31 December 1912;
Nrs 21 en 22, 31 December 1913 ;
Nr 26, 31 December 1914;
N r 29, 31
N rs S en

December 1915.
9, 10 December 1911.

N r 1 N, 10 December 1912;
N rs 19, 20, 23 en 24, 10 December 1813.
N rs
i 27 en t: S, 10 December 1914.
N rs 30, 31 en 32, 10 December 1915.
Nrs 33 en 34, 10 December 1916.
`

,

Stukken, na den bepaalden dag ontvangen, of dezulke, waarvan
de schrijver zich op eenigerlei wijze bekend maakt, worden uit den
wedstrijd gesloten.

Alle ing e'onden werken behooren van de noodige inhoudstafels
veor'ien te Tijn.

Den mededingers wordt aanbevolen een volledig afschrift van hun werk te bewaren, om dit te
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kunnen benuttigen ingeval de keurraad het bekro-nenswaardig zou achten, maar wijzigingen of bijvoegingen zou bedingen voor tot drukken kan overgegaan
worden. In geen geval wordt het bekroonde handschrift den Inzender teruggegeven.
Zijn er aan eenig werk, dat bekronenswaardig gekeurd wordt
wijzigingen toe te brengen, dan zal het bedrag van den prijs
niet eerder uitgekeerd worden dan nadat de keurraad het handschrift
drukvaardig zal verklaard hebben.
De Academie eischt de grootste nauwkeurigheid in aanhalingen en verwijzingen; niet alleen deel en bladzijde, ook de
uitgave der aangehaalde boeken, dient te worden opgegeven.
De Koninklijke Vlaamsche Academie vestigt er de aandacht op
dat, ingevolge art. 44 van hare wet, alle op prijsvragen ingezonden
antwoorden haar eigendom en diensvolgens in haar archief bewaard
blij ven.
Van de niet ter uitgave bestemde stukken, al of niet bekroond
kunnen de schrijvers, op hunne kosten, een afschrift bekomen. Des
voorkomend wende men zich tot den Bestendigen Secretaris.

, .

, .

, .

Ingezonden antwoorden, die in het opzicht van
taal, stijl en spelling mochten te wenschen overlaten, zullen, ingevolge bijzondere beslissing der
Academie, niet meer in aanmerking komen. (Ver-

slagen en Mededeelingen, Jaargang 1907, blz. 155.)
DE ONDERBESTUURDER,

DE BESTUURDER,

IS. TEIRLINCK.

A. de CEULENEER. .

DE BESTENDIGE SECRETARIS,
EDW..GAILLIARD.

ovnR.
HET SOORTELIJK GEWICHT EN HET WATERGEHALTE
VAN

HET BROOD
door Dr. A.- J.- J. VANDEVELDE
BESTUURDER VAN HET GEMEENTELIJK LABORATORIUM
LEERAAR AAN DE VOEDINGSVAKSCHOOL DER STAD GENT

en A. REVIJN
LEERLING AAN DE VOEDINGSVAKSCHOOL DER STAD GENT

(7e Mededeeling uit de Voedingsvakschool en het Gemeentelik

Laboratorium te Gent.)

In eene vorige mededeeling (z) werd eene nieuwe methode
beschreven, om het uitwendig soortelijk gewicht van het brood
ie bepalen, door toepassing van de formule :
Soortelijk gewicht = gewicht
volumen
Het gewicht wordt door een eenvoudige weging vastgesteld. Tot het bepalen van het volumen wordt het brood in
zijn geheel in eene schaal onder droog zand gebracht, met de
voorzorg een zekere hoeveelheid zand op den bodem te brengen, ten einde het brood aan alle zijden met zand te omgeven.
De schaal word eerst met het zand gevuld, en met eene niet
buigzame staaf (strijkstok) wordt het bovenvlak van het zand
juist op de hoogte van de randen van de schaal gebracht.
Daarna wordt een gedeelte van het zand, zonder verlies, uit de
schaal gebracht, het brood op liet overblijvend zand nedergelegd, en met zand bedekt, op zulke wijze dat dit zand
nogmaals juist de hoogte van de schaalranden bereikt.
(1) A.-J.-J. VANDEVELDE

en

J. MASSON.

Over den invloed van

hulpmeel en hulpgist op de broodgisting. Verslagen en MededeeJingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1907 blz. 566.
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Telkens
wordtopopdedewanden
wandenvan
vande
deschaal
schaal met
met de handen
• Telkens
wordt
geklopt,
het zand
zand volkomen
volkomen te
te tassen,
tassen, en
entelkens
telkens ook
geklopt, ten einde het
—

dient de strijkstok benuttigd te wor dm, om het bovenvlak dientsrjkobugdewn,mlitbovak
effen
effen te maken.
Dan wordt
wordt liet
het volumen
yolumen van
vanhet
hetoverblijvend
overblijvend zand,
zand, door
door
middel van een glazen
glazen meetbuis,
meetbuis, nauwkeurig
nauwkeurig bepaald, hetgeen
hetgeen
de
waarde van
van het
hetuitwendig
uitwendig volumen
volumen van
van het
hetonderzocht
onderzocht
de waarde
brood geeft.
De onderzoekingen,
onderzoekingen, waarvan
de resultaten
resultaten worden
worden
waarvan hier de
medegedeeld,
zijn onder
onder verschillende
verschillende voorwaarden
voorwaarden uitgeuitgemedegedeeld, zijn
voerd geweest,
met lange
langedeegstukken
deegstukkenvan
vanververgeweest, met
met ronde
ronde en met
schillend
bij veranderlijke
veranderlijke baktijden.
deeg
schillend gewicht,
gewicht, en
en bij
baktijden. Het deeg
werd
regelmatig bereid
hetzelfde meel,
meel, in
in de
devolgende
volgende
werd regelmatig
bereid met hetzelfde
verhoudingen:
verhoudingen :
3 kil,
kil. meel
meel
Iz 1/2
1/2 kil.
kil, water
IO
zout
zo ge
gr. zout
150
15o gr.
gr. gist.

In ieder
ieder onderzocht
onderzocht broodstuk
broodstukwerd
werdook
ookhet
hetwatergehalte
watergehalte
gewone voorzorgen
voorzorgen van
van het
hetchemisch
chemisch onderonderbepaald, met de gewone
zoek,
monster, uit kruim
kruim en
en korst
korst samensamenzoek, namelijk
namelijk met
met een monster,
gesteld.
dient herinnerd te
te worden,
worden, dat
dat in
in de
de hooger
hoog er genoemgenoemHier dient
de proefnemingen
proefnemingen het
het soortelijk
soortelijkgewicht,
gewicht, voor ronde brooden
brooden
kilogr., tusschen
tusschen 0.274
0.274 en
en0.338
0.338 lag,
lag, terwijl
terwijl het
het waterwatervan iI kilogr.,
32-7 °/p
O! 0 tot
tot 37.9
37.9 °/o
o!0 bedroeg.
bedroeg.
gehalte 32.7
gehalte
onze nieuwe
nieuwe proeven
proeven werd
werd voor
voor ronde
ronde brooden,
brooden, van
van
In onze
verschillend gewicht,
45 minuten
minuten gebakgebakverschillend
gewicht,maar
maar alle
alle gedurende 45
ken, een
een uitwendig
uitwendig soortelijk
soortelijk gewicht
gewicht van
van 0.251
0.251 tot
tot0.289
0.289
ken,
gevonden;bij
bij het
hetbrood
broodvan
vanz Ikilogr.
kilogr.(960
(960gr.
gr.brood
brooduit
uit11I Ii ra
gr.
gevonden;
o gr.
deeg) was
was deze
dezewaarde
waarde0,270
0,27°;
hetsoor'telij
soortelijk
gewicht schijnt
schijnt
deeg)
; het
k gewicht
hooger te worden
worden bij
bij de
dekleinere
kleinere brooden,
brooden, doch
doch iningeringe
geringe
hooger
mate.
watergehalte vermindert
vermindert in dezelfde
dezelfde richting
richting als het
het
Het watergehalte
gewicht, hetgeen te
te verwachten
verwachten was
was (tabel
(tabel I).
I).
gewicht,
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I. --- Ronde brooden, gedurende 45 minuten in een
houtsoven gebakken.
BROOD

DEEG
GEWICHT

SOORTELIJK

WATERGEHALTE

GEWICHT

PERCENT

GEWICHT

VOLUMEN

GR.

KCM.

2100

1855

7395

O

251

38.6

x600

1410

4905

0.287

39. 8

1110

960

3555

0.270

35. 6

Boo

68o

2 640

0 258

500
300

415

1480

0.280

247

875

0.282

034.

300

243

840

0.289

33. 6

GR.

'

36.1
35. 2

Nu werd de proef genomen met ronde brooden, allen uit
hetzelfde gewicht deeg, en gedurende toenemende tijdperken,
van 15 tot 55 minuten gebakken : er kon geen belangrijk verschil gevonden worden tusschen de verscheidene waarden van
het soortelijk gewicht (0.234 tot 0,256), terwijl het watergehalte,
met den baktijd, regelmatig afnam (tabel II).
II. -- Ronde brooden, alle uit 500 gr. deeg van 15 tot
55 minuten in een gasoven gebakken.
BROOD

BAKTIJD
MINUTEN

GEWICHT

VOLUMEN

GR.

KCM.

SOORTELIJK

WATERGEHALTE

GEWICHT

PERCENT

15

460

1810

0.254

40.1

20

447

1840

0.243

25

442

17 9 8

0.246

37. 1
37. 1

30

439
422

16 74
1708

0.256

35. 0

0 . 2 47

34. 1

410

1 75 0

0 . 2 34

45

407

1706

0.238

32 .5

50

415

1 74 0

0.237

55

408

1 59 6

0.256

33. 2
32.6

35
40

31.2

--

750

Bij lange brooden, uit verschillend gewicht deeg, doch
gedurende denzelfden tijd gebakken, treft men ook tusschen de
verkregen waarden van het soortelijk gewicht, slechts een
gering verschil aan, terwijl het watergehalte met afnemend
gewicht vermindert (tabel III).
III. — Lange brooden, in een gasoven, alle gedurende
40 minuten gebakken, en van dezelfde lengte,
ongeveer 45 centimeter.
BROOD

DEEG
GEWICHT
GR.

GEWICHT

VOLUMEN

GR.

KCM.

SOORTELIJK

WATERGEHALTE

GEWICHT

PERCENT

4580

0 . 2 59

32.8

I100

1185
9 30

0375

0.248

850

710

2730

0.260

3 1 .9
28.9

600

485

18 20

0.267

29.1

300

222

910

0 . 244

25 0

1400

In andere proeven met lange brooden (tabel IV, V en VI)
werd een nog al constant soortelijk gewicht gevonden, doch,
voor het watergehalte naarmate het gewicht vermindert steeds
afnemende waarden; in deze proeven waren de brooden van
verschillend gewicht, en vertoonden of wel alle dezelfde lengte
(tabel IV), ofwel den gewonen bekenden vorm (tabel V en VI).
IV. -- Lange broodes, alle van dezelfde lengte,
ongeveer 45 centimeter, in een houtsoven op
normale wijze gebakken.
BROOD

DEEG
GEWICHT
GR.

GEWICHT

VOLUMEN

GR.

KCM.

SOORTELIJK

WATERGEHALTE

GEWICHT

PERCENT

1400

1185

4724

0.251

35. 8

.1100

942

3794

0

85o

704

2484

248
0.284

600

470

1650

0 280

34.5
30 .7
31 . 8

J00

207

724

0.285

25.3
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+V.

— Lange brooden, van gewonen vorm, in een
gasoven, op normale wijze gebakken.
BROOD

DEEG
GEWICHT

SOORTELIJK

WATERGEHALTE

GEWICHT

PERCENT

GEWICHT

VOLUMEN

GR.

KCM.

140o

12 45

5187

0.240

36.6

1zoo

927

39 11

0 .237

39.7

85o

730

28 63

0 . 2 55

33.4

600

504

2083

0.242

30.8

300

2 55

1050

0.243

32.0

GR.

JVI. — Lange brooden, van gewonen vorm, in een
houtsoven op normale wijze gebakken.
BROOD

DEEG
GEWICHT
GR.

GEWICHT

VOLUMEN

GR.

KCM

SOORTELIJK

WATERGEHALTE

GEWICHT

PERCENT

1400

1185

4724

0.251

35. 8

I100

907

3 60 4

0.252

33 . 1

600

483

1 782

0.2 71

3 1 .7

300

2I2

725

0.292

2 6.7

Eindelijk, bij de ronde brooden, in den vorm gebakken,
treffen wij dezelfde resultaten aan als in de andere gevallen,
zooals uit tabellen VII en VIII blijkt. Het soortelijk gewicht
.schijnt over het algemeen een weinig aan te groeien met het
-verminderen van het gewicht.

- 7 52 -VII. — Ronde brooden, in den vorm, in een gasoves
op normale wijze gebakken.
BROOD

DEEG
GEWICHT

SOORTELIJK

WATERGEHALTE-

GEWICHT

PERCENT

GEWICHT

VOLUMEN

OR

KCM.

1400

1230

5220

0.236

37.3

1100

957

3970

0.241

850

733

3170

0.230

35 9
36.0

600

500

1 950

0.256

31.2

300

2 34

88o

0.265

27.8

GR.

VIII. — Ronde brooden, in den vorm, in een hoots.
oven, op normale wijze gebakken.
BROOD

DEEG
^

GEWICHT
GR.

1q00

GEWICHT I VOLUMEN
GR

12o6

1

SOORTELIJK

WATERGEHALTE

GEWICHT

PERCENT

KCM.

0.221

36 .7

0.256

37.3

1100

950

5456
37 16

85o

702

3000

0 . 2 34

34.2

ó00

492

1866

O 264

35 4

Uit deze proeven kan men afleiden dat :
1° Het uitwendig soortelijk gewicht waarschijnlijk meer
van de eigenschappen van het meel zal afhangen dan van het
gewicht, van den vorm en van de bakwijze van het brood.
2° Dit soortelijk gewicht schijnt iets hooger te zijn bij
kleinere brooden dan bij grootere; op dezen regel komen evenwel uitzonderingen voor.
3° Het watergehalte van het brood vermindert op regelmatige wijze met den omvang en den duur van het bakken. De
vorm schijnt op deze waarde geen invloed uit te oefenen.

VERZEEPINGSIVIE'THODEN
BIJ HET ONDERZOEK

DER V0EllINGSVETTI+7N
door

EDMOND

POPPE

ADSISTENT AAN HET GEMEENTELIJK
CHEMISCH EN BACTERIOLOGISCH LABORATORIUM TE GENT.

(8e

Mededeeling uit het Gemeentelijk Laboratorium en de Voedingsvakschool, te Gent.)

INLEIDING.
De verzeepingsmethoden hebben in het onderzoek der voedingsvetten, en vooral der boter,
aanzienlijke diensten bewezen. Haar getal, vóór
een twintigtal jaren zeer beperkt, is in de laatste
tijden vrij aanzienlijk geworden. Omtrent hare
analytische waarde verschenen in de tijdschriften
over levensmiddelenonderzoek talrijke mededeelingen.
engen.
Het was wel van belang, al die methoden
eens bijeen te brengen en te zamen te beschrijven,
een denkbeeld te geven van de vertrouwbaarheid
van de verkregen uitslagen, en daarenboven de
belangrijkste opnieuw toe te passen op het onderzoek van eenige vetsoorten.
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De heer EDM. POPPE, adsistent aan het Gemeentelijk Laboratorium te Gent, heeft deze taak
ondernomen, en ijverig en zorgvuldig uitgevoerd;
ik heb de eer deze verhandeling over de Verzee-

iingsrnethoden bij het onderzoek der voedingsveíten,
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, als 8e
mededeeling uit het chemisch en bacteriologisch
Laboratorium en de Voedingsvakschool te Gent,
aan te bieden.
Dr. A. J. J. VANDEVELDE,
Bestuurder van het Laboratorium.

Gent, 5 April 191o.

Deze studie over een belangrijk gedeelte van het
onderzoek der vetten, zal leeren dat geen moeite is
gespaard geweest om de vervalschingen der voedingsvetten te ontdekken. En nochtans moet men gedurig
dergelijke analysen uitvoeren, om te weten hoe moeilijk eene gewetensvolle beoordeeling soms kan verkregen worden.
De proeven die ik heb uitgevoerd zullen genoegzaam bewijzen, dat het vaststellen van vervalschingen
met kleine hoeveelheden vreemde vetten, door de verzeepingsmethoden, niet gemakkelijk is.
Ik heb mij beperkt bij de toepassing van zeven
methoden, die door hare grondslagen en door de
werkwijze van elkander zeer verschillen.
De volgende vetsoorten werden in mijne onderzoekingen benuttigd :
I°) Zuiver botervet, uit boter, gekarnd onder toezicht;
2°) Zuiver reuzel (of varkensvet);

3°) Zuiver cocosvet;
4°) Een mengsel van 55 deelgin reuzel en 45 cocosvet;
51 Het bovengenoemde botervet met io p. h. reuzel;
6°) Het id. botervet met 10 p. h. cocosvet;
7°) Het id. botervet met 20 p. h. van het mengsel reuzel
en cocosvet zooals in n° 4, zoodat de samenstelling
van het geheele mengsel is :
8o p. h. botervet,
xx p. h. reuzel,
9 p. h. cocosvet.

Het mengsel dat 55 p. h. reuzel en 45 p. h. cocosvet inhoudt, heeft verscheidene eigenschappen met
zuiver botervet gem é en.
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Alvorens mijne proeven over de verzeeping aan
te vangen, heb ik voor die zeven vetsoorten de volgende getallen bepaald : het soortelijk gewicht van
het op zoo0 C. verwarmd gesmolten vet, de kritische
temperatuur waarop een deel vet zich in twee deelen
absoluten alcohol oplost, en het lichtbrekingsgetal
op 40° C. in den zoogerlaamden butyrorefractometer
van ABBÉ en ZEISS.
SOORTELIJK
VETSOORTEN

GEWICHT

KRITISCHE
OPLOSSINGSTEMPERATUUR

LICHTBREKINGSGETAL OP 40° C.
( ZEISS )

Botervet

0.867

50 0

41°

Reuzel

o.86o

760

50°

Cocosvet

o . 870

32 0

35°

55 Reuzel + 45 Cocosvet

0.8653

570

42 °

go Botervet -}-

Cocosvet

0.867 4

47.5°

40,3°

Reuzel

9.867

52 ,5°

41°

-8o Botervet -{- 1I Reuzel
g Cocosvet

0.867

5 1 ,5°

41 °

10

go Botervet -{-}-

10

Men noemt vet, eene verbinding van glycerine
met een koolstofrijk organisch zuur; de natuurlijke
vetten zijn mengsels van verscheidene enkelvoudige
vetten of glycerieden, waardoor de eigenschappen,
volgens de dieren of planten die deze natuurlijke vetten hebben geleverd, verschillend zijn.
Botervet is een mengsel van glycerieden der volgende zuren : boter-, caproon-, capryl-, caprine-,
.urine-, myristine-, palmitine-, stearine-, en oleinezuur.
Reuzel houdt de glycerieden in van palmitine-,
.stearine- en oleinezuur.
Cocosvet is een mengsel van glycerieden der
volgende zuren : myristine-, laurine-, oleine-, capryl-,
•caprine-, caproon-, palmitine- en stearinezuur.

-
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Worden de vetten met alkali behandeld, zoo wor-dden zij verzeept, en daarbij ontstaat benevens glycerine
,eene zeep ; door deze ontbinding wordt het vet omgezet
in eene in water oplosbare verbinding.
Stellig geven door verzeeping de genoemde vetten
zooveel zéepsoorten als zij glycerieden bevatten : aldus
is de zeep uit botervet een mengsel van kalium- of
natriumbutyraat, -capronaat, -caprylaat, -capraat, -lauraat, -myristaat, -palmitaat, -stearaat en -oleaat ; — de
zeep uit reuzel is een mengsel van kalium- of natriumpalmitaat, -stearaat en -oleaat; die uit cocosvet bestaat
uit kalium- of natrium-myristaat, -lauraat, -oleaat,
–caprylaat, -capraat, capronaat, palmitaat eri stearaat.
Als de zeep met zuur (zwavelzuur b. v.) wordt
`behandeld, worden de zuren in vrijheid gesteld; zekere
dezer zuren. zooals boterzuur, zijn met waterdamp
vluchtig en in water oplosbaar; andere, zooals caprylzuur, zijn met waterdamp vluchtig maar in het water
onoplosbaar; andere nog zijn niet vluchtig en in water
(tiet oplosbaar. Op die verschillen der eigenschappen
berusten de methoden van het vetonderzoek, die ik
in deze mededeeling wensch te bespreken.

Ik beschrijf eerst de methoden tot het doseeren
van vluchtige oplosbare en niet oplosbare zuren ; deze
methoden leiden tot conventioneele uitslagen ; de aangegeven getallen geven de hoeveelheid kcm. tiende normaal loogoolossing aan, die tot het neutraliseeren der
zuren uit een bepaald gewicht vet noodig is (Y).

(i) Eene tiende-normaal oplossing kaliumhydroxyde houdt
per liter 5,6 gr. dezer stof in; worden natriumhydroxyde, baryumhydroxyde, zwavelzuur, zoutzuur tot het bereiden eener tiendenormaal oplossing gebruikt, zoo worden beurtelings 4.0, 1 7.5, 4.9,
3.7 gr. deze r stoffen aangewend.

I. — Het doseeren van vluchtige oplosbare
vette zuren.
A. -- Methode van Reichert-Meissl.
beschrijft de oorspronkelijke methode van
als volgt :
Men weegt 2.5 gr. gesmolten en gefiltreerd botervet (2),
brengt ze in eene kolf van 300 kcm. inhoud en verwarmt op
het waterbad met z gr. kaliumhydroxyde en 20 kcm. alcohol
aan 8o p. h. Wanneer de massa niet meer schuimt, wordt de
zeep die zich gevormd heeft, in 5o kcm. gedistilleerd water
opgelost; daarbij voegt men 20 kcm. zwavelzuur aan in p. h.,
alsook enkele stukjes puimsteen om onstuimige distillatie te
voorkomen, en men distilleert van dit mengsel 5o kcm. die
in een kleine meetkolf ontvangen worden.
Men filtreert de 50 kcm., wascht de kolf goed uit met
water, en bepaalt het zuurgehalte der vloeistof door middel van
een tiende-normaal oplossing baryam- of natriumhvdroxyde.
REICHERT vond, dat men de boter als vervalscht mag
aanzien, wanneer tot het neutraliseeren van de vloeistof minder dan 12.5 kcm. loogoplossing tiende-normaal gebruikt zijn.
MEISSL (3) heeft die methode vergemakkelijkt door te
werken met 5 gr. vet. Hij verdubbelt dus de hoeveelheid der
proefvochten en gebruikt : 2 gr. kaliumhydroxyde, 40 kcm.
alcohol aan 8o p. h., loo kcm. water en 4o kcm. zwavelzuur
SIEGFELD (I )

REICHERT

(1) Zeitschr. Vitters. Nal rungsm.,

1901, gil 433.
(2) In een maatglas van 2,5 kcm. brengt men het vet, weegt
het, en ledigt het in de kolf van 300 kern. Men weegt opnieuw, en
het verschil van gewicht geeft de hoeveelheid vet aan die in de
kolf werd gebracht. Men kan nog gebruiken voor verder beschreven
proeven den areometer van J. VANDERPLANCKEN beschreven in
Chhem. Zeit., 1901, 25, 322, waarmede men - juist 5 gr. vet weegt.

(3) Zeitschr. Unters. Naltrungsrn.,

,

1901, 4, 433.
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Daarbij voegen wij dat de tegenwoordigheid van cocosvet in vele gevallen verraden wordt door een troebel distillaat,
alhoewel men daaruit niets mag besluiten.

C. -- Wijziging van V. André (i).
2.5 gr. vet worden verzeept op de vrije BUNSEN -vlam met
Io kcm. glycerine (soort. gew. 1.26) en I kcm. eener oplossing
natriumhydroxyde aan 5o p. h.
Na volkomene verzeeping en afkoeling voegt men daarbij
45 kcm. warm water, en 25 kcm. zwavelzuur (2.5 p. h.).
Van dit mengsel worden 55 kcm. afgedistilleerd; 50 daarvan gefiltreerd en getitreerd met tiende-normaal natriumhydroxyde, bij aanwezigheid van phenolphtaleïne.
D. -- Methode van Iw. Schirokich

(2).

5 gr. gesmolten en gefiltreerd vet worden verzeept zooals
in de oorspronkelijke methode van REICHERT-MEISSL. Na
afkoeling voegt men bij de zeep 3o tot 4o kcm. wijnsteenzuur aan To p. h., en 500 kcm. water. De kolf wordt gesloten
met eene kurken stop die tweemaal doorboord is : door eene
opening jaagt men gedurende de distillatie eenen stroom lucht
die gewasschen is in eene sterke oplossing natriumhydroxyde.
De andere opening levert doorgang aan de buis die verbonden is met den afkoeler. Men verwarmt langzaam om een
helder distillaat te bekomen; dit laatste bedraagt ongeveer
400 kcm. en wordt getitreerd met een vierde-normaal oplossing baryumhydroxyde.
E. --- Methode van L. Vandam (3).
Om deze methode toe te passen heeft men de volgende
oplossingen noodig :
io) Eene oplossing alcohol (920) die 8o gr. kaliumhydroxyde per liter inhoudt;
(1) Bulletin dear. alibi., 1901, 210.
(2) Zeit. (Inters. Nahrungsm., 1904, 7, 239. — Chem. Centr.
1903, I, 1000. -- Claem. Zeit.. 1903, 27, Rep. 127. — Mulch Zeit.,
1903, 32, 171-173.

(3) Bull, dear. aliment. 1901, 214. — Bull. Assoc. Beige. Chum.,
1901, 15, 457. — Rev. Intern. Falsifccat. 1902, 5. 61. — Rev. Gén.
Chir., 1902, 5,. 220. — Ref. Chem. Centr. 1902, II, 485.
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2°) Eene oplossing zwavelzuur met 32 kcm. zuiver zuur
-per liter.
Werkwijze. — Men weegt in eene meetkolf van 10o kcm.,
5 gr. gesmolten en gefiltreerd botervet ; daarbij brengt men
25 kcm. der alcoholische oplossing kaliumhydroxyde, en verzeept op de vlam der BuNsENlamp. Daarbij voegt men koud
water tot aan het streepje. Men brengt nu daarin de juiste
hoeveelheid zwavelzuur noodig tot het neutraliseeren der
25 kcm. alcoholische oplossing.
Men schudt de kolf goed om en filtreert 50 kcm. af die men
-titreert door middel van tiende-normaal natriumhydroxyde.
Berekening der uitslagen. — Het getal kcm. tiendenormaal natriumhydroxyde wordt berekend voor 5 gr. vet.
Het neerslag dat zich heeft gevormd in de kolf, tijdens de
ontbinding der zeep door zwavelzuur, vertegenwoordigt de
vette zuren.
Het voluum dezer zuren bepaalt men op de volgende
wijze : men koelt ze snel af, zoodat ze vast worden ; daarna
brengt men ze in een meetbuisje van 20 kcm., waarin zich
10 kcm. alcohol bevinden.
Het verhoogen der vloeistof in 't buisje door toevoeging
der vette zuren geeft hun voluum aan.
Onderstellen wij dat 9,5 kcm. loopoplossing ter neutraliseering noodig waren; dat het voluum der vette zuren 4,5 kcm.
'bedraagt, en wij in de kolf 126 kcm. vloeistof hadden. Zoo
blijft er ons nog (126-4,5) — 121.5 kcm. over.
Van deze zijn er 5o getitreerd, en met 9.5 kcm. loog ge,-neutraliseerd.
Berekend voor 121.5 kcm., zoo bekomt men :
9.5 X 12I.5 -- 23.08 kcm. tiende-normaal natriumloog.

5o

Hieronder eenige uitslagen volgens VANDAM :
Oplosbare Zuren.

NIET VERVALSCHTE BOTERS

VERDACHTE BOTERS.

2 3, 2

19.0

20,9
20,8

19,1

2I,8
22.6
21, 75

17,6
18,6
17,1
17,7

18 ,3

--

762 —

F. — Opmerkingen over de bekomen getallen.
heeft bewezen dat het getal van REICHERTwordt verhoogd wanneer men aan de vette stof benzoëzuur als conserveermiddel toegevoegd heeft.
A. BRiiNING (2) wederlegde de volgende opwerping door
DELAITE en LEGRAND gemaakt tegen die methode : hoe komt
het, vragen zij, dat men een hooger getal bekomt als men
verzeept met eene alcoholische oplossing kaliumhvdroxyde?
Een invloed dier verzeeping scheen mogelijk te zijn, omdat
de twee kookpunten van beide mengsels niet dezelfde zijn;
misschien ook door de vorming van vluchtige zwavelzure verbindingen, of door opslorping van het koolzuurgas uit de lucht,
hetwelk eene depolymerisatie (3) teweeg brengen kan.
BRuNJNG vond dat de twee methoden van verzeeping
dezelfde uitslagen geven als ze zorgvuldig uitgevoerd worden.
Om de distillatie op konstante temperatuur te doen wordt ze
in eene kolf uitgevoerd met breeden hals, voorzien van eene
stop die tweemaal doorboord is. De eene opening geeft plaats
aan eenen thermometer die in de kolf hangt op 5 millimeter
afstand van den bodem; de andere aan eene glazen buis met
een bolletje, verbonden aan den afkoeler.
De kolf rust op een koperen dradennet waarvan de
openingen i m/m 2 niet overschrijden; men brengt I gr. fijngestooten puimsteen in de kolf om onstuimige distillatie te vermijden. Gedurende de distillatie zal men het toestel van eiken
kouden luchtstroom vrijwaren.
Zoo werkende blijft de temperatuur der distillatie, in de
beide gevallen van verzeeping, nagenoeg konstant.
In beide proeven houdt het distillaat daarenboven zwavelzure verbindingen in waarvan de samenstelling tot nog toe onbekend is.
BEMELMANS (I)

MEISSL

(I) Zeit. Unters. Nahrungsm., 1 90 7, 13, 492.
(2) Zeit. Unters. Nahrungsrn., 1908, 15, 661.

(3) Twee of verscheidene molekulen van een lichaam kunnen
zich samen groepeeren op zulke wijze dat men een nieuw lichaam
bekomt waarvan de eigenschappen niet dezelfde zijn als die van

het lichaam dat tot de vorming heeft gediend.
Dit nieuw lichaam is een polymeer of produkt ener polymerisatie.
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De polymerisatie en de depolymerisatie (door DELAiTE
den LEGRAND vermoed) tijdens eene langdurige verwarming
,der zeep, hebben volgens BRiiNING geen plaats.
Persoonlijke uitslagen. -- In mijne bepalingen heb ik
de REIcHERT-MEIssL-methode toegepast zooals zij beschre-ven is na al de wijzigingen die zij ondergaan heeft :

28.0 -- 27.5
Zuiver botervet .
. . . . 0.48 -- 0.5
Zuivere reuzel
7.6 — 8.3
Zuiver cocosvet
45 p. h. cocosvet -}- 55 p. h. reuzel .
5.3 — 5.3
26.1 -- 26.6
go botervet -}- 10 cocosvet
go botervet -}- 10 reuzel
. 24.9 — 25. 1
8o botervet -}- 9 cocosvet . -1- it reuzel . 23.4 -- 2 3.3
Oorzaken van het optreden van lage verzadigingscijfers voor vluchtige vetzuren. -- A.J. SwAVING ( I)

heeft eene reeks proeven gedaan in 1900, 1901 en 1902.
De twee eerste jaren besloot hij als volgt :
« 1° De late weidegang vermindert, voornamelijk tengevolge
der schrale voeding,- het verzadigingscijfer voor de vluchtige
vetzuren, terwijl het CR1sMER-getal en het refractiecijfer min
.of meer stijgen;
2° De stalvoedering alleen, hetzij op stal of buiten op den
mestput, behoudt reeds het verzadigingscijfer op eerre behoorlijke hoogte, terwijl refractie en CRIsr1ER-cijfer binnen de normale grenzen blijven;
3° De verandering in de voedering doet zich bijna onmiddellijk en op duidelijke wijze in de samenstelling van het
botervet gelden (sterke daling van het verzadigingscijfer, stijging
-der refractornetrische afwijking en van het CRIsMER-getal);
4° Door doeltreffende bijvoedering in de weide moet het
mogelijk zijn, om bij laten weidegang het verzadigingscijfer
voor de vluchtige vetzuren op behoorlijke hoogte te houden.
De proeven werden voortgezet in 1902 om te weten aan
welke voeding de voorkeur dient te worden gegeven, en hij
kwam tot 't volgende besluit :
(I) Chemisch Weekbl., 1904, bl. 1 94 .
4, blz. 187.
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Ref. :

Rip. Gin. Chim.

7 64
1°
Datmangelwortelen
mangelwortelen ininstaat
staatzijn
zijnliet
hetverzadigingscijfer
verzacligingscijferI° Dat
op behoorlijke
behoorlijke hoogte
hoogte te
te brengen
brengen en
en daarop
daaroptetehouden,
houden,zoo-zoowel
stal bij
bij grasvoedering
grasvoeclering als
als in de
de weide.
weide.
wel op
op stal
Dit resultaat
resultaat bevestigt
bevestigt de
degegrondheid
gegrondheidder
deronderstelling
onderstelling
MAYER (zie
aanteekening Landbouwkundig
Lalldlouwku1IdigTijdschrift,
TiJdschrift,
van MAYER
(zie :: aanteekening
1901,
1901, p.
p. 261,
261, onderaan);
onderaan);
2°
de suikerbeeten
suikerbeeten op
op stal,
stal, evenals
evenals de
demangelwortelen
mangelwortelen
2° Dat de
een gunstigen invloed
it:vloed op
op het
het verzadigingscijfer
verzadigingscijfer uitoefenen;
uitoefenen;
3°
demelassevoedering
enook
00];:de
desuikervoedering,.
suikervoedering,
3° Dat de
melassevoedering en
beide met
met versch
versch gras,
gras, zoowel
zoowel op stal
Sial als
als in
in de
deweide,
weide, weinig
weinig
resultaat
heeft gegeven,
gegeven, tenzij
tenzij eene
eenezeer
zeergeringe
geringestijging
stijging,,.
resultaat heeft
waarbij de
de maximumgift
maximumgift gunstig
gunstig uitkomt
uitkomt tegenover
tegenovergeringere
geringere
waarbij
hoeveelheden;
hoeveelheden;
4° Dat
Dat bij
bij alle
alle io
10opgestalde
opgestalde beesten,
beesten, nadat
nadat zij
zij op
op99Nov.
No\!.
4°
in plaats van versch gras,
gras, ensilage
ensilage ontvingen,
ontvingen, eene
eene plotselinge
plotselinge
hetverzadigingscijfer
verzadigingscijfer wordt
wordt waargenomen;.
waargenomen;
sterke stijging
stijging van
van het
5°
de invloed
invloed van
van suiker
suiker en
en van
van melasse
melasse op
op het
het verver5° Dat
Dat de
zadigingscijfer
stalvoedering duidelijker
duidelijker blijkt,
blijkt, zoodra
zoodra
zadigingscijfer bij
bij de stalvoedering
het gras vervangen is
is door
door ensilage;
ensilage;
6° Dat
Dat bij
bij alle
alle io
10opgestalde
opgestaldebeesten
beestendedeverzadigingscijfers,
verzadigingscijfers
dalen,
onverschillig welk
welk bij
bij voer
wordt gegeven,
gegeven, wanneer
wanneer de
de
dalen, onverschillig
voer wordt
ensilage
door hooi
hooi wordt
wordtvervangen;
vervangen;
ensilage voor
voor de helft door
7° Dat katoenmeelvoedering
katoenmeelvoedering weinig
weinig of geen
geen invloed
invloed op
op'
7°
verzadigingscijfer uitoefent,
reeds bij
bij een
een
het verzadigingscijfer
uitoefent,hetgeen
hetgeen ook
ook reeds
vorige voederproef
voederproef was
was opgemerkt;
opgemerkt;
vorige
8°
Dat
het
vervroe~d
op~tallen op
opzich
zich zelf,
zelf, zonder
zonderdoeldoel8° Dat het vervroegd opstallen
resultaat geeft
geeftom
omliet
hetverzadiverzadimatig bijvoeder,
bijvoeder, geen
geen afdoend resultaat
gingscijfer te verhoogen.
verhoogen. »»
gingscijfer
.

Deze
studie werd
werd nog
nog voortgezet
voortgezet in
in 1905;
11)°5; de
de besluiten
besluiten
Deze studie
J. SWAVING
Sw A VING (I)(I)waren
volgende::
J.
waren toen
toen de volgende
1°
Zooals reeds
reeds dikwijls
dikwijls gezegd
gezegd werd
werd werkt
werkt eene
eene rijke
rijke
I° Zooals
het REICHERTRncHERT-MEIssL-getal
VIEIssL-getal in;
voeding gunstig op het
2° Grasachtige
Grasachtige voeding
voeding heeft
heeft weinig
weinig of
of geen
geen invloed
invloed oop
2°
p
het REICHERT-MEIssL-gelal;
hetREICHT-MSLgetal;
Réé.
(I)
Ultters. Nahrungsnt.,
Nalzrultgsm., 1906,
- Rép.
1906, II.
II. 55°5-519.
Zeitsclir. Unters.
(1) Zeitschr.
0 5-5 1 9. —

géll. chim"
320 en 388.
Centr., 1906,
1906, IrT
II,
Chem. Centr.,
1906, 6,
6, 320
388. --- Ref. :: Chem.
gén.
chim., 1906,

:],67.
Reu, Gén
Gé11 du
dil bait,
lait, 1906,
5, 433.
433.
267. --- Rev.
1906, 5,

— 765 _._.3° Luzernkoek heeft een merkwaardigen gunstigen invloed op de vette zuren;
4° Hooi en lijnkoeken verzwakken het cijfer ;
5° Hooi als tweede voedsel toegediend vermindert het
REICHERT-MEISSL-getal ;
6° Tweede voedsel bestaande uit gerstemeel en lijnkoek
samen met de weidevoeding, heeft geen invloed; terwijl deze
bestaat, als men als tweede voedsel Fransche klaver toedient;
geeft men als tweede voeding grasachtig voedsel, dan bekomt
men insgelijks eene kleine verhooging van het REICHERTMEISSL- getal;
7° Een tweede voeding van suiker met lijnkoeken is zonder invloed; deze wordt tastbaar wanneer men daarenboven
grasachtig voedsel of luzernkoek toedient.
Al deze proeven, zegt schrijver, leeren nog niet waaraan
men die gunstige werking op het gehalte aan vluchtige vetzuren in de boter moet toeschrijven.

G. — Ofcieele methoden.
Zwitserland. -- 1\ien past de twee volgende methoden
toe : I° Gewone methode van REICHERT met de verbetering
van MEISSL.
De distillatie duurt ongeveer 3o minuten.
De verzeeping geschiedt met io kcm. eener oplossing van
20 gr. kaliumhydroxyde in ioo kcal. alcohol aan 70 vol. p. h.
Men verhoogt het getal kcm. die bij de titratie worden
gebruikt met 1/10.
2° De REICHERT-MEISSL-methode met de verzeeping
LEFFMANN en BEAM. De oplossing natriumglycerine wordt
samengesteld uit I8o gr. zuivere glycerine en 20 kcm. eereer
oplossing van wo gr. natriumhydroxyde in ioo gr. zuiver water.
Oostenrijk. — Hier wordt ook de oorspronkelijke methode van REICHERT-MEISSL toegepast; alle boters die min
dan 26 kcm. titreeren worden als vervalscht aangezien.
Vereenigde-Staten. — I° Men weegt 5.75 gr. gesmolten en gefiltreerd vet; Io kcm. alcohol aan 95 °/° worden
daarbij gevoegd, alsook 2 kcm. natriumhydroxyde (aan wo gr.
voor Ioo water).
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Men verzeept op het waterbad; na één uur koelt men
af bij de temperatuur der kamer.
De zeep wordt alsdan opgelost in 135 kcm. water en
tot oplossing op het waterbad verwarmd. Men stelt daarna de
vette zuren in vrijheid met 5 kcm. zwavelzuur (20o ke rn . sterk
zwavelzuur in I000 water).
Als de vette zuren volledig afgescheiden zijn brengt men
in de kolf enkele stukjes puinsteen, en men distilleert van
dit mengsel I To kern. in 30 minuten af.
Men filtreert TOO ke rn . door droog filterpapier, en men
titreert met tiende-normaal baryumhydroxyde bij aanwezigheid van phenolphthaleïne.
2° De verzeeping der 5 gr. vet geschiedt volgens LEFFMANN en BEAM.
Duitschland. --= M en past de methode REICHERT-MEISSL
toe met de verzeeping volgens LEFFMANN en BEAM.
Frankrijk. -- In eerre kolf van ERLENMEYER brengt men
juist 5 gr. boter. Daarbij 20 ke rn . glycerine aan 30° BAUMÉ
en 2 ke rn . natriumhydroxyde, zoodanig bereid dat ze juist
20 ke rn . zwavelzuur kunnen neutraliseeren.
Men verzeept boven de BUNSEN-vlam; laat koelen en
daarna voegt men daaraan toe 90 kern. kokend water, 5o kern.
zwavelzuur (2,5 °/°) en enkele stukjes puimsteen; men distilleert van dit mengsel I I0 kern. in 30 minuten af. Men brengt
in de kolf met het distillaat een klein stukje talk en keert ze
daarna verscheidene malen om. Men schudt flink en filtreert
zoo ke rn . die met tiende-normaal loogoplossing getitreerd worden.Om het getal van REICHERT-MEISSL uit te drukken vermenigvuldigt men het bekomen getal met I/ Io zijner waarde.
^

^+

II. — Het doseeren van vluchtige oplosbare vette zuren.
In de methode van WAUTERS en in die van POLENSKE
worden vluchtige onoplosbare zuren gedoseerd; men kan
echter ook de oplosbare zuren doseeren zooals in die methoden beschreven wordt.
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Als men de vluchtige zuren door distillatie doseert, merkt
men dat op, bij aanwezigheid van cocosvet het distillaat zeer
troebel is; de oorzaak daarvan ligt in het feit dat de zuren
van het cocosvet, behalve eene kleine hoeveelheid vluchtige
oplosbare vette ,uren, eene zekere hoeveelheid vluchtige niet
oplosbare zuren inhouden; daarop berusten de methoden van
opzoeken en doseeren van het cocosvet.

A.

—

Methode van J. Wauters

(I).

5 gr. gesmolten en gefiltreerd botervet worden verzeept
volgens de methode van LEFFMANN en BEAM; de zeep wordt
in 15o kcm. kokend water opgelost, en met 5o kcm. zwavelzuur (aan 5 p. h.) gedistilleerd.
Men vangt ioo kcrn. distillaat op, daarna brengt men in
de distilleerkolf nog ioo kcm. kokend water, en vangt nog
eens ioo kcm. distillaat op.
Deze twee vloeistoffen worden als volgt getitreerd : men
filtreert van ieder 5o kcm. door eenen drogen filter, en titreert
met tiende-normaal-oplossing natriumhydroxyde.
Elke filter wordt met 5o kcm. neutralen alcohol gewasschen, en deze wordt telkens opgevangen in de kolf van too gr.
(waarin nog 50 kcm. distillaat overgebleven zijn).
Wannee r men die kolven goed heeft geschud, zoodat de
oplossing helder is geworden, titreert men in elke kolf de
vloeistof met tiende-normaal-natriumhydroxyde.
De eerste titratie stemt overeen met het gehalte aan vluchtige oplosbare zuren — uit de helft van het distillaat — (men
moet dus vermenigvuldigen door 2); de tweede titratie geeft
het gehalte aan vluchtige oplosbare zuren aan der 50 in de
kolf gebleven kim., plus het gehalte aan vluchtige onoplosbare
zuren van het geheele distillaat.
Het verschil der beide titratiën geeft de hoeveelheid
vluchtige onoplosbare zuren aan. Men berekent op 5 gr.

(1)

Bull. assoc. beige. chirp.,

1901, 15, 25.
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WAUTERS

Oplosb. Vlucht. Zuren

opgegeven :

Onoplosb. Vlucht. Zuren

tedtstill. 2edistil1.1 TOTAAL tedistill.I2 edIfitill.I TOTAAL

7.I
Cocosboter
Zuivere koeboter I .
22 .4
»
II.
21.2
23.8
»
III .
0 .2
Margarine
Mengsel van 75 o/
boter I met 25 OJo cocos- 18.4
boter

43
5.4
5.o

II .4
27.8

7. 85
o.6

7.55
0.3

26.2

o.6

0.3

0.9

o.8

1 5.4

0.9

29.0

0.4

0.4

0.2

0.4

0.5

0.05

0 .55

5.8

2 4. 2

2.8

2.2

5.0

5. 2

De onderstaande uitslagen werden door mij bekomen en
jn zeer bevredigend :
Oplosb. Vlucht. Zuren

Zuiver botervet . . • •

II

I TOTAAL

I

II

23.4

6.2

29.6
2 9.3
11.4

o.6
0.7

0.17
0.2 3

0 .77

11.5

7.8
6.5

7.5
10.1

15.4
16.6

1.2
I.I

2 .4
2 .7

0.4 2
0.52

6.9
7. 2
30.0
2 9.4

3.6

1.6
I.7

6.o

7.0

6.4

44
5.1

0.4
0.26

Q•9

45 cocosvet 55 reuzel

4.5
3.6

2.4
3.6

fio boter 10 cocosvet.

23.8

6.2

23 2

6.2

•

Zuiver reuzel

go boter + io reuzel .
8o boter - I- g cocosvet
+ II reuzel

Zuren

1

23.3

Zuiver cocosvet.

Cnop I os b. Vlucht.

22.3
23 2
1 94

22.2

o.8

5.
5.
4.4
5.6

2.8
1.6
2.9

1.5

2 7.3
28.3

2.3
2 .7

2.0

23.8
. 27.8

3.5
3. 2

2.0

1.4

1.3

1.6

I TOTAAL

0.93

2.8

3. 2
5. 2
5.5
3.1
4.3
4.3
4.0
55
4. 8

Deze methode mag aanbevolen worden om de juistheid
der cijfers van REICHERT-MEISSL na te gaan, daar ze in 't
bijzonder wijst op de in het cocosvet groote hoeveelheid onoplosbare vluchtige zuren.
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B.

—

Methode van Ed. Polenske (z).

De verzeeping van 5 gr. gesmolten en gefiltreerd botervet
geschiedt met 2 ke rn . natriumhydroxyde en 20 gr. glycerine
volgens LEFFMANN en BEAM. De zeep wordt in 00 ke rn . water
opgelost en moet volledig helder en kleurloos zijn, of zwak
geelachtig.
Alle verdachte en ransige vetten, die eene bruine zeepoplossing geven, worden buiten het onderzoek gesloten.
De zeepoplossing w ordt verwarmd aan 50° c, en na enkele
stukjes puimsteen ontvangen te hebben, met 50 kcm. verdund
zwavelzuur (2) aangelengd.
Men distilleert daarvan noo kcm. af, op zulke wijze dat
het distilleeren in 19 of 20 minuten afloopt. De stroom afkoelend water wordt met zulke snelheid geregeld, dat het, na gebruik tot afkoeling, nog eene temperatuur 20° tot 23° C heeft.
Als de Ho kcm. afgedistilleerd zijn, verwijdert men de
vlam en men plaatst onder den afkoeler eene meetbuis van
25 kcm.
De kolf met de HO ke rn . wordt gedurende To minuten in
koud water gedompeld, zoodat de bovenste maatstreep 2 tot
3 kcm. onder water zij.
Na vijf minuten schudt men krachtig de flesch, zoodat de
zuren die aan de oppervlakte der vloeistof drijven aan de
wanden van de kolf kleven. Men stelt vast :
i°) of die zuren eene troebele massa uitmaken,
2°) of ze bestaan uit heldere oliedruppelen.
Daarna schudt men 4 tot 5 maal de flesch en op ioo kcm.
gefiltreerd distillaat bepaalt men het REICIERT-MEISSL-getal.
Daarna wascht men den filter driemaal met 15 ke rn . water,
en driemaal met 15 ke rn . geneutraliseerden alcohol aan 90 V 0 /0.
De vette zuren, in alcohol opgelost, worden getitreerd met
tiende-normaal-baryumhydroxyde in tegenwoordigheid van
phenolphtaleïne.
Het getal gebruikte ke rn . tiende-normaal-baryumhydroxyde geeft het « Nieuw Botergetal » of het getal van POLENSKE
aan.
(1) Zeit. (Jitters. Nahrungsm., 1901, 7, 273.
(2)

lengd.

25

kcm. zwavelzuur worden tot

1

liter met water aange-
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Terwijl het REICHERT-MEIssL-getal hooger is voor boter
dan voor cocosvet, geeft dit laatste een hooger getal van
POLENSKE in vergelijking bij dat der zuivere boter.
Ik bekwam met mijne vetsoorten door de methode van
POLENSKE de volgende uitslagen :
Zuiver botervet
Zuiver cocosvet

3. o — 2.8
15.8 — 16.4
Zuivere reuzel
3 7 — 4. 1
45 cocosvet
55 reuzel
8 9 — 9.o
go zuiver botervet -}- 10 cocosvet
4.1 — 3.7
go zuiver botervet -}- 10 reuzel . .
2 8 — 2.6
8o zuiver botervet -}- 9 cocosvet -}- II reuzel • 5.3 — 5.2

Deze methode geeft dus goede uitslagen wanneer de vervalsching niet te gering is.

C. -- Methode van Muntz en Coudron (s).
10 gr. gesmolten en gefiltreerde boter worden goed gemengd in eene kolf met 5 kcm. eereer verzadigde alcoholische
oplossing van kaliumhydroxyde. Men laat gedurende 20 minuten rusten aan 200 C., en brengt daarna in de stoof aan o-80 C.
waarin men de oplossing gedurende 20 minuten laat. De zeep
die men heeft verdeeld door middel van een glazen staafje,
wordt in 200 kcm. water opgelost; men voegt erbij 3o kcm.
phosphoorzuur (2), alsook enkele stukjes puimsteen, en men
drijft de lucht uit het toestel door middel van eenen stroom
koolzuurgas.
Van het mengsel worden 200 kcm. afgedistilleerd; men laat
klit distillaat een geheelen dag rusten. Men filtreert de oplossing om de onoplosbare vluchtige zuren af te scheiden : de
kolf waarin het distillaat werd opgevangen, alsook de filter

(1) Zeit. flit (Inters. Nahrnngsm., 1905, 9, 4 1 ; — An. claim.
anal., 1904, 9, 281-287 en 342-348; -- Les co/ sgras industriels, 1904,
Mon.
30, 323 -334 en 338-354; — Ann. Int. Agron., 1904. 5, 36;
Scient., 19o4, 33 0- 54 1 ; — Ref. : Exp. stat. Rec., 1904, 15, 850; —
Chem. Rep , 1904, 28, 229 ; - Chem. Centr., 1904, II, 1 345 ; — Rev.
gén. bait 1904, 3. 352-355.
—

,

(2) Dit phosphoorzuur moet een soortelijk gewicht hebben

van 1.15.
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worden met
met 55 kcm.
kern. water
watergewasschen.
gewasschen. Men
l\Ien titreert
titreert daarna
daarna de
de
oplosbare vette zuren
oplosbare
zuren met
mettiende-normaal-baryumhydroxyde
tiende-normaal-baryumhydroxyde
van phenolphtaleïne.
phenolphtaleïne.
in tegenwoordigheid van
De onoplosbare
onoplosbare zuren
zuren (op
(op den
den filter
filter gebleven
gebleven en
de
en in de
kolf
kcm.) worden
kolf van 200 kern.)
worden in alcohol
alcohol (90
(90 V
V 0/0)
opgelost en
°I° ) opgelost
insgelijks getitreerd.
getitreerd.
insgelijks
Het cocosvet
eocosvet houdt
houdt weinig
weinig oplosbare
oplosbare vluchtige
vluchtige zuren in,
in,
de boter
boter99maal
maalmin
minonoplosbare
onoplosbarevluchtige
vluchtige
terwijl men
terwijl
men in de
zuren aantreft
aantreft dan
daninincocosvet.
cocosvet.
men het
het quotient
quotient van
van de
dedeeling
deeling der
deronoplosbare
onoplosbare
Als men
Als
vluchtige zuren door
door de
deoplosbare
oplosbarevluchtige
vluchtige zuren
zurenvermenigvermenigvluchtige
vuldigt
lOO, bekomt
zuiver botervet
botervet een
een getal
getal
vuldigt met Too,
bekomt men
men voor zuiver
IQ en 15;
IS; voor
voor cocosvet
cocosvyt van
van25o
250tot
tot280.
280.
tusschen To
Daar de
de cijfers
cijfers van
vanelkander
elkanderveel
veel verschillen,
verschillen, is
is een ververvalsching
valsching zelfs
zelfs met eene
eene kleine
kleinehoeveelheid
hoeveelheidcocosvet
cocosvetgemakgemakkelijk .te
untdekken.
te ontdekken.
Deze methode,
JEAN (I) op dezelfde
Deze
methode, door
door F.
F. JEAN
clezelîde mengsels
mengsels
bij de
demethode
methode
WYS.\L\)l" en
enREYST
REYST (zie
(zie
toegepast als
als bij
toegepast
vanvan
WYSMAN
onderstaande uitslagen
uitsl3gen ::
blz.
blz. 45)
45) gaf
gaf cle
de onderstaande
Proef::
Eerste Proef
Oplosb. vluchtige
vluchtige zuren
zuren
Oplosb.
Onop!. vluchtige
vluchtige zuren
Onopl.

4.7 2 I Verhouding
4.72
48
2.29 !

Tweede Proef
Proef ::
Tweede
Oplosb.
469 l
Oplosb. vluchtige
vluchtigezuren
zuren 4.69
. \ Verhouding 3)
Onop!. vluchtige
vluchtige zuren
1.45
Onopl.
1 .45 1I
Aldus is de vervalsching belvezen.Aldusievralschingbewz.
TEA)l" (2)
(2) heeft
heeft ontdekt
ontdekt dat die
die methode
methode niet
niet alleen
alleen
F. JEAN
cocosvet kan aanwijzen maar
maar ook
ook margarine
margarinetetegelijkertijd
gelijktrtijd alalss
cocosvet
in een
eenzelfde
zelfdemonster
monstergemengd.
gemengel.
coeosvet,
cocosvet, in
Hieronder eenige
eenige uitslagen
uitslagen van F.
F. JEA~
JEAN ::
1°
zuivere boter
boter ++15
IS0/% 0 van
van een
een mengsel
mengse1
I° Mengsel
Mengsel van
van zuivere
van cocoscocos- en
en margarinevet
margarinevet iningelijke
gelijkehoeveelheid
hoeveelheid::
de proef
IIsle
ste proef 22de
Vluchtige oplosbare zuren
6
4.4
4-5
4.5
4.46
Vluchtige niet oplosb.
oplosb. zuren
0.99
1.3
0·99
~~2.::l
28.9
Verhouding
28.9
22.2

.

(I)
Revue Gin.
Gén. Clzim.,
Chim., 1907,
1907, 255.
(1) Revue
(2)
c!tim. analyt.,
a1talyt., 1905, blz. 96.
g6.
(2) AAmt.
nn . chin!.
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2° Mengsel van 5 0 /0 margarine, 5 °/a cocosvet en go zuivere boter :

Vluchtige oplosbare zuren
Vluchtige niet oplosb. zuren
Verhouding

3° Mengsel van 4.5
85 0/0 zuivere boter

4.73

4.65
0.83
17.9

cocosvet, 10.5

Vluchtige oplosbare zuren
Vluchtige niet oplosb. zuren
Verhouding

1.12

23.6
e/o

margarine en

4.58
1.07
23,6

Men ziet dus dat die methode toelaat de vervalsching te
zelfs wanneer cocosvet en margarine te gelijkertijd aanwezig zijn.
Ik bekwam met de beproefde vetten en mengsels dezer
vetten de onderstaande cijfers :
ontdekken,

Verhouding :
Zuiver botervet
Zuiyer cocosvet
Zuivere reuzel . . . . . . . . . . . .

45 cocosvet -{- 55 reuzel .
go botervet -}- 10 cocosvet
10 reuzel
go boter
8o boter -}- g cocosvet -}- II reuzel . . •

12.1 - 12.6

278.0 — 280.0
74.0 — 72 0
209.0 - 210.0

1 4.7 — 14.7
1 4.4 — 1 3.9
21.1 - 21.3

D. Methode van L. Vandam

(I).

Na de titratie der oplosbare vluchtige zuren door de methode WAUTERS (blz. i 8) worden de onoplosbare zuren door
middel van 200 kcm. warm water uit den gescheurden filter
in Bene distilleerkolf gebracht. Men distilleert daarvan Too kcm.
af in 3o minuten.
Dit eerste distillaat vertoont aan den hals der kolf oliedruppels die door de onoplosbare vluchtige zuren gevormd
worden, indien er cocosvet in de boter is.
Men kan deze zuren doseeren, door middel van tienden ormaal-natriumhvdroxyde.
Bull. des
(i) Bull. des Deus. Alimentaires, 1901. p. 214.
Deur. Alimentaires, 1904, p. 92. -- Bull. Assoc. belge chine., 1901,
—

p. 25.
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.ene tweede distillatie en titratie worden volgens
TERS uitgevoerd.

E.

—

WAU-

Getal Mougnard (I).

Nadat men het REICHERT-getal bepaald heeft, wascht
-men den afkoeler, waarin nog onoplosbare vluchtige zuren
zijn, met alcohol, alsook den filter waardoor men ioo kern.
gefiltreerd heeft.
Men bepaalt dien alcohol in het zuurgehalte door middel
van tiende-normaal-natrium- of baryumhydroxyde.
Volgens MOUGNARD mag het verkregen getal niet boven
2.5 zijn voor zuivere boter. Voor cocosvet is dit cijfer veel
hooger.
Men kan volgens HALPHEN de onderstaande verhouding
samenstellen :
Getal Mougnard
Getal Reichert

X zoo.

Dit geeft voor zuivere boter een cijfer dat boven 7 niet gaat.

F.

—

Opmerking van A. Thorp

(2).

Na de behandeling der zeep volgens POLENSKE of MUNTZ
n COUDRON distilleert men i to kern. van het mengsel af en
laat men de kolf enkele minuten in koud water afkoelen : de
groote druppelen cocosvet komen aan het oppervlak drijven.
Na filtratie en titratie (I) der ioo kcm. voegt men Ho kcm.
water bij hetgeen overgebleven is in de distilleerkolf.
Men distilleert van dit mengsel wederom I Io kern. af, laat
enkele minuten in water afkoelen ; en filtreert door denzelfden
filter. Daarna wordt de filter gewasschen met 50 kcm. alcohol
aan 90 'V°, en een weinig gewarmd om de onoplosbare zuren
beter in alcohol op te lossen. De vereenigde alcoholische
oplossingen worden met tiende-normaal-baryumhydroxyde
getitreet d.
Rev. Gen. Chirn., 1907, 256.
(2) Zeitschr. fur (Inters. Nahrungsm., 1907, 13, 196.

(I) J. JEAN.

(3) Na deze eerste bewerking heeft men het getal
bepaald.

MEISSL

REICHERT-
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Zuivere boter heeft in die titratie niet meer dan 8.4 kern.
tiende. normaal-baryumhydroxyde tot neutraliseering noodig,
terwijl men voor cocosvet minstens 34 kern. gebruiken moet.

G.

—

Methode van L. Robin (z).

5 gr. gesmoltene en gefiltreerde boter worden in eene kolf
van 150 ke rn . inhoud gebracht; daarbij voegt men 25 kcm.
alcoholische oplossing kaliumhydroxyde (2). Men verzeept op
het waterbad onder terugvloeiende afkoeling, en na 45 minuten
voegt men bij de zeep 17 kcm. water en men titreert met half
normaal zoutzuur, in alcohol (56 V o; o) opgelost.
Gelijktijdig doet men dezelfde proef zonder boter.
Na de titratie voegt men er alcohol bij (aan 56 V o/ o) tot
dat de vloeistof slechts 3 of 4 kcm. van den hals verwijderd
blijft. Men koelt de kolf in koud water af : de vette zuren
worden vast. Men schudt goed en vult aan tot 150 ke rn . met
denzelfden alcohol. M en filtreert door een geplooiden filter, en
de vloeistof wordt met tiende-normaal-kaliumhydroxyde getitreerd ; men berekent den uitslag in kcm. tiende-normaalkaliumhydroxyde, noodig tot het neutraliseeren der vette zuren

van 1. gr. boter.
5o kcm. der gefiltreerde vloeistof worden tot 15 ke rn . op het
waterbad uitgedampt. Men filtreert de afgescheiden vette zuren,
wascht deze met water, lost de vette zuren op in alcohol en
titreert met tiende-normaal-kaliumhydroxyde. De uitslag wordt
insgelijks in kcm. tiende-normaal-kaliumhydroxyde voor r gr.
uitgedrukt, en stelt de vette in water onoplosbare zuren voor.
Het verschil der twee doseeringen geeft het gehalte der

vette in water oplosbare zuren aan.
ROBIN neemt aan dat de boter met cocosvet gemengd is :
jo) Als het getal kern. voor de oplosbare vette zuren
kleiner is dan 5.92 en het quotient

P_
ten

onoplosbare vette zuren
oplosbare vette zuren

X

zo

minste 13 is;
(1) Zeitschv. fiir (Inters. Nahrungsm., 1907,

14, 714. Nachweis

von Cocosfett and Oleo-Margarine in Butter.
(2) zoo kcm. alcohol à
(60 oh) opgelost zijn.

1000,

waarin

16 kern. kaliumhydroxyde
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2°) als niettegenstaande alles het quotient P vermeerderd
met de kcm. der onoplosbare vette zuren hooger is dan 30.
De verhouding wordt als volgt berekend :
P = van 13 tot 15, dan is er 10 0/o cocosvet aanwezig.
—

P = » 15 — 20,
P = » 20 - 25,

»

IS 0 /0

»

»

enz.
Voor de margarine bekomt men een getal kcm. oplosbare
vette zuren lager dan 5.92, terwijl P lager is dan 13.
Zuivere boter geeft : oplosbare zuren = 6.15.
Volgens F. JEAN (I) is deze methode voortreffelijk wegens
haren eenvoud en hare vertrouvvbaarheid tot het ontdekken
der vervalschingen.
»

20 0 /0

»

H. Methode van F. Hanus (2).
5 gr. gesmolten en gefiltreerd vet worden in eene kolf van
gebracht, en gedurende 15 minuten verwarmd in
de stoof aan 5o C. Men voegt er daarna 30 kcm. tiende-normaal-kaliumhydroxyde in alcohol bij, laat nog enkele minuten
in de stoof rusten, en men neutraliseert met verdund zwavelzuur waarvan 2 kcm. juist 3o kcm. tiende-normaal-alcoholische kaliumloog neutraliseeren.
Daarna wordt de vloeistof tot 145 kcm. met water aangelengt en men distilleert.
De 3o eerste kcm. van het distillaat worden afzonderlijk
opgevangen, daarna worden Ioo kcm. in eene kolf opgenomen.
De twee deelen worden gespoeld in twee kolven van
ERLENMEYER met alcohol, tot alles is opgelost; men neutraliseert nauwkeurig de vluchtige zuren van het distillaat.
Daarna verzeept men met 4 0 kcm. tiende-normaal-kaliumhydroxyde in een toestel met terugvloeienden afkoeler, terwijl
men de kolf verwarmt op 't waterbad ; die verzeeping houdt
men aan gedurende 45 minuten. Na afkoeling neutraliseert
men met tiende-normaal-zoutzuur en het verschil geeft het
getal kcm. tiende-normaal-kaliumhydroxyde noodig tot de verzeeping van de aetherische verbindingen uit 5 gr. vet bekomen.

ERLENMEYER

(i)

Rev. Gén. Chim., 1907,

260.

Unterscheidung von Kokosfett in Butter. Zeitschr. Unters.
Nahrungsin., 1907, 1 3, 18.
(2)
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Schrijver voegt hierbij dat deze methode slechts voorloopig mag genoemd worden, in afwachting dat daarover verdere proeven genomen worden.

I.

—

Officieele Methoden.

Frankrijk. -- In de proef tot het doseeren der vluchtige
oplosbare zuren, blijven in den afkoeler, op den filter en in
de kolf nog zuren over.
Men distilleert 5o kcm. alcohol door den afkoeler om de
onoplosbare zuren op te lossen; men zet den filter op de kolf,
doorboort hem met Benen platinadraad en wascht met 50 kcm.
versch gedistilleerden alcohol. Men titreert dit alles met tiendenorma al-natriumhydroxyd e.
Het getal A dat men aldus bekomt moet tweemaal verbeterd worden : men trekt er af de io kcm. distillaat hebbende

eene waarde van lo
v, daarna het zuur van de 5o kcm. alcohol
(de waarde G).
Zoo doende bekomt men het gehalte aan vluchtige niet
oplosbare zuren :
A — zo -}- G
Deze methode stemt overeen met die van POLENSKE,
maar schijnt nauwkeuriger uitkomsten te geven omdat men
de achtergeblevene zuren in den afkoeler, op den filter en
in de kolf, in alcohol oplost, terwijl men in de POLENSKEmethode slechts rekening houdt met de zuren die op den
filter en in de kolf zijn gebleven.

III.

Het doseeren van niet vluchtige

vette zuren.
A. — Methode van Hehner.
5 gr. gesmolten en gefiltreerd vet worden in eene porseleinen schaal gebracht. Men smelt op het waterbad terwijl men
daarbij 5o kcm. eener alcoholische kaliumhydroxyde-oplossing
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voegt (I). De verzeeping is spoedig volledig, en men dampt
den alcohol uit, tot de massa geheel droog is; men lost de
zeep in 200 kcm. water op. Daarna voegt men er 20 kcm. zoutzuur bij (soortelijk gew. 1.12) en men verwarmt steeds op
't waterbad, totdat de vaste zuren zich in den vorm van eene
vloeibare massa aan het oppervlak vereenigen.
Men filtreert op eenen gewogen, eerst vochtig gemaakten
filter; men wascht de schaal goed uit met koud water, daarna
met kokend water tot al het zoutzuur uit den filter verdwenen zij.
Men brengt alles in een gewogen schaaltje en laat de
zuren 7 tot 8 uren in de stoof met kokend water drogen.
Men weegt opnieuw en berekent het zurengehalte voor
IOO gr. vet :
Melkvet
86 -- 88
Cocosvet
81
Margarine . .
• • 95 — 96

B. -- Methode van Iw. Schirokich

(2).

5 gr. gesmolten en gefiltreerd vet worden in eene kolf van
gebracht en verzeept door middel van alcohol
met kaliumhydroxyde verzadigd. Na volledige uitdamping van

ERLENMEYER

den alcohol lost men de zeep op in 3o kcm. water. Men voegt
erbij 30 tot 4.0 kcm. wijnsteenzuur (to p. h.) en warmt. De niet
vluchtige zuren vereenigen zich aan het oppervlak in den
vorm van schuim; de verwarming — die op 't waterbad moet
geschieden — mag slechts worden gestaakt wanneer al het
schuim verdwenen is. Het verdrijven der vluchtige zuren geschiedt rechtstreeks op de vlam, waarbij men dan ook water
uitdampt.
In de kolf blijven, behalve kristalliseerbare zuren, ook
wijnsteenzuurkalium, vrije vette zuren, vrij wijnsteenzuur en
sporen water.

(i) 5 gr. kaliumhydroxyde worden in Ioo kcm. alcohol opgelost.
(2)

1903, I,

Zeitschr. Unters. Nahrztngsm., 1904, 7, 239. -- Che m . Centy.,
1000. — Chem. Zeit., 1903, 27, Rep., 117. -- Milch. Zeit.,

1903, 82, 171-17 3 .

_
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Men droogt alles in de stoof, en na afkoeling wordt het
overblijvende met aether behandeld.
Men schudt goed, en de oplossing wordt door een filter
in eene droge gewogen kolf overgebracht.
De aether wordt afgedistilleerd en de kolf opnieuw gewogen.
Het verschil geeft de waarde aan der niet vluchtige
zuren van 5 gr. vet.

C.

—

Wijziging van Henseval (i).

2.5 boter worden verzeept met alcoholische kaliumloog
(25 kcm.). Na 3o minuten giet men de loog in eenen scheidstrechter en voegt er 20 kcm. water en 10 kcm. glycerine bij.
Men stelt de zuren in vrijheid met verdund zoutzuur, mengt
dit alles goed dooreen en giet 5o of 6o kcm. aether er bij. Men
schudt den scheidstrechter flink, aldus worden de zuren terstond door den aether opgelost. Het waterig gedeelte is kleurloos en de aether neemt eene geele tint aan.
Men laat het water afvloeien, wascht den aether flink met
water tot zwakke zure reactie bereikt zij.
Men laat deze oplossing in eene gewogen kolf vloeien,
dampt de aether uit, en weegt d3 vette zuren na ze te hebben gedroogd gedurende 2 uren aan 600-7o° C.
Uitslagen volgens Henseval.

Boter no I
»

n° 2

A

no 3

(1) Bull, AgTic.,
1903, 6, 288.

Nieuwe
Methode

Methode

86.78
87.82
86.6o

86.5o

HEHNER

1902, 18, 1301-1309. -

Methode
MUNTZ

en COUDRON

87.50
86.5o

Ref., Rev. gén. China.,
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IV. — Bijzondere methoden.
Hier volgen talrijke methoden die strekken tot het ontdekken van vetmengsels, en berusten op het ontstaan van onoplosbare zouten, die de zuren van de dooreengemengde vetten
met metaalverbindingen vormen (b. v. kaprylzuur in cocosvet).
Zoo hebben wij de zilvergetallen van KIRSCHNER, WIJSMAN en REIJST; het kaprylzuur-getal van DONS,.... enz.
Er bestaan daarenboven methoden waarbij men zich
steunt op het molekulair gewicht der vluchtige of niet vluchtige
zuren; proeven waarbij een neerslag ontstaat of de vloeistof
troebel wordt bij aanwezigheid van cocosvet; andere waarbij
het aethylgetal van HAN US en STEHL in aamerking komt, enz.

A. -- Methode van Orla Jensen (i).
De schrijver steunt zich op de oplosbaarheid van de zilverzouten der vette zuren van botervet om deze te bepalen.
Hier volgt eene tabel waarin die oplosbaarheid wordt
aangegeven :
O p losbaarheid

a zo° C.

IN TIENDE NORMAAL I.
KCM. UITGEDRUKT

IN GRAMMEN UITGEDRUKT

In zoo kcm. In zoo kom.
V2ozilvernitraat
water

n too kcm. In ioo kcm.
v/2ozilvernitraat
water

25.1

Zilverbutyraat

17.8

0.489

0.347

Zilvercapronaat •

4.0

1 .3

0.089

0.029

Zilverkaprylaat .

0.7

0.2

o.ox8

0.005

Zich steunende op de oplosbaarheid der bovenstaande
zouten heeft KIRSCHNER eene methode voorgeschreven tot
het ontdekken van cocosvet in mengsels (cocosvet d- margarine, of cocosvet -I- boter) : die methode kan volgens JENSEN
(1) Rev. Gen. Lait., 1904, 4, 427-447, 457 -464, 481- 490 . --- Zeit.
Unters., 1905, 10, 265-283. — Ref. : Chem. Cent;•., 1905, II, 1132. -Ref. : Rip. gén. chim. 1905, 5, 39 6 . -- Rip. gén. china., xgo6, 6, 83.
,
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aanleiding geven tot fouten ten gevolge der twee achtereenvolgende distillatieën (blz. 31). JENSEN heeft door talrijke proefnemingen aangetoond :
i°) dat men om de aanwezigheid van boter te ontdekken
de methode van K.IRSCHNER met goed gevolg kan gebruiken;
2°) om cocosvet te ontdekken werkt men volgens POLENSKE Of REICHERT-MEISSL;
3°) tot het berekenen

der vervalsching in honderdsten
bedient men zich van de methoden POLENSKE en RÉICHERTMEISSL;
JENSEN vindt het raadzaam de vette zuren te distilleeren .
in eenen stroom waterdamp.

B.

—

Methode van Bellier (z).

Schrijver steunt zich op de volgende feiten : wanneer men
bij eene neutrale oplossing van kaliumzeep eene hoeveelheid _
kopersulfaat voegt die, theoretisch gesproken, al de onoplosbare en vluchtige zuren van de koeboter neerslaat, zoo mag
na de filtratie geen neerslag meer gevormd worden door toevoeging van kopersulfaat, aangezien het filtraat noch loogen,
noch vette zuren, noch metaalzouten bevat.
Voor margarine en reuzel geldt hetzelfde als voor de
boter.
In het geval van het cocosvet is de hoeveelheid kopersulfaat, berekend voor de boter, niet voldoende om al de
onoplosbare zuren neer te slaan, en het filtraat zal nog een
neerslag geven door toevoeging eener nieuwe hoeveelheid
kopersulfaat.
BELLIER neemt als proefvocht eene oplossing kopersulfaat
met natriumsulfaat gemengd, zoodanig dat :2o kcm. dezer oplossing al de vette onoplosbare zuren neerslaan in de geneutraliseerde zeep van i gr. botervet.
Blijft het filtraat helder door toevoeging eener nieuwe
hoeveelheid kopei sulfaat, dan weegt men de koperhoudendezeep na ze gedroogd te hebben aan zoo° C; men verbrandt ze
daarna en weegt het koperoxyde.
Indien er daarentegen nog een neerslag ontstaat (hetgeen
volgens BELLIER 5 °,'° en nog min cocosvet kan aanwijzen),
.

(I) FERD. JEAN,

Rev. Gén. Chico., 1 90 7, 257.
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wordt de vloeistof nogmaals door den filter gegoten en het
totale neerslag wordt behandeld als voren.
De zuivere boter, de reuzel en de margarine eischen
een gewicht koperoxyde verschillend van 0.141 tot 0.142 gr.
Indien het gewicht der koperhoudende zeep niet merkbaar
hooger is dan 0.99 en het koperoxyde omtrent 0.141, dan is
de boter zuiver.
Is dit laatste getal merkbaar hooger, dan is er een weinig
cocosvet aanwezig, indien het eerste getal tevens omtrent
0.99 blijft.
Is het gewicht der zeep veel hooger dan 0.99 en dat van
het koperoxyde tevens hooger dan 0.142, dan is er margarine of reuzel aanwezig.
Is de afwijking der beide cijfers zeer groot, dan besluit
men tot cocosvet, of tot een mengsel cocosvet + boter; ofwel
margarine met cocosvet gemengd.
Wanneer het gewicht der zeep in evenredigheid stijgt met
het gewicht koperoxyde, dan is er enkel cocosvet aanwezig in
de boter; en eene verhooging van 0.00036 gr. stemt overeen
met 1 °/© cocosvet in de koeboter.
Aan die methode, zegt F. JEAN, die schijnbaar eenvoudig,
nauwkeurig en gemakkelijk is, zijn zekere moeilijkheden verbonden, die dikwijls mislukking veroorzaken. Verder zijn
filtreeren en wasschen van de zeep lastig; tijdens het drogen
aan too° C smelt de zeep, en kleeft zij gemakkelijk aan de
wanden van de toestellen.
Wat meer is, zegt JEAN, deze methode heeft dikwijls uitslagen gegeven die niet strooken met de theorie, hetwelk
men schijnbaar kan toeschrijven aan zekere vette zuren die
men in sommige boters aantreft, en die zich in tegenwoordigheid van het proefvocht niet altijd op dezelfde wijze gedragen.

C. -- Methode van Aage Kirschner (r).
Deze schrijver heeft de proeven van 0. JENSEN herhaald,
en eene methode voorgeschreven om boter en cocosvet in
margarine te ontdekken.
( 1 ) Bestimmung des Butterfettes neben Kokosfett in Margarine. — ZeitsclLy. Unters. NalaYlsng sm., 1905, 9, 65-70; -- Ref.
Chem. Centr., 1905, I, 696; — Chem. Rep ., 1905, 29, 86; — Ré^,

gin. claim., 1905, 5, 138

; --

Exp. Stat. Rec., 1905,

16, 1050.
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Het spreekt van zelf dat men daardoor ook de botervervalsching kan aan 't licht brengen.
Ziehier het beginsel waarop JENSEN en KIRSCHNER zich
steunen : Het botervet houdt veel boterzuur en weinig kaprylen kaproonzuur in. In cocosvet treft men integendeel hoofdzakelijk die twee laatst genoemde zuren aan.
Het kaprylzuur vormt met het zilver een schier onoplosbaar lichaam dat men door filtratie van de andere zuren
afscheiden kan.
Ziehier de methode volgens KIRSCHNER :
5 gr. boter of margarine worden verzeept in eene distilleerkolf door 2 kcm. natriumhydroxyde (I) en To kcm. gewonen
alcohol.
Gedurende de verzeeping op het waterbad wordt de verwarmde alcohol door eenen stroom in natriumhydroxyde
gewasschen lucht uit de kolf verdreven. Na volledige verzeeping
voegt men zoo kcm. gekookt water toe, en men verwarmt
tot de zeep daarin is opgelost.
De kolf wordt afgekoeld; daarna brengt men er enkele

stukjes puimsteen en 45 kcm. verdund zwavelzuur in en men

verwarmt zacht, totdat de zuren in den vorm van eene heldere
vloeistof aan het oppervlak komen drijven. Daarna distilleert
men van de vloeistof Ho kcm. af, zoodanig dat deze hoeveelheid na een uur bekomen zij.
Men schudt de iokcm. goed om, filtreert daarvan Too kcm.
en titreert ze met tiende-normaal-baryumhydroxyde. Het getal kcm. vermenigvuldigd met 1.I geeft het getal REICHERTMEISSL.
Bij het geneutraliseerd distillaat voegt men 0.5 gr. zilversulfaat, men roert flink om, laat enkele minuten rusten en
men filtreert van deze vloeistof zoo kcm., die in eene distilleerkolf gebracht worden met 35 kcm. water en To kcm. verdund zwavelzuur. Van dit mengsel distilleert men, in een uur
tijds, IIo ke rn . af.
Het distillaat wordt gefiltreerd, Too kcm. daarvan met
tiende-normaal-baryumh yydroxyde getitreerd en het getal kcm.
is het Nieuw Getal.
(1)

Een gewichtsdeel natriumhydroxyde voor twee gewichts-

deelen water.
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Dit laatste beteekent de hoeveelheid der vluchtige zuren
waarvan het zilverzout in neutrale oplossing niet neerslaat :
het boterzuur namelijk heeft deze eigenschap. KIRSCHNER
vond dat men van elk dezer twee getallen (REICHERT-MEISSL
en Nieuw Gelal) o.I moet aftrekken wegens de verzeeping
door alcohol en kaliumhydrozyde..
Hij geeft ook eene formule waardoor men het gehalte
aan botervet, door middel van de twee gevondene cijfers,
zou kunnen berekenen (I) :
het gehalte aan botervet =
4,31 9 (N. G. -- 0.466) (R. M. — 2.15):

-

Deze methode geeft geen nauwkeurige uitslagen, volgens
het Repertorium van Voedingsmiddelen, 19o5, N o 387.

Ik heb de volgende uitslagen bekomen :
Nieuw Getal.

. ..
Zuiver botervet
Zuiver cocosvet
Zuivere reuzel
45 cocosvet -}- 55 reuzel
go boter -}- io p. h. cocosvet .
go boter + io p. h. reuzel
8 boter + 9 cocosvet -E- xi reuzel

1 5. 25 — 1 4.75
4.45 — 4.7
0.5 — o.82

1.2 - 1.4
io.8
11.1
11.4 - 11.8
io.8
10.8
—

—

Mij dunkt dat deze methode als controleproef der REI-

CHERT- methode mag aanbevolen worden nevens die van
WAUTERS.

D. -- Methode van Wij sman en Reijst (2).
Deze schrijvers hebben eene methode voorgeschreven tot
het ontdekken van cocosvet in de boter, methode die berust
op hetzelfde beginsel als die van KIRSCHNER.
5 gr. gesmolten en gefiltreerde boter worden verzeept
volgens LEFFMANN en BEAM, en verder behandeld volgens
de methode van REICHERT-MEISSI..
(i) N. G. = Nieuw Getal
R. M. = REICHERT-MEISSL.
Zeitschr. Unters. Nahrungsm., 1906. II, 267. Bestimmung
van Kokosfett in Kuhbutter.
(2)

-- 784. -Na de titratie met baryumhydroxyde voegt men bij de
geneutraliseerde vloeistof 40 kcm. tiende-normaal-zilvernitraat
oplossing, men roert met een glazen staafje om, men filtreert,
en het neerslag wordt met water gewasschen zoodat men
omtrent 200 kcm. vloeistof heeft. Men voegt daarbij 5o kcm.
tiende-normaal keukenzoutoplossing, 2 druppeltjes kaliumchromaat en titreert daarna het over schot natriumchloride (keukenzout) met een tiende-normaal zilvernitraatoplossing. Men
trekt de 50 kcm. natriumchloride van de 40 -F x (i) af; men
vermeerdert het verschil met T/TO, en men bekomt zoo het
Eerste Zilverti etal.

Hetgeen in de distilleerkolf gebleven is wordt met Too kcm.
water opgelengd. Na een distillaat van Too kcm. bekomen te
hebben, brengt men nog Too kcm. water in de kolf en distilleert tot op omtrent 300 kcm. Men schudt het distillaat goed
en filtreert.
25o ke rn . worden daarvan met tiende-normaal baryumhydroxyde getitreerd in tegenwoordigheid van phenolphtaleïne.
Na neutraliseering voegt men daarbij 40 kern. tiende-normaal
zilvernitraat, roert de vloeistof goed om, en filtreert; men
wascht het neerslag op zulke wijze dat men omtrent 35o kern.
filtraat bekomt en men gaat te werk als bij het bepalen van
het Eerste Zi/verg elan
Het gevonden getal, vermeerderd met 1/5 in plaats v a n
noemt men het T . eede Zilvergetal.
iro,
Is dit getal hooger dan het eerste, zoo besluit men tot
vervalsching bij middel van cocosvet.
F. JEAN (2) betwist de juistheid der methode en H.
LuHRIG (3) bewijst dat men met palmolie een Tweede Zilvergetal bekomt, hooger dan het Eerste Zilz,veigetal, alsook met
natuurboter.
SVOBODA vond dat deze methode niet kan dienen tot
de ontdekking van cocosvet; dat het eerste zilvergetal 71 maal
op honderd lager is dan het tweede; en dat dit alles sterk
onder den invloed staat van de voeding, het ras, het jaargetijde, den melktijd, enz.
.

(z) x vertegenwoordigent het getal kcm. tiende-normaal-zilvernitraat in de titratie gebruikt.
(2) Zeitsch. Unters. Naltrzaigsm., 1906, 12, 613.
(3) Zeitscla. Unters. Nahrungs;n., 1906, 12, 588.
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Ziehier eenige
uitslagen door F.
F. JEAN beisomen
bekomen:: Zuivere
Ziehier
eenre uitslagen
ot
er van
van Isigny
Isigny gemengd
gemengd met
10 °° °° van
van een
een vet
vet als
als volgt
volgt
oter
met io
amengesteld ::
Cocosboter .
.
Vet. . . . .
Vet
Plantenolie.
Plantenolie

34
34
30
30

~largarinc
Margarine

geeft door
de proef
proef van
van
geeft
door de
cijfers ::

3311

55

WI]SMAN
WIJSMAN

en

REI]ST
REIJST

Zilvergetal. . .
Eerste Zilvergetal.
Tweede Zilvergetal
Zilvergetal . .

volgende
de volgende

-'6.18
6 i8
5.80
5 8o

Dezelfde boter,
gemengd aan toIQ0/°100 eener
eener stof
stof samensamenDezelfde
boter, gemengd
uit gelijke
gelijke deelen
deelen cocosvet,
cocosvet, karitéboter,
karitéboter, oleomargarine,
oleomargaline,
gesteld uit
vet, geeft
geeft volgende
volgende cijfers
cijfers::
Zilvergetal. .
Eerste Zilvergetal.
Tweede
T weede Zilvergetal .

6.16
6.x6

5.5
5 5 22

Deze
methode, toegepast
toegepast op
een mengsel
mengsel van
van io
IQ°/
% o
Deze methode,
op een
vreemde vetten, zegt JEAN, inhoudende 3,4
304 °/
°10O cocosvet,
cocosvet, laat
laat vremdtn,zg
geen cocosvet
cocosvet ontdekken.
ontdekken.
dus geen
Hij besluit
besluit dus dat
dat men
menminder
minderals
als5 5°/°
% cocosvet
cocosvet door
door
Hij
deze methode
methode niet
niet kan
kan ontdekken
ontdekken (1).
deze
(i).
Hieronder mijne
mijne uitslagen
uitslagen ::
I ze
Ie ZILVERGETAL
ZILVERGETAL 1220° ZILVERGETAL
ZILVERGETAL

Zuiver botervet ..
...
Zuiver cocosvet
cocosvet ..
Zuiver reuzel .
45 cocosvet
45
cocosvet -}-5555reuzel
reuzel . • • •
go botervet } 10
10 p.
p. h. cocosvet ..
go
go
go boter
boter -4-10iop.p.h h.reuzel
reuzel . .
80
boter
g
cocosvet
8o boter + 9 cocosvet -}- II reuzel

+
+
- -

+
+

+

3.5
22.0
22.0
22.4
22·4
25.0

- 3. 66
-— 22.0
22.0
-— 22.4
---23.0
25.0
—

3.3
3·3
1.3 - 1.2
1.2

3.16
3. 16 -—

—

0.76 ---0.77
0·77

2.2
- 2.0
2.0
2.2 -23.0
23. 0
23. 0 -— 23.0
23.0
23.0
23.0 -— 23,0
6.2
- 6.6
6.2 —
33.00 - 3.0
1.5 - 1.2
I.2
0-0
0
0
—

—

-

(I) Revue
Revue Gén. Chien.,
Chim., 1907, 253. Etude sur les
les nouvelles méméthodes
analytiques du
et les règlements d'expertises.
d'expertises.
thodes analytiques
du beurre et
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E. -- Methode van J. Hanus en Lad. Stekl (z).
De schrijvers hebben het àethylgetal bepaald, eene nieuwe
constante voor het aantoonen van. cocosvet.
Aan 5 gr. gesmolten en gefiltreerde boter of vette stof tot
50° C. gewarmd voegt men 3o kcm. eenei tiende-normaal alcoholische kaliumloog, en men schudt dit mengsel zoolang de
oplossing niet homogeen is. Als men dit bekomen heeft neutraliseert men met verdund zwavelzuur, lengt ze op tot 145 kcm.,
en distilleert na toevoeging van eenige stukjes puimsteen.
Men vangt afzonderlijk het alcoholisch en het waterig gedeelte.
Door neutraliseering wordt het aethylesteigetal vastgesteld,
en in kcm. tiende-normaal-kaliumloog uitgedrukt.
Het getal dat aanduidt hoeveel kcm. tiende-normaal-kaliumloog er noodig zijn om de ester, in ioo kcm. distillaat van
5 gr. boter te verzeepen, dit getal heet men het Aethylgetal.
Eenige uitslagen volgens HANUS en STEKL :
BOTER

ALCOHOLISCH GEDEELTE

WATERIG DEEL
AETHYLGETAL

No 3
4
5

22 •7

91

2 5.4

7.I

21 0

8.5

IO

27 . 4

12.6

VETTE STOFFEN

Cocosvet

WATERIG GEDEELTE
AETHYLGETAL

43.50

Reuzel

2 .75

Margarine

2.90

Reuzel met 2 °%o cocosvet

3,53

Idem met 8 o/o

6.00

Margarine met 5 °%o cocosvet • • • •

4.I2

(i) Zeitsclar. Unters. Nalarungsna., 19(gi, 15, 577 85.
-
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cocosvet heeft onder al de vetten het hoogste aethylgetal (meer dan 40); het botervet van 7 tot 14. Een mengsel

dezer vetten geeft dus eene verhooging van het aethylgetal.

F. -- Methode van C. Paal en

Conrad Amberger (z).
De schrijvers bebben eene mededeeling laten verschijnen
over de zouten der vluchtige zuren van boter en cocosvet.
Daaraan ontleenen wij enkele praktische wenken. Na dedistillatie volgens REICHERT-MEISSL (verzeeping met de alcoholische kaliumloog) en de titratie met tiende-normaal-kaliumhydroxyde, neutraliseert men op zeer voorzichtige en behendige wijze met verdund zwavelzuur tot de kleur der phenolphtaleïne verdwijnt.
Eerste Proef. -- Bij 5o kcm. van die vloeistof wordt
een overschot zilvernitraat gevoegd; men filtreert, droogt het
neerslag aan 105° C. in een gewogen filter, en herweegt.
Het gewicht der zilverzouten van boter bedroeg 0.028 gr.
en voor de Hoo gedistilleerde kcm. o.o616 gr., voor palmvet
0 .0 793 gr.
Het zilverzout der boter hield 50,9 °/ O zilver in; dit van
het cocosvet 47.47 °'°•
Het gemiddeld moleculair gewicht dezer zouten uit de
x
zoo —
boter, berekend volgens de formule
.
{ i is 1o5;
en 120 voor cocosvet.
Tweede Proef. -- 5 gr. gesmolten en gefiltreerde boter
worden verzeept met de alcoholische kaliumloog en verder
behandeld volgens de methode van REICHERT-MEISSL, met
eenige druppels tiende-normaal-kaliumhydroxyde gealcoliniseerd, en daarna in open schaal tot ongeveer 25 kcm. uitgedampt; en dan wordt de vloeistof met verdund zwavelzuur
behandeld tot de kleur der phenolphthaleïne verdwenen zij.
Deze vloeistof wordt in eenera maatcylinder gebracht, de
schaal met water uitgespoeld tot men in den cylinder een
volumen van 33 kern. bekomt.

_ PP

(1)

Zeitsclar. (Inters. Nechyitngsm.,

1909, 17, 1.

- -

— 788 —
Hierbij brengt men 2 kcm. eener oplossing zinksulfaat à
20 0 /0. Na 12 uren rusten wordt het zinkzout met de zuigpomp
gefiltreerd, gedroogd op 105° C. en gewogen.
De gevonden waarde wordt met een I/10 verhoogd omdat men van de HO kcm. slechts ioo heeft benuttigd.
GETAL

REICHERT-MEISSL

Botervet

26.6
30.1
28.0
26.4
67
6.8
7.I

Cocosvet .

MILLIGR.
NEERGESLAGEN
ZINKZOUT

19.0

18.0
18.7
17.4
57.7
55. 6
53. 6
61.3

7.3
10 °/0 .

Boter
met
cocosvet

15 °/° •
20 0 /0 .
40 °/° .
50 0 /0 .

33• 0
36.6
40.0
48.0
63.0

Deze zeer interressante studie is met verschillende zouten
gedaan geweest : cadmiumsulfaat, kopersulfaat, baryumchloride, calciumchloride, magnesiumchloride, loodnitraat. enz., die
allen cijfers geven waartusschen een eenvoudige verhouding
bestaat.

G. -- Methode van R. K. Dons (1).
Schrijver stelt, na verscheidene proeven, eene methode vast
die berust op de onoplosbaarheid van het caprylzilverzout, en
waardoor hij tot de ontdekking komt van cocosvet in boter.
5 gr. boter worden op de gewone wijze verzeept; in Too
kcm. water opgelost, en met 50 kcm. verdund zwavelzuur
(1) Zeitschr. Unters. Nalarungsin., 1 90 7, 14 , 333. Uber den Kaprylsauregehalt der Butter. Zeitschr. Unters. Nahrungszn., 1908,
1 5, 75.
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gemengd. Men laat het mengsel staan totdat de vette zuren
boven drijven, en het zich daaronder bevindende vocht geheel
helder klaar is.
Men giet dit laatste af zcodat al de vaste vette zuren in
de kolf blijven; men wascht ze tweemaal met koud water, en
schudt dan nog tweerw:al met 150 kcm. water aan 86° C. (I).
Na flink uitgeschud te hebben behandelt men de vaste
zuren met 20 gr. glycerine, 150 kcm. water, 5 gr. natriumsulfaat,
enkele stukjes puimsteen en men distilleert 119 kcm. af om
het REIciiERT-MEISSL-getal te bepalen door neutralisatie met
tiende-normaal-baryumhydroxyde.
Too kcm. van het geneutraliseerd vocht worden aan de
werking van 40 kern. tiende-normaal-zilvernitraat onderworpen. Men schudt goed, filtreert en wascht den filter met
20 kcm. water.
Bij het filtraat voegt men 5o kcm. tiende-normaal-keukenzout en bij aanwezigheid van enkele druppeltjes kalium.,
chromaat-oplossing titreert men het overschot keukenzout.
Het verschil tusschen de som der gebruikte kcm. zilvernitraat en der ke rn . natriumchloride vermenigvuldigd met 1.I
en het product -1- 0.4 is het caprylzuurgetal.
Uitslagen volgens Dons.
GETAL

VETSOORTEN

Zuiver botervet
• •

REICHERT-MEISSL

CAPRYLZUURGETAL

28.5

1.9

27.2

1 .8

30 .4

2.0

26.3

1.7
1.6

2 4.5

Boter met to o/o cocosvet .

26.5
28.0
»

3.o

28.2

27,6

2.7
3.o
2.6

(I) Daar het afscheiden van de vloeistof volgens DONS zeer
moeilijk is, heb ik ze afgefiltreerd en de wasschingen op den
filter zelf uitgevoerd.
De zuren worden daarna met een stroom warm water in de
kolf gebracht.
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Hier volgen mijne uitslagen :
VET SOORTEN

Botervet
Cocosvet
Reuzel
55 reuzel
45 cocosvet
go boter -I- Io cocosvet
.

.

CAPRYLZUURGETAL

3.1
5.5
2.3
8.I
4. 1

H. — Methode van R. Cohn (I).
Men weegt 5 of 6 gr. gesmolten en gefiltreerde boter,.
brengt ze in eene kolf van 25o kcm. en verzeept met io kcm..
alcoholische kaliumhydroxydeoplossing volgens REICHERT.
Na verdrijving van den alcohol lost men de zeep in
100 kcm. water op, men verwarmt op het waterbad. Na afkoeling giet men de zeepoplossing in een bekerglas zonder de
kolf uit te spoelen. Men voegt daarbij ioo kcm. eener sterke
oplossing (2) keukenzout.
De zeep wordt onder den vorm van eene dikke kruim
achtige massa afgescheiden ; na 15 minuten filtreert men, tot
men circa 90 kcm. filtraat heeft. Hierbij worden wederom
zoo kcm. oplossing keukenzout gevoegd en na 10 minuten
filtreert men in eene kolf van ERLENMEYER.
Bij het heldere vocht voegt men 2 of 3 kcm. zwavelzuur
(soortel. gewicht = 1.12).
Is er palmvet aanwezig, dan ontstaat er een melkachtige
troebel, terwijl de zuivere boter helder blijft.
Deze proef wordt duidelijker als de vloeistof op een
donkeren bodem geplaatst wordt.
• Bij vetten met 15 o/ cocosvet duurt het I tot 2 uren
vooraleer de proef voltrokken is. Men kan dit vermijden als
men IC) gr. boter ter proef stelt, 20 kcm. loog, 150 kcm. water
(i) Zeitschr. Unters. Nahrungsm., 1908, 15, 299. Cocosfettnachweis.
(2) 4oO gr. keukenzout worden tot een liter in water opgelost.
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en 200
200 kcm.
kcm. keukenzoutoplossing.
keukenzoutoplossing. Bij
Bij het
het laatste
laatste filtraat
filtraatvoegt
voegt
zwavelzuur.
men dan 5 kcm. sterk zwavelzuur.
Die methode
methode kan
kan niet
niet toegepast
toegepast worden
worden op
op zeer
zeer zure
zure
Die
vetten.

L
I. -
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Methode van Edward
Edward Hinks
Hinks (z).
(r).

Aantoonen van
in de
deboter.
boter.—
- De volvolAantoonen
van cocosvet in
gende proef
proef wijst
wijst qualitatief
qualitatief 55 tot
tot ro
ra %0/0 cocosvet
cocosvet aan.
aan.
5 kcm.
kcm. gesmoltene
gesmoltene en gefiltreerde
gefiltreerde boter
boter worden
worden in
in een
een
bekerglas gebracht
dubbel volumen
volumen aether
aetheropgelost
opgelost
bekerglas
gebracht met
met een dubbel
ijs geplaatst.
geplaatst. Na een
een half
half uur
uurwordt
wordtde
deaetherische
aetherische
en
en in 't't ijs
oplossing
een waterwateroplossing door
door een geplooide
geplooide filter
filter gegoten,
gegoten, en
en op een
bad uitgedampt. Het vet
vet brengt
brengt men
men in
in een
een bekerglas
bekerglas en
en kookt
kookt
men
met 3 tot
tot 4
volumina
alcohol
(96
%)
waarin
't
volledig
volumina
alcohol
(96
°;'°)
waarin
't
volledig
men met
4
opgelost
die oplossing
oplossing tot op
op de kamertemkamertemopgelost wordt.
wordt. Men
Men laat die
het grootste
grootste deel
deel vet
vetzich
zichafscheidt;
afscheidt;
afkoelen waarbij
waarbij het
peratuur afkoelen
en stelt dan
dan het
hetglas
glas ininwater
watergedurende
gedurende15
15minuten
minuten aan
aan5°
50 C.
c.
Men
filtreert snel
snel de
de alcoholische
alcoholische oplossing
oplossing en koelt
koelt die
die afaf
Men filtreert
0 0 C.
C.
op o°
Is er
er cocosvet
cocosvet aanwezig
aanwezig dan scheidt
scheidt zich
zich een
eenvlokkig
vlokkig
beneerslag af
af waarin
waarin men
men karakterische
karakterische kristallen
kristallen cocosvet
cocosvet beneerslag
merken kan.
kan.
de koude
koude heeft
heeft laten
laten staan
staan onderonderAls men 2 tot 3 uren in de
Als
zoekt men het neerslag
neerslag met
met behulp
behulp van
van den
den microscoop
microscoop met
met
zoekt
eene vergrooting
vergrooting van
van 50 tot
tot 300.
3°0.

Methode van
Hodgson (2).
van T. R. Hodgson
J. - Methode
—

Nieuwe constante
oxydatie der
der vette
vette
Nieuwe
constante berustende
berustende op
op de oxydatie
door kaliumpermanganaat.
kaJiumpermanganaat.
zuren door
2 gr.
gr. vet worden
worden op
op het
hetwaterbad
waterbad verzeept
verzeept onder
onderterugterug2
vloeiende
afkoeling met 25
25 kcm.
Kcm. halfnormaal
halfnormaal alcoholische
alcoholische
vloeiende afkoeling
kaJiumloog,
een half
half uur.
uur.
kaliumloog, gedurende een
Daarna dampt
dampt men
men droog
droog uit; voegt
voegt er
er 5o
50 kcm.
kern. water
water
Daarna
bij,
dampt weder
weder uit
uit tot
totvolledige
volledige uitdamping
uitdamping van
van den
den
bij, en dampt
alcohol.
alcoh.
(I)
Zeitschr. Unters.
Unters. Nahyungsm.,
Nahrungsm., 1908, z6,
16, 263.
(i) Zeitschr.
(2)
(2)

Zeitsclw. Unters.
Unters. Nahyungsm.,
Nahrmrgs1n., 1907, 17,56.
17, 56.
Zeitschr.
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Hetgeen
overblijft wordt
water opgelost
opgelost en
tot op
op
Hetgeen overblijft
wordt met
met water
en tot
een liter
liter opgelengd.
20
50 kcm.
20 kcm.
kcm.dezer
dezer oplossing
oplossing worden
worden met 50
kcm. tiende-normaal-kaliumpermanganaat
maal-kaliumpermanganaat en 50
5o kcm.
kcm. zwavelzuur
zwavelzuuraan
aan IO
io 0/
0/00
op 't waterbad, gedurende eene halve uur verwarmd; en het op'twaerbd,gun halverwmd;nt
overschot
tiende-normaal opopoverschot kaliumpermanganaat
kaliumpermanganaat met
met eene tiende-normaal
lossing
permanganaat onder
onder
lossing zuringzuur
zuringzuur terug
terug getitreerd.
getitreerd. Het permanganaat
den vorm
vorm van
van zuurstof
zuurstof verbruikt,
verbruikt, voor
voor ioo
100 gr.
gr. vet berekend,
berekend,
Getal.
geeft
geeft het Zuur Getal.
Negentien proeven
proevenhebben
hebbenHODGSON
HODGSON tot het
hetcijfer
cijfer167.2
r67.2
bij
zuivere boter gebracht
gebracht:: dit
dit cijfer
cijferwordt
wordt door
doortoevoeging
toevoeging
bij zuivere
vàn
margarine hooger.
hooger.
van margarine
Cocosvet
een zuuraequivalent
zuuraequivalent van
van gemiddeld
gemiddeld88.66.
88.66.
Cocosvet heeft een

K. - Methode
Ferié (i).
(I).
Methode van Partheil en Ferié
—

A.
PARTHEIL en FERIÉ
FERrÉ hebben
methode beschreven
beschreven
A. PARTHEIL
hebben eene methode
om de vette
vette zuren
zuren van
van elkander
elkander af
af te
te scheiden,
scheiden, zich
zich steunende
steunende
op de
de oplosbaarheid
oplosbaarheid der lithiumzouten
lithiumzouten der vette
vette zuren,
zuren, in
alcohol en water.
alcohol
water.
0.25 gr.
vette zuren
zuren worden
worden in
in 5o
,50kcm.
kcrn. zuivere
zuivere alcohol
alcohol
gr. vette
opgelost; men
men neutraliseert
neutraliseert deze
dezeoplossing
oplossing met
met eene
eenealcohoalcohoopgelost;
lische oplossing
oplossing kaliumloog
kaliumloog ; ;men
erbij 550
kcrn. water,
water,
lische
men voegt
voegt erbij
0 kcm.
een overschot
overschot alcoholische
alcoholische oplossing
oplossing lithiumacetaat
lithium acetaat aan
aan
en een
IQ
%; het
hetneerslag
neerslagwordt
wordtgefiltreerd,
gefiltreerd,gewasschen
gewasschenmet
metalcohol
alcohol
10 0/o;
aan 50
500/0.
en gewogen.
gewogen.
°/ o. gedroogd en
Zoo doende
doende worden
worden palmitinezuur
palmitinezuur en
en stearinezuur,
stearinezuur, en
en
Zoo
kleine hoeveelheid
hoeveelheid myristinezuur
myristinezuur volledig
volledig neergeslagen;
neergeslagen;
de kleine
terwijl laurinelaurine- en
en oleïnezuur
oleïnezuur ininoplossing
oplossingblijven.
blijven.
terwijl
LITHIUMZOUTEN
VAN

VETTE ZUREN
ZUREN
VETTE

Stearaat . .
Stearaat
Palrnitaat.. .
Palmitaat
Myristaat.. .
Myristaat
Lauraat. .
Lauraat.
Oleaat . .
Oleaat
(r)
(I)

WATER NOODIG
NOODIG OM
OM
WATER
HUN MOLEK.
MOLEK. GEW. op
op
HUN

GEWICHT
GEWICHT

LOSSEN
TE LOSSEN
180 C
C WARMTE
WARMTE
AAN 18°

ALCOHOL
ALCOHOL
NOODIG TOT
TOT
NOODIG
OPLOSSING
AAN 18°
180 C.
AAN

290,38
290,38
262,38
262,38
234,31
2 34,3 1

2,
2,9°35
9035 1.l.
2,3880
2:3880 1.I.
1,0035 1.1.
1,0035
0,1305
0,13°5 1.1.
0,4278
0.1278 1.1.

708 kcm.
kern.
329
kern.
kcm.
329
!27A
kern.
7,4 kcm.
12
49.3
kern
.
3
kcm.
49,
kern.
1 ,74 kcm.
331,74

MOLEKULAIR

• 206,27
206,27
288,37
288,37

A1tllales et Revue
Revue clzimie
chimie analyt.,
allalyt., Igo4,
I90~, 274.
274,
Annales

—
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L. -- Methode van Avé-Lallemant (z).
AVÉ-LALLEMANT heeft na vele proeven de volgende methode beschreven om de vervalsching der boter vast te stellen.
2 gr. vet worden nauwkeurig gewogen, en met 25 kcm.
eener halve-normale kaliumloog gedurende een half uur verzeept. De nog warme zeepoplossing wordt getitreerd met halfnormaal-zoutzuur in tegenwoordigheid van 3 of 4 druppels
phenalphtaleïne.
Men brengt daarna de oplossing op een kokend waterbad,
en verdrijft den alcohol met eersen luchtstroom.
Bij de vastgewonden zeep giet men 10 kcm. water, en
blaast dan wederom den alcohol uit, terwijl men de kolf verwarmt. Men lost daarna op in kokend water en giet het rood
geworden vocht volledig over in eene kolf van 250 kcm.
De vloeistof moet een volumen van 150-18o kcm. hebben.
Men laat met een pijpje 5o kcm. baryumchloride (2) in de
vloeistof loopen, en men verwarmt deze in 't kokend water,
tot al het baryumsulfaat op den bodem is gezonken.
Men brengt het volumem op 250 kcm., filtreert, en in
200 kcm. van het heldere filtraat doseert het baryum onder
vorm van baryumsulfaat.
De berekening wordt als volgt gedaan :
I. Men vermeerdert het gewicht baryumsulfaat.met een
vierde, en men doet zoo de berekening voor geheel het mengsel vet (2 gr.);
2° Men rekent het aldus gevonden baryumsulfaat in baryumoxyde om ;
3° Dit getal wordt afgetrokken van de • milligrammen in
baryumoxyde berekend chloryde dat men er heeft bijgevoegd;
4° Men verdeelt die waarde door 2, en men bekomt zoo
het onoplosbaar baryumoxyde door een gr. vet bekomen. Dit
noemt men de Onoplosba; e Baiytzwaarde; door letter b in de
tafels vertegenwoordigd;

(1) Zeitschr. Untevs. Nat rungsrn.. 1907, 14, 317.
(2) 25 gr. baryumchloride worden tot z liter met water aangelengd.

794 5° Men berekent het verzeepingsgetal in baryumoxyde
uit (letter a in de tafels) ;
6° Het verschil tusschen de waarde a en b geeft de milligrammen oplosbare baryum (c) of Oplosbare Baiytwaarde.
Hieronder eenige uitslagen van den schrijver :
A. - Zuivere boter.
mg. Baryumoxyde voor 1 gr . vet

GETAL VAN
REICHERT-MEISSL

I

a

b

313.0
305.8
310.7
329 6
300.9

2 9.9
28.5
Gemiddeld 28.7
Hoogste
32.3
Laagste
24.6

1

253 0
248.4
250 7
2 54. 8

VERSCHIL

c

B -- (200 + C)

6o.o

- 7.0
- 9.0
- 9.6
- 23.8
.- 0 . 7

57.4
60.3
7 6.7
50 8

2 47.4

B. - Verscheidene zuivere vetten.
GETAL
REICHERT
MEISSL

9.0

Cocosvet. .
Reuzel . . .
Rundvet . .
Margarine .

C.

1.9

Boter + 10 0 ;'0
reuzel
Boter + 10 0 .'0
cocosvet
Boter -I- 10 0/0
cocosvet + Io 0/0
reuzel
Boter + 10 0/0
cocosvet -1- io 0/0
rundvet

a

I

354 I
267.7
270.3
263.7

o.6

-

mg. Baryumoxyde to 1 gr. vet

b

c

296.5

57. 6

2 57

10.4

3
264.1
255.0

VERSCHIL
B-(200-}-C)

+ 38. 9
-r46.9

6.2
8.7

+ 57.9
46.3

+

Boter met een dezer vetten.
26.3

306 7

254.6

52.I

+ 2.5

28.8

318.2

2 59 .2

5 9 .0

+ 0.2

26.0

311.7

258.2

53.5

+ 4.7

23, 4

311.0

257. 2

53. 8

+ 3.4
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-- Methode van Juckenack en Pasternack (i).
to gr. gesmolten en gefiltreerd vet worden verzeept volgens LEFFMANN en BEAM met 40 kcm. eener glycerine-sodaoplossing
De vloeibare zeep wordt in een toestel gebracht waarin
de stikstof onder vorm van ammonia gedoseerd wordt. Men
voegt daarbij 8o kcm. zwavelzuur aan 10 0/ 0 en distilleert de
vluchtige zuren, met een sterken stroom waterdamp af, terwijl men de zeep zachtjes verwarmt ten einde gedurende de
bewerking dezelfde volumen te behouden. Men distilleert
ongeveer 30o kcm. af .
Hetgeen in de kolf gebleven is wordt met veel koud
water opgelengd, en men laat koelen.
Men scheidt de vaste vette zuren van de vloeistof af,
men wascht ze met water, en lost ze dan in aether op. Deze
oplossing wordt nog viermaal met water gewasschen, en dan
op chloorcalcium gedroogd, waarna men het aether op een
waterbad uitdampt. Men droogt in de stoof.
Ongeveer 2 gr. dier vetzuren worden in eene kleine kolf
van ERLENMEYER gewogen, onder zachte verwarming in neutralen alcohol opgelost, en nauwkeurig met kaliumloog geneutraliseerd. Het gemiddeld moleculair gewicht wordt volgens
de onderstaande formule berekend :
•

M

_

P X i000
K

M = het moleculair gewicht der vette zuren;
P = het gewicht der gebruikte zuren;
K = de hoeveelheid ke rn . normale kaliumloog tot neutraliseering
gebruikt.

Deze proef geeft dus gemiddeld moleculair gewicht der
vaste vette zuren onoplosbaar in water.
Moleculair gewicht der in water oplosbare vluchtige vette zuren. -- Een deel van het distillaat (150-200

kcm.) in de vorige proef bekomen wordt met tiende-normaal(I)

2eitschr. Unters. Nahrungsm., 1904, 7,193.
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kaliumloog nauwkeurig geneutraliseerd. Daarna wordt dezeoplossing in een gewogen platinaschaaltje uitgedampt, en in
de stoof tot konstant gewicht gedroogd.
Men berekent volgens de formule :
M _.

(a

—

k)< b) 10>< loon
b

a = Gevonden gr. zout van vette zuren;

b = Kcm. tiende-normaal-kaliumloog gekruikt ter neutralisee-ri ng ;
k = Het getal dat men moet aftrekken van het gewicht der zouten

van vette zuren voor 1 kcm. tiende-normaal-kaliumloog.

Hieronder eenige uitslagen door J UCKENACK en PASTEmet die methode bekomen.

NACK

VETSOORTEN

Zuivere boters .
Amerik. reuzel .
Cocosvet
Margarine

Boter -}-100/ 0 cocosvet
Boter +200/0 cocosvet
Boter +300/0 cocosvet
Boter -}- 400/0 cocosvet

Cocosvet en reuzel. .

Boter met reuzel . .

REICHERT
GETAL

MOLECULAIR GEWICHT DER
VLUCHTIGE ZUREN

NIET VLUCHT. ZUREN

260.15

27.51
0.17

98 .3

6.8o

132.8

20 9.79
273.22

273.15

0.56
2 5. 27

10 555

254.06

24.06
21.42

107.97

249. 02
244.01

19.77
2'5

113.81

110.7

2.22

238.83
264.28
264 28

25
22.65
2 3.3

267.56
266.27
267.12

.

N. -- Methode van F. Van Leent (i).
Het gehalte aan vluchtige in water oplosbare vette zuren,,
Wordt volgens VAN LEENT door de distillatie in de REICHERTMEISSL -n] ethode, zeer verschillend opgegeven. Hierin heeft.

(1) Chem. Weekbl. ,

1903, 1, 17. --

Rev. Gén. Cairn.,

472. -- Ref. : Chem. Centr., 1903, II, 1139.

1903, 6, Rip.
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HENRIQUES aanleiding gevonden een nieuw onderzoek in
deze richting in te stellen: Hij titreerde met tiende-normaalkaliumhydroxyde, verdampte de zoutoplossing volkomen, en
woog de verkregen kaliumzouten. Het gewicht; berekend op
ioo gr. boter, noemde hij het Zeepgetal en hij kon hieruit ook
het gehalte aan vluchtige vetzuren en hun gemiddeld moleculair gewicht berekenen.
Het doel was te weten of boter met een anormaal
REICHERT-MEISSL-getal soms evenveel vluchtige oplosbare
vetzuren kon bevatten, als die met een normaal, doch met
een hooger moleculair gewicht. Het resultaat was negatief,
daar tussshen boter met hoog en laag RE' IcHERT-MEISSL-getal
niet genoeg verschil werd gevonden. De gemiddelde moleculair gewichten liepen uit een van 93.3 tot 99.8; bij ranzige
boter waren zij lager. Het gehalte aan gemakkelijk oplosbare
vetzuren bedraagt, volgens HENRIQUES, bij normale boter 5
tot 6 0/0. Is het gehalte aan vluchtige, weinig oplosbare vetzuren, in boter gering, cocosvet is dit veel hooger.
Van meer belang voor de beoordeeling van de boter zijn
de vetzuren, die na het afdistilleeren van de vluchtige zuren
in de kolf achterblijven. Volgens HENRIQUES is het gemiddeld
moleculair gewicht dezer zuren 258 tot 263; bij ranzige boter
hooger. De vette zuren werden voor deze bepaling bij de gewone temperatuur in het vacuum gedroogd; doet men dit bij,
105° of 110°C. dan zijn de gevonden getallen hooger, blijkbaar
ten gevolge van de oxydatie die de vette zuren ondergaan
bij de verhitting. Boter met een anormaal laag REICHERT
MEISSL-getal gaf overblijvende vetzuren van hetzelfde gemiddeld moleculair gewicht als die met een normaal gehalte aan
oplosbare vluchtige vetzuren. Hier heeft men dus een middel
voor de controle van de zuiverheid, daar de overblijvende
vetzuren van de margarine een hooger gemiddeld moleculair
gewicht (± 270 --- 285), die van het cocosvet een lager (± 214).
hebben.
Heeft nu een boter een te laag REICHERT-MEISSL-getal
en een normaal gemiddeld moleculair gewicht van de overblijvende vetzuren, zoo kan ze toch met veel waarschijnlijkheid onvervalscht verklaard worden.
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Methode van L. Laban

(1).

De methode van Goske (2) kan dienen als voorloopende
deze van POLENSKE, en wordt als volgt uitgevoerd.
De bepaling van het stolpunt (het vast worden van het
vet) wordt in eene porselein schaal gedaan.
Men smelt een weinig vet in de schaal die men in water
dompelt van 50-6o° C. warmte. Het gesmolten vet wordt in
een breed proefglas gegoten tot aan een streepje; het glas is
omhuld door een slechte warmteleider. Men leest op 1/5 van
een temperatuursgraad waarop het vet stolt.
Men verwarmt daarna, heel zachtjes in warm water, en
leest de smelttemperatuur die dan ook deze is van het stollen,
Uitgaande van slachtersvet bepaalt GOSKE de temperatuur
van vastworden op 28° C. als grens.
De vetten welke op een hoogere temperatuur smelten,
moeten als verdacht aangezien worden.
De methode van GOSKE geeft bij eene beoordeeling over
reuzel geene zekerheid meer, om te besluiten tot mengsel
van rundvet; zuivere Amerikaansche vetten geven immers een
hooger stolpunt dan 28° C.
P. — Onderzoek naar den aard der niet verzeepbare bestanddeelen van het vet.
Men noemt cholesterine een alcoholverbinding in de wortels van sommige planten, en ook in de dierenvetten aanwezig.

Het vormt met organische stoffen verscheidene lichamen
welke den kristalvorm vertoonen.
De cholesterine welke men ontmoet in de dierenvetten
is van deze der planten verschillend, en vertoont eigenschappen welke men niet bemerkt bij de cholesterine der planten
die men nu phytosterine genoemd heeft.
In de zuivere boter, en andere dierenvetten zooals margarine, reuzel, enz. mag men dus geene phytosterine ontmoe-

(

1)

(2 +

Zeztschy,. (Inters. Nahyrcngsna., 1909,
Chem. Zeit., 1892, 16, 1597.

18, 288.
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799ten; terwijl
terwijl men
men inin'. zuiver
zuiver cocosvet
cocosvet en
en andere
andere plantaardige
plantaardige
vetten geene
geene dierlijke
dierlijke cholesterine
cholesterine aantreft.
aantreft.
BÖMER, SIEGFELD,
VAN SILLEVOLDT
SILLEVOLDT hebben
BOMER,
SIEGFELD, KIRSTEN en
Cri VAN
methoden
beschreven welke
de boterverbotervermethoden beschreven
welke voor
voor doel
doel hebben de
valschingen
cholesterine- en phytosterineproephytosterineproevalschingen bij
bij middel
middel der
der cholesterinete ontdekken.
ontdekken.
ven
ven te
1°
I° —

Opzoeken
volgens
Opzoeken van
van cholesterine volgens
Kirsten (I).
(I).

Eerste Proef.—
Proef.l- Hetgeen overblijft
overblijft na de
de behandeling
behandeling met
met
Eerste
.aether
met 22 kcm.
kcm. chloroform
zwavelzuur (2)
(2)
nether wordt met
chloroform en 22 l,cm,
kcal. zwavelzuur
geschud gedurende
gedurende 2 tot 33 minuten.
minuten, De roode
roode kleur
kleur van de
de
geschud
dJloroform
tegenwomdigheid aan van
van cholesterine.
cholesterine.
chloroform wijst de tegenwoordigheid
werkmg is
is sneller
sneller wanneer
wanneer men
men de
deoplossing
oplossing een
een
De werking
weinig verwarmt
het waterbad.
waterbad.
weinig
verwarmt op het
proef blijft
blijft de
de kleur
kleur langen
langen tijd
tijd onveranderd;
onveranderd;maar
maar
Na de proef
voegt men
daarbij chloroform
chloroform dan ontkleurt
ontkleurt de
de oplossing;
oplossing; en
en
voegt
men daarbij
,door
te schudden
schuddenmet
metzwavelzuur,
zwavelzuur, kleurt
kleun ze
zewederom
wederomkersrood.
kersrood.
door te
Tweede
- De vette
vette stof
stof wordt
wordt in
in een
eenporseleinen
porseleinen
Tweede Proef. —
Behaal
druppel ijzerchloride
ijzerchloride aan
aan Io°/
IO % °j,
schaal zachtjes verwarmd met iI druppel
J druppels sterk zwavelzuur, en I kcm. chloroform. De uit-3drupelstkzwav,nIcm.hlorfDeuitvolledig zijn
zijn:: bij
bij aanwezigheid
aanwezigheid van
van cholesterine
cholesterine
damping moet volledig
de randen
randen roodgekleurd.
roodgekleurd.
worden de
voegt er nog
nog II kcm,
dampt uit
uit:: een
kcm. chloroform bij
bij en dampt
Men voegt
paarse of
of blauwe
blauwe groenachtige
groenachtige kleur
kleurwijst
wijst cholesterine
chol~sterine aan.
aan.
paarse
Volgens KIRSTEN
KIRSTEN vindt men
men in
in de
de onverzeepbare
onverzeepbare stoffen
stoffen
der zuivere boter
boter:
Licithine,Kleurstof
Kleurstofen
enCholesterine.
Cholesterine.
: Licithine,
Doseerz'ng der
der cholesterine.
cholesten'ne, —
- De zeepoplossing
zeepoplossing wordt
wordt met
Doseering
met
het extraktmiddel behandeld.
behandeld,
De verzeeping
verzeeping van het
het vet
vet geschiedt
geschiedt met
metkaliumkalium-of
of na.triumhydroxyde
in alcoholische
alcoholische oplossing.
oplossing.
triumhydroxyde in
Tot uittrekken
uittrekken gebruikt
gebruikt men
men aether
aether of
ofpetroleumaether;
petroleumaether;
men
in eenen
eenen scheidstrechter,
scheids trechter, of
of wel
wel men
men behandelt
behandelt
men schudt in
een extra
extra heertoestel.
heertoestel.
in een
Opmerkingen,
- Tot de
de verzeeping
verzeeping gebruikt
gebruikt men
men gewoongewoonOpmerkingen.—
lijk
zeep daarvan
daarvanzich
zich
lijk eene
eerre alcoholische
alcoholische kaliumloog
kaliumloog omdat de zeep
(I)
Nahnmgsm., 1902, 834,
Cmtr.,
834, --- Chem.
Chem. Ceutr.,
Unsters. Nahrungsm.,
(I) Zeitschr. U1tters.
II, 455.
1902, lI,
(2) Soortelijk gewicht
gewicht 1,76.
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in alcohol en in water beter oplost dan natriumzeep. De loog-oplossing wordt in groote hoeveelheid gebruikt, gewoonlijk
evenveel als vet.
Vetten die moeilijk verzeepen worden met de alcoholische kaliumoplossing door verwarming gedroogd, dan wordt
wederom met loog toegevoegd en opnieuw verwarmd. Door
die bewerking komt het alkali (de loog) rechtstreeks in aanraking met het vet.
De waterige oplossing der gedroogde zeep wordt in het
schudtoestel of in het extraheertoestel gebracht.
BOMER heeft bevonden dat men tot de verzeeping van
een deel vet 2 deelen alcoholische kaliumloog noodig heeft;
tot de eerste uittrekking 10 deelen aether, en voor de volgende
5 deelen aether. •
Gebruikt men petroleumaether dan is een grootere hoeveelheid noodig.
20 — Methode van Bomer (i).

5o gr. vet worden in eene liter
Doseering van cholesterine.
kolf van ERLENMEYER gesmolten op een waterbad; daarna
verzeept met ioo kcm. alcoholische kaliumloog (2) onder terugvloeienden afkoeler; men schudt van tijd tot tijd eens krachtig
totdat de inhoud van de kolf is helder geworden.
De zeepoplossing wordt in eene schudkolf gebracht welke
tot 11/2 liter inhoud heeft en de eerste kolf met 200 kcm.
water uitgespoeld.
Wanneer de oplossing in de schudkolf koud is geworden,
brengt men daarbij 500 kcm. aether en schudt flink een
minuut, terwijl men dikwijls het stopsel of de kraan opent. Na
2 -3 minuten rust is de aetherische oplossing afgescheiden, en
men laat ze afloopen. De zeep wordt nog 2 of 3 maal met
aether uitgeschudt. Deze wordt gedistilleerd bij aanwezigheid
van puimsteentjes. Er blijven nog in de kolf kleine sporen van
alcohol achter; men verjaagt deze met de kolf in kokend
water te plaatsen en er een luchtstroom door te jagen. Men
verzeept hetgeen in aether was opgelost, met io kern. alco—

(i) Zeitschr. (inters. Nahrungszn.,
(2) 200

1902, 8

45.

gr. kaliumhydroxyde worden tot een liter in alcohol

aan 70 V °/o opgelost.

-
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holische kaliumloog
holische
kaliumloog gedurende 5-10
onder terug
terug,;
5 10 minuten
minuten onder
vloeienden afkoeIer op het waterbad. De inhoud van de kolfvloeind.afkrphtwebd.Dinouvaklf
daarna in
in eereen
eenen scheidstrechter
scheidstrechter gebracht
gebrachten
enmet
met IOokcm.
wordt daarna
wo kcm.
aether
flink geschud.
men de
de ononaether flink
geschud. Na
Na rusten
rusten van
van aether
aether laat men
derstaande wateroplossing
wateroplossing afloopen,
afloopen, wascht
aether met
met15
15
wascht de aether
tot 20
20 kcm.
kcm. water
deaetherische
aetherischeoplossing
o?lossing
water en
en filtreert
filtreert daarna de
in eene
eene gewogene
gewogene kolf
kolfvan
vanERLENMEYER.
ERLENMEYER. De
wordt
De aether wordt
uitgedampt en de
uitgedampt
de kolf
kolfopnieuw
opnieuwgewogen.
gewogen.
-

3°
M. Siegfeld.
Siegfeld.
3° -— Methode
Methode van M.
Aal//oollen
der botervervalschinge9t
boterven'alsclLi71gen door
Aantoonen der
door 711Zdde!
middel der phytosterine-acetaatproef (I). —
Men
volgt BuMER's
Böl\IER'S methode voor
voor
terille-acetaatproef
Men volgt
't uittrekken
uittrekken der cholesterine
cholesterine of
of phytosterine.
phytosterine. Wanneer
\Vanneer men
men
kristallen
men volkomen;
volkomen; men
men verzuurt
verzuurt
kristallen hedt
heeft bekomen
bekomen droogt men
met azijnzuur en het
het acetaat
acetaatwordt
wordtdoor
doorherhaalde
herhaaldekristallisatie
kristallisatie
gezuiverd.
men het
hetsmeltpunt.
smeltpunt.
gezuiverd. Daarvan bepaalt men
Den kristalvorm
kristalvorm erkent
erkent men
mell als
als volgt
volgt:: een
een druppel
druppel der
der
moederloog op een plaatje gebracht en met
met een
een dekseltje
dekseltje voorvoorzien,
kristalliseert na
enkele minuten
minuten onder
onder den
denmicroscoop
microscoop
zien, kristalliseert
na enkele
zeer specifiscli
specifisch in
vorm van
van scherpe
scherpe naalden.
naalden.
in den
den vorm
vancholesterine
cholester/ne na
711l de
de Ode
4 de kristallisatie.
kristal/z'satie.
Smeltpunt van

Cholesterine
Cholesterine. . . • . .
Cholesterine acetaat
acetaat. .
Cholesterine
Cholcsterine
Cholesterine van
vanBoter.
Boter. . .
acetaat ..
Cholesterine acetaat

147°4
tot14804
148°4 C.
C.
1470 4 tot
0 4 tot 115°4
11404
1I4
11504 C.
14703
tot 14805
I4805 C.
C.
14703 tot
11308 tot
tot 11407
C.
11308
11407 C.

Phytosterille. - Men
.Men laat
laat kristalliseeren
kristalliseeren in
in veel
veelalcohol,
alcohol,
Phytosterine.
rusten:: het grootste
grootste
men roert goed
goed om,
om, en
en laat
laat een
een halve uur rusten
groote hoeveelheid
hoeveelheid olie
olie
deel der kristallen scheiden af en eene groote
blijft in de
de vloeistof
vloeistof zweven.
zweven. Deze
Dezekristallisatie
kristallisatie wordt
wordt éénéén-tot
tot
blijft
herhaald.
tweemaal herhaald.
van phytosterine
phytosterine uit
uitcocosvet
cocosvet: :
Smeltpunt van
zuivert best
best de
deruwe
ruwephytosterine
phytosterinedoor
doorpetroleum.;
petroleum~
Men zuivert
aether. Op deze
deze wijze
wijz~ wordt
wordtparaffine
paraffine opgelost,
opgelost, die
die soms
soms in
aether.
het mengsel
mengsel wordt
wordt gebracht
gebracht ten
ten einde
eindede
dekristallisatie
kristallisatie van
van
moeilijker te
op in
in eene
eenegroote
groote
phytosterine moeilijker
te maken.
maken. Men lost op
hoeveelheid alcohol
alcohol en
en dampt
dampt langzaam
lalJgzaam uit.
uit.
hoeveelheid
—

(I) M.
M. SIEGFELD,
SIEGFELD, Zeitschr.
Zeitschr. (Inters.,
U1tters., 11904.
7, 577-585;
577-585; Ref.
Ref. :
(1)
904. 7,
Chem. 1904,
1904. 28,
28, 187;
1/)7; Chem.
Chem. Cents.,
Cel/lr., 1904,
1904, 11,159;
11,159; Exp.
Exp. Stat.
Stat. Rec.,
Rec.;
Chem.
16, 18;
18; Rép. gin.
gé1t. chipra.,
ckim., 1190+
4.427.
1905, 16,
90 4. 4,
427.
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Phytosterine
140.70 — 141,7° C.
129.60 -- 1300 C.
Phytosterine-acetaat
De smeltpunten zijn vastgesteld na de 7de kristallisatie.
Een mengsel van margarine en botervet gaf de volgende
smeltpunten voor cholesterine acetaat :
Met 30 6/0 margarine, na de ede kristallisatie, 124°-125° C.
Met 20 e / 0 margarine, na de Ode kristallisatie, 121.5°122.5° C.
Met 10 0 , 10 margarine, na de Ode kristallisatie, 116.2°1I7.2° C.
Zuivere margarine geeft, na de 5de kristallisatie, een smeltpunt van 130.4°-131.4° C.
40 —

Methode van den Codex alimentarius voor
Nederland.

In den Codex alimenlarirrs voor Nederland wordt de phytosterineproef door VAN SILLEVOLDT beschreven als volgt :
« 50 gr. vet worden . verzeept met 20 gr. kaliumhydroxyde,
zoo gr. alcohol en 20 kcm. water; de zeepoplossing wordt in
eenen scheidstrechter overgebracht en met 200 kcm. water
vermengd. Het mengsel schudt men driemaal uit, beurtelings
met 500, 250 en 200 kcm. aether. Deze v ordt gedistilleerd, de
alcohol door eenen luchtstroom verwijderd, en het overige
met 10 kcm. alcoholische kaliumloog gedurende ro minuten
gekookt. De oplossing wordt met 20 kcm. water in eenen
scheidstrechter gespoeld en met zoo kcin. aether i minuut
geschud. De aetherische oplossing wordt afgescheiden, driemaal, telkens met 5 kern. water geschud, en door distillatie
van het aether bevrijd.
Een spoor achtergebleven cholesterine of phytosterine
wordt op een voorwerpsglaasje gebracht en microscopisch
naar kristalvorm en uitdoovingsrichting van eenige kristallen
in gepolariseerd licht onderzocht.
Het rest wordt in een schaaltje met 2 of 3 kcm. azijnzuuranhydride gekookt terwijl men het schaaltje niet een horlogeglas dekt.
Daarna dampt men het azijnzuuranhydride door verwarming op het waterbad uit, en er blijft in 't schaaltje het choles-

terine- of phytosterine-acetaat.

- 803 De verkregen verbinding wordt nu driemaal met alcohol
omgekristalliseerd ofwel zoo vaak als noodig is om een beslissend smeltpunt te krijgen.
Cholesterine-acetaat smelt op 114.3° - 114.8° C.
»
125 - 127 c° C.
Phytosterine-acetaat
Is het smeltpunt hoogex dan 117° C. dan is phytosterine
zeker aanwezig; is het lager dan I 16° C. dan is de aanwezigheid van phytosterine niet bewezen. »

*
V. - Algemeen overzicht der nieuwe proefondervindelijke uitslagen bij de toepassing'
van zeven verzeepingsmethoden
Om deze studie te sluiten geef ik hier de cijfers te zamen
aan, gevonden met 7 verschillende methoden en hunne berekende waarde.
Getal Reichert-Meissl
VETTEN
GEVONDEN

Botervet
Cocosvet
Reuzel
45 cocosvet -}- 55 reuzel
go boter + 10 cocosvet
go boter -1- 10 reuzel .
8o boter 9 cocosvet
x i reuzel
-}-

I

BEREKEND

GEVONDEN

BEREKEND

6.1

2.5-3.o
15.4-16.4
3.7-4.1
8.9-9.0

-9.2

4. 0
2.8

27.5-28.o
7.6-8 3
0,48 -0.6
5.39-5.35

26.1-26.6
24.9-25 I

25.5

24.7

4.1-3.7
2 8- 2 x

2 3.4-23.3

23 0

5.3-5. 2

Getal van Kuntz en
VETTEN

Getal van Polenske

Coudron
GEVONDEN (BEREKEND

12.1-126
Botervet
278.0- 280.0
Cocosvet
Reuzel
74.0- 72.0
45 cocosvet 55 reuzel 209.0- 2I0.0 í65.o
14.7-14.7
13.8
go boter -}- 10 cocosvet
11.8
go boter -}- 10 reuzel . . 14.4-13.9
8o boter -}- 9 cocosvet
20.6
21.1-21.3
+ II reuzel

4. 0

.

Getal van Kirschner
GEVONDEN

15.o
4.5
o.66
1.3
Io.o

1

BEREKEND

-

-

2.5

11.6

13.9
13.6

Io.8

I2.I

- 804 Getal van Wauters.
Oplosh. Vlucht. Zuren Onoplosbare Vl. Zuren
VETTEN
GEVONDEN BEREKEND GEVONDEN I BEREKEND

Botervet
Cocosvet
Reuzel
45 cocosvet 55 reuzel
-go boter -}-10 cocosvet
go boter -}- xo reuzel • •
So boter 9 cocosvet
-}- 1x reuzel

29 . 4

0.85

11.4

1 5.4
3.02

1.15

7.5

5.3

7.0

3.7

2 .3

27.8

5.7
28.0
27.8

4.1

3.78

25.8

2 5.3

5.1

5.3

2 9.3

Getal van Wijsman en Reijst.
Tweede getal

Eerste getal
VETTEN
GEVONDEN

Botervet
Cocosvet
Reuzel
45 cocosvet -}- 55 reuzel
go boter -}-10 cocosvet
go boter -}-10 reuzel .
So boter 9 cocosvet
-1- xx reuzel

GEVONDEN I BEREKEND

BEREKEND

2.1
23 0

3.5
22 0

3. 2 3
1.25

4.45
5.35
5 , 39

23.0
64
3.1
1.3

33.9
5.1
5.1

0.765

3. 23

0

1.12

22 .4

25.0

Getal van Dons.
VETTEN

GEVONDEN

Boter
Cocosvet
Reuzel
45 cocosvet
55 reuzel .
go boter -}- 10 cocosvet
go boter -}- 10 reuzel
So boter -}- 9 cocosvet -}- 1x reuzel
..

BEREKEND

3.0

5.5
2.3
8.x

4 25
O
0

3. 6 3
3. 25
2.9
3.14

805
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Daaruit mag men besluiten dat de methoden van REICHERT en MEISSL, WAUTERS, POLENSKE en KIRSCHNER met
goed gevolg kunnen gebruikt worden tot het ontdekken van
vervalschingen in de boter; wij meehen dat de methoden
van MUNTZ en COUDRON, WIJSMAN en REIJST en die van
DONS geen aanbeveling verdienen.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
XXXIV.
DUERGANDE WONDE.
Bij Verdam, Middelndl. Wdb., leest men v° Doregaende :Van wonden en gezwellen, Diep, Tot op het been doorloopende.
In den Franschen tekst hieronder heet het : Plave passant oultre,
que len nomme en flamenc DUERGANDE WONDE :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rekening van den baljuw
van Veurne van 8 Mei tot x8 September 1430 (Nr 1941), fol. 2 : « De
Clays Cousse, qui fu calengié pour ce quil donna playe passant oultre, .
que len nomme en flamenc duergande wonde, un nommé Pieter
le Vos, dont lamende est lx lb. »

Hieronder, PLAYE PERCIÉE, of, naar den uitgever, < ouverte,
avec effusion de sang » :

Laurière, Ordonn. des rois de France, IX, blz 585 : « Que de fait
d'affolure ou de playe perciée, que l'en appelle en Flament duergaende.;
wonde, dont pour ce tous les biens d'icellui ou de ceulx qui l'avoit ou
avoient commise, souloient estre mis en la mercy du Seigneur, nous
avons octroyé et octroyons que l'amende soit mise pour tel fait à
soixante livres Parisis de nostre monnoye de Flandres. » (Brieven
van « Charles VI, à Paris le 21 d'Avril 1411 », voor de stad Bergues.)
EDW. CiAILLIARD.

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is «de Nederlalldse/ze 7 aal Cll
Welmscliap te bC7Ionleren, door het lIi([{eve/l, in het Nederlandseh,
van niellwe werken 071el' Na/ltur- of GC1lee1kwzdi;;e fVeienschappm, 071er Rechts;;eleerdlte7d en over het Vak van den Ingenieur ».
Derhalve wonlen bij de Koninklijke Vlaamsclle Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
illgewacht. Ingezonden v~rh;mdelingen worden in handen
gesteld van drie beoorc1eeJa:t IS, leden van de Bes/endige C017l,:!/çsie VOOI' Nzemvere Taal C1l Letlere7l.
kennisneming van
d~ uit!\ebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
ni<.:t laten drukken \-an de aangeboden weü:en.

Na

Reeds verschenen uitgaven:
1.) ~lr.

L. DOSFEL :

n:Cl'"

van 0118 Burgerlijk Wetboek. (1905.)

2.)

Dr. A. TEIRLINCK : Rch .. n.lellng der dUo en navclbreakeu eu

1,)

Dr. A.-].-].VANDEVELDE: Over lllcik- e11 llIclkvcrvals"hln!l'. Eene

"un ellkele zeldzame '.reuken. (1906.)
studie tot voorlichting van burger e, ambtenaar. (1907.)

4.) :'lr. K.

vAN

ACKER

ZOON:

Overzleht .Ier St"atsludelllD!I'CD ...aa

Bel&,W. (1<)06.)

,) Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE: net water 111 hetdalreJUkaeh I" ...eo.
(1909.)
é J [),. C. DE BRUYKER: De AtatlAlisehe ... etho.le In de plantenkUDf.le:eu I.are tocpa •• h'lren op de .'udle 'Van d ...... ID'Vtoeti
der Ic'Vcnevoor,,·aardcu. (1910).

*'*''*

Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche A cademie. (Vervolg.)

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gcsticht"rnct het doel I ïaalllsdi/::
Liederclt ouder het \"olk te verspreiden. Te dien einde, schrijft

de KOI,iuldijke Vlaalllslhe Academie prijskampen uit y""r
Vlaalllsche dichters en toondichters.
Eene eerste prijsvIaa).!; is \"oor het jaar 1912 uitgeschreven, t.\I'. :
Lager onderwijs: ho()gste k lasselI. - Verlangd wOTdf'n : 2:) s .. llooHJedcl·.· ...
(gedichtt:n eo muziek), waaronder 10 1I1zondcrbeid VQor meisjes .
Gedichtt!o en muziek bebooren olluitgt gt:vt::n te zijn .
Prijs: 500 fr., of 250 fr. voor den l.liclJler en 250 fr . voor deo toondichter. - UI)!
niet·toekf'lr::ning van den pdjs, kan hij onder verscheidene mededin~crs verdt:'t"lü
worden.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911

J.

SALSMAl\ S-FON us.

Krachtens het Konin];l ,) k Besluit \'an 25 Janual i 1909, houdende goedkeurillg \"<I1l het lZcglemellt door de Koninklijke
Vlaamsclle Acadelllie voor II(.;t J. Salsmans-Fonds ya~l
ge~teIJ, zal de jaarlijksche il,tlc~t \"all dit Fonds door haar
gebruikt worden !laaf eigen inzicht en naar den t:lsch der
omstandigheden:
a) hetzij tot bet uit.schrijvtn van prijsvragen, betûj tot het uitgeven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;

hl

hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche tek,ten op het gtbied èe,
bijbelvertaling, bijbeherklaring, liturgie, zedeleert catecbese,
homiletiek, bagiographie, ascetiekJ geestelijke liederen en gedichteDtordensregelen;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of vaD studiereiz( n.
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de ooder littera b en c genoemde,
noodzakelijk worden bevonden;
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de AcadeJl1ie
nderncmen uh~aven in den aard van de onder littera b fn c genoemde.
Roomsch~Catho1ieke

Eene eerste prijsvraag is voor bet jaar I.?I7 uitgeschïeven, t." ..
ltJlddt:lt!~u" .. t ·).c Llltu"K'It.· . - Inrichting en vtrspreiding der MiddelIlederlandsche Geliide1~~ en Gehedenboeken.
Prijs: 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916

MAANDSCHRIFT

VERSLAGEN
EN

MEDEDEELINGEN
DER

KONINKLIJKE

VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE
September
I910

GENT
.A.

SIPPER '

Drukker der Koninklijke Vlaamsche AcademIe

19 10

INHOUD.

1°) Verslag over de September-vergadering

.

8°7

Kleine verscheidenheden . - Nr XXXV.
Bondt'ltck, door EDW. GAILLIARD.

820

3°) Handelingen N" 16. Antwoord op " t antwoord
van den heer Segers, door AM. Joos •

821

2 °)

Vergadering van 28 September 1910.
Aanwezig de heeren : Prof. AD. DE CEULENEER,
bestuurder, IS. TEIRLINCK, onderbestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JuLIus
OBRIE, JAN BROECKAERT, JAN BOLS, KAREL DE FLOU,

Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Mr. A. PRAYON-VAN
ZUYLEN, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE, Dr. JAC. MUYLDERMANS, JAN BouCHERIJ, AMAAT DOOS, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C.
en VICTOR DELA MONTAGNE, werkende
leden;
de heeren R. VANDEN BERGHE en Dr. IS. BAUWENS,
briefwisselende leden.
De heeren Dr. H. CLAEYS, TH. COOPMAN, Mr. EDW.
COREMANS en Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, werkende
leden, alsmede de heer Dr. GOEMANS, briefwisselend
lid, hebben laten weten, dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Augustus-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
LECOUTERE

;^
^*

De Heer Bestuurder richt daarna tot de Vergadering de volgende toespraak, ter herinnering aan het
buitenlandsch eerelid der Academie, den geleerden heer
Pater ALEXANDER BAUMGARTNER, S. J., die den 5 September te Luxemburg overleed :
MIJNE

HEEREN,

Ik vervul den droevigen plicht U het afsterven mede te deelen

van een onzer geleerdste en meest bekende buitenlandsche

--
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eereleden, Pater ALEXANDER BAUMGARTNER, gestorven te
Luxemburg den 5 September in den ouderdom van 6q jaren.
Pater BAUMGARTNER was een Zwitser, te Sint-Gallen geboren.
Hij kende al de Germaansche en Romaansche talen, en bestudeerde hoofdzakelijk hunne letterkunde. Hij heeft zich een
grooten naam verworven door zijne vijf lijvige boeken handelende over de Geschichte der Weltliteratur, een standaardwerk dat
ongelukkig onvoltooid blijft.
Toen de Academie, den 12 juli igoo, P. BAUMGARTNER tot
buitenlandsch eerelid verkoos, wilde zij daardoor een welverdiende hulde brengen aan den man die zoozeer geijverd had om
onze letterkunde in Duitschland bekend te maken. Zijn werk over
Vondel wordt hoog geschat en werd door J. Alberdingk Thijm
het Nederlandsch vertaald. Wij hebben nooit het genoegen gehad
hem hier in ons midden te mogen ontvangen, maar de Academie
was er fier op een zoo beroemd schrijver als buitenlandsch eerelid
tot de haren te mogen rekenen. Zijne werken zijn van blijvende
waarde : ik hoop dat een onzer medeleden het wel op zich zal
willen nemen ze doer eene levensschets van den betreurden afgestorvene, in ons land meer te leeren kennen en waardearen.

Aangeboden boeken. Vervolgens legt de Besten
Secretaris de lijst over van de boeken aan de Aca--dige
demie aangeboden :
—

Door de R egeering :
Biographie nationale publiée par l' Académie Royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. T. XX, 3e fase. : Table
générale des collaborateurs des vingt premiers volumes. Bruxelles, 191o.
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Elfde deel, 14e afl. (Slotaflevering van het Deel.) Overstorten-Ozon, bewerkt door Dr. G. J.
BOEKENOOGEN.
Middelnederlandsch Woordenboek van wijlen Dr. E. VERWIJS en
Dr J. VERDAM, hoogleeraar te Leiden. Deel 7, afl. 13-14. 's-Gravenhage.
TIJDSCHRIFTEN — Académie Royale de Belgique. Bulletin de la
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe des
Beaux-Arts, nos 5-6, 191o. — Id. Bulletin de la Commission Royale
d'Histoire, T, 79, lIe bull. — Bibliographie de Belgique, 191o. Première partie : Livres, nos 13-14; Deuxième partie : Publications
jériodiques, nos 1 3 -14 — Le Musée beige, nes 3-4, 191o. -- Revue de
Revue Sociale Catholique,
l'Université de Bruxelles, n os 9 10, 191o.
-

—

—
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-nos lO-II,
Io-I1, 1910. —

Sommaire idéologique
idéologique des
des ouvrages et.
revues de philoeirevues
soPhie, Ier
lef févr.
févr.,, Ier
lef mai, Ier
lef août
1910 et Table méthodique,
méthodique,191o.
1910.sophie,
aout 1910
—
Revue Néo-scolastique,
Néo-scolc~stique, aout
août 191o.
1910. —
- Bulletin
Bulletindes
des Musées
Musées royaux,
royaux, no
na 6,
van GeschiedI9IO. —
- Bulletijn
BuUetijlt der
der Maatschappij
MaatschaPPij Va1t
eJt Oudheidlmnde
te
1910.
Geschied - en
Oudheidkunde te
fS 11-15,
Geltt,
11" 6,
6, 191o.
19IO. —
- Arbeidsblad, n
II-IS, 191o.
1910. —
- Maandschrift van
valt
Gent, nr
nrs
Behee·r van
VH1t Landbouw, nrs
n fS 66 en
en 7, 1910.
- Annales des
travaux
191o. —
het Beheer
des travaux
no 4, 191o.
jublics,
19IO.
publics, n°
de Koninklijke
Koninklijke Academie
Academie der Schoone
Schoone Kunsten van AntDoor de
werpen:
werpen :
, 0. Jaarlijksch
J909-'9'0.
Jaarlijksch ven
lag en plechtige
Plechtige prijs
prijsAcademisch jalw
jaar 1909-19
verslag
ltitdeelil1g. (Zelfde titel in het Fransch.)
Fransch.)Anvers,
Anvers,1910.
1910.
-_sitdeling.
Door de Technische Hoogeschool, te Delft :
LELlMA~ (J.
- Graven en Grafmonumenten
LELIMAN
(J.H.
H. W.).
W.). —
W.
Grafmonumenten door J. H. \V.
LELIMAN, bouwkundig
IJou\\'kundig ingenieur. Delft. 190o.
1900.
- BouwstillHoltlC'stijl-typen.
door J.
J. H.
H.W.
\V.LELIMAN,
LELn!AN, bouwId. —
typen, geteekend door
kundig ingenieur. Id.,
Id., 1901.
1901.
BERLAGE Nz
- Over de waarschijnlijke ontwikkeling
ol,twikktling der
BERLAGE
Nz(H.
(H. P.). —
architektuur. Delft, 1905.
1905.
uitgesproken bij
bij de aanvaarding
aanvaarding
FELDMANN (CLARENCE). -- Rede uitgesproken
van het ambt van
de Electrotechniek
Electrotec/miek aan
aalt de Technische
van Hoogleeraar
Hoogleeraar in
in de
op den
delt1.?
'I September r9o5,
'90,. Delft, 1905.
1905.
.
Hoogeschool, op
KLEY (ProL
C.l. —
- De Microchemie.
klicrochemie. Rede
Rede uitgesproken
uitgesprol?e1t bij
KLEY
(Prof. P.
P. D. C.).
de aanvaarding
het ambt van buitengewoon
Hoogleeraar aan
aan de
van het
buitengewoon Hoogleeraar
aanvaarding Vtllt
Technische Hoogeschool,
Hoogeschool. op 22
22 September f005.
'0"5. Rotterdam,
1905.
Rotterdam, 1905.
MOLENGRAAFF (Dr.(Dr.
G.G.
AF.).
Mijlt-Geologisch Onderwijs
Onderwijs aan Mijn
MOLENGRAAFF
A F.). ---:-- Geologisch
bOllwkltJtdigm Rede
Rede uitgesproken
uitgesproken bij
bij de aanvaarding
aanvaarding Valt
het Hoog
Hoogvan het
bouwkundigen
leeraarsambt aan
aan de Technische Hoogeschool te Delft, den
den 30 April
AprillQ06.
1906.-lera sambt
Leiden
1906.
Leiden 1906.
VAN). —
- Het goed
goed recht
recht der Palceontologie
Palmontologie
( Dr. J.J.F.F.vAN).
BEMMELEN 'Dr.
aan een
een Polytechnische
Polytechnische Hoogeschool. Rede bij
bU de aalwaarding
het
aanvaarding van het
Buitengewoon Hoogleeraarsambt
Hoogleeraarsambt in de Historische
Histo·rische Geologie
Geologie en
en de
de PalmPaleBuitengewoon
Delft, uitgesproken den 2 Mei
ontologie aan de Technische Hoogeschool te Delft,
1906.
pI. 1906.
1906. Z. p1.
SÖHNGEN
verdwijne1t van
valt
ontstaan en verdwijnen
(NICOLAAS LOUIS).
LouIs). - Het 01ttstaa1t
SOHNGEN (NICOLAAS
waterstof en
Mt methaan onder den
dm invloed van het
het organische
o·rgallische leven. Proefvan den
dm graad
graad van
Doetur in
de Teclmisc/te
van Doctor
in de
Technische
schrift ter verkrijging van
vVetenschaj>
Delft. Delft, 1906.
1906.
Wetenschap ililJt
aan de Technische Hoogeschool te Delft.
GRUTTERINK C].(J.A.).
- Het experiment
experimentin
inde
deGesteentenkunde.
Gesteente1tkunde.
GRUTTERINK
A.). M.
M. I.
I. —
uitgespruken bij
bij de tumvaarding
het Hoogleeraarsambt
Hoogleeraarsambt aan
van het
aan de
aanvaarding Vlm
Rede uitgesproken
T(clmische
dM!14
'4 September
September1906.
1906. Delft,
Delft, 1906.
1906.
Technische Hoogeschool te Delft, den
SMITS
A.I.i. -- De algemeene
algemeelle Chemie e1t
beteekenis voor de
en hare beteekenis
(Dr. A.
SMITS IDr.
praktijk. Rede
Redeuitgesproken
uitgesproken bij
bU de aanvaarding
!tet HoogleeraarsHoogleeraarsvan het
aanvaarding valt
aalt de Technische
li!Clmische Hoogeschool te Delft, den
dm 4 October 1906.
[g06.
ambt aan
Delft, 1906.
1906.
Delft,
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BEEKMAN Mzn (E. H. M.). — Geschiedenis der systematische mine-Yalogie. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de
Technische Wetenschap aan de Technische Hoogeschool te Delft. 's-Gra--

venhage, 1906. •
VERSLUYS (Dr. W. A.). -- Wiskunde een Hulpwetenschap. Rede
uitgesproken bij de aanvaarding van liet ambt van Hoogleeraar in de
Zuivere en Toegepaste Wiskunde en de Mechanica aan de Technische
Hoogeschool te Delft, den 18 Januari Igo,- . Delft, 1907.
HUYGEN (FRED. CONST.). — Over de Exhaust- werking bij Locomotieven. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de
Technische Wetenschap aan de Technische Hoogeschool te Delft. Z. p1. .

of j. (Rotterdam, 1907.) Met 4 bijlagen.

GELDER (GERARD DE) . — De berekening, de bouw en het bedrijf van
het kabelnet der Gemeente Amsterdam. Proefschrift ter verkrijging van
den graad van Doctor in de Technische Wetenschap aan de Technische
Hoogeschool te Delft. 's-Gravenhage, 1907.
ITERSON (G. VAN) JUN. — Mathematische and mikroskopisch-anatomische Studien fiber Blattstellungen, nebst Betrachtungen fiber den
Schalenbau der Miliolinen von G. VAN ITERSON JUN. in Delft. Mit
16 Tafeln and 110 Textfiguren. Jena, 1907.
BLOM (Mr. D. VAN). — Het Recht der Gemeenschap. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Technische

1907. Delft, 1907.
Jr. T. — De beteekenis van het onderwijs in

Hoogeschool te Delft, den 19 September
ITERSON

(Dr. G.

VAN)

de microscopische anatomie voor den aanstaanden ingenieur. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft, den 20 September 1907. Delft, 1907.
Salmi (Dr. FRED.). -- De waarde van het voorstellingsvermogen.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in
de Zuivere en Toegepaste Wiskunde en de Mechanica aan de Technische
Hoogeschool te Delft, den 25 September 1907. Delft 1907.
JONKER (Dr. H. G.). — De oorsprong van het glaciaal diluvium
in Nederland. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van buitengewoon Hoogleeraar in de Palccontologie en Historische Geologie aan de Technische Hoogeschool te Delft, den 26 September 1907.

Delft, 1907.
H00GEWERFF (Prof. Dr. S.). -- Rede uitgesproken bij de overdracht in het openbaar van het rectoraat der Technische Hoogeschool
aan Prof. S. G. Everts, c. i. op 3o September 1907. Delft, z. j.
B6ESEKEN (Dr. J.). -- Wisselwerkingen tusschen wetenschappelijk
onderzoek en de organisch- chemische techniek. Rede uitgesproken bij de
aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Technische Hoogeschool

1907. Groningen, 1907.
(M.!. -- L'ingénieur des mines. Son role actuel. Son
éducation technique. Discours d' ouverture en 1907 du Cours d'Exploita-

te Delft, den 16 October
CLÉMENT

-

SI:;:-

.lion
tiolt des Mines,
Mil/es, prononcé
prononcé par M. CLEMENT, lngénieur
civil des
des Mines,
Mine~,
Ingénieur civil
Professeur
d'Exploitation à la
la Haute
Haute Ecole
Ecole technique.
technique. Le
Le Havre,
Havre,
Professeur d'Exploitation
1907.
19°7·
IDZERDA
(W. H.). —
IDZERDA (W.
- De
Defotografie
fotografie ht
in dienst der wetenschap en hare
beteekenis als kunst. Rede,
beteekmis
Rede, uitgesproken
uitgesproken bij
btj den aanvang der lessen
lesse?t in de
fotografie
fotografie aan de Teclmische
dMt 29 ,januari
.tanuari
Technische Hoogeschool te Delft, den
190d.
/90d. Delft,
Ig08.
Delft, 1908.
REINDERS
REINDERS (Dr. W.).
W.). —
- De ontwikkeling
begriPpm element
elemmt en
m
ontwikkeling der begrippen
afjiniteit.
Redeuitgesproken
uitgesprokmbij
bij de aanvaarding
het HoogleeraarsHoogleeraarsaffiniteit. Rede
van het
aanvaarding van
1908.
ambt aan de Technische Hoogeschool te Delft, den
den 31
3[ .tc!1tuari
Januari [908.
Delft, z. j.
GELDER
(JAN KAREL
KAREL VAN)
Over de toepassing van de
de cencenGELDER (JAN
VAN) M.
M. II trifugaalkracht voor de scheiding en zuivering
zuivering Valt
.trifugaalkracht
van ertsen m
en kolen.
Pro,;jschrift ter verkrijging van
valt den graad
graad van
valt Doctor
Doctor in de
de Technische
Proefschrift
'sGravenhage,
Wetenschap
Wetenschap aan de Technische
Gravenhage,
Technische Hoogeschool te Delft. 's
Ig08.
1908.
J(OOl,IANS (NICOLAAS)
1. —
- Over den invloed der zelfinductie
zelfinductie in
KOOMANS
(NICOLAAS) W. I.
.telefoongeleidingen. Proefschrift
Proefschrift ter verkrijging valt
dMt graad
graad van
.telefoongeleidingen.
van den
Doctor in de
de Technische
aan de Technische
Technische Wetenschap aan
Technische Hoogeschool te
Delft. Delft, z. j.
GRINWIS PLAAT
L.) c. i.i. —
- De oPleiding
dm civiel
GRINWIS
PLAAT (P. TH. L.)
van den
opleiding VMt
i1tgeniettr voor
voor den Indischen dienst. Rede
Rede uitgesproken
uitgesproken bij
bij de aMtVaaraanvaar
ingenieur
dillg van het ambt van buitengewoon
buitengewoon Hoogleeraar
Hoogleeraarht
Waterbouwkunde-slingvahet
in de
de Waterbouwkultde
Delft, den
dm28
28September
September 1908. 's Graaalt de Technische Hoogeschool te Delft,
.aan
venhage, z. j.
TESCH
(PIETER) M.
1. -— Der niederliindische
niederländische Boden und
Ablaand die AblaTESCH (PIETER)
M. I.
des Rheines
jüngerelt
and der
Terticir und
gerungen des
Rlieines Jlltd
and der
der Maas
Maas aus
aus der
derjong
eren Tertiärgraad van
älterelt Diluvialzeit.
Diluvialzeit. Proefschrift ter verkrijgiltg
den graad
filteren
verkrijging van den
Wetmschap aan de Techltisclte
Hoogescltool te
Doctor ht
Doctor
in de Technische
Technische Hoogeschool
Technische Wetenschap
Z. pI.
Delft. Z.
pl. (Amsterdam.)
DEGENS (PIETER
(PIETER NICOLAAS)
NICOLAAS) M.
Legeeringm valt
ti1~ en
en lood.
DEGENS
M. 1.
I. -— Legeeringen
van tin
dm graad
graad van Doctor
Doctor in de Technische
Proefschrift ter verkrijging valt
van den
WetC1tschap
Ig08.
Wetenschap aal~
aan de Technische Hoogeschool te Delft. Dordrecht,
Dordrecht, 1908.
VOLMER
G. CH.).
CH.). —
- Iets over zakenwijsheid.
zakMtwijsheid. Rede
Redeuitgesproken
uitgesprokm
VOLHER (J. G.
aanvaarding van het ambt valt
Hoogleeraar aan de
bij de aanvaarding
:bij
buitengewoon Hoogleeraar
van buitmgewoon
Technische Hoogeschool te Delft,
Delft, den
den 6 Januari
.tanuari 1909.
[909. Rotterdam,
Ig09.
Rotterdam, 1909.
EVERTS (S
G) c.
c i.i. -— Verslag van de lotgevallen
lotgevallm der Technische
EVERTS
(S G)
Hoogescltool gedurende den cursus 1907-1908.
dm
1907 1908. Uitgebracht door
Hoogeschool
door den
Rector-Magnificlts S.
G. EVERTS,
c. i., op
den 8 Januari
Januari 1[909.
Rector-Magnificus
S. G.
op den
EVERTS, C.
9 0 9.
belft,
1909.
Delft, 1909.
1909. Delft, IglO.
[9°8-19°9.
Id. 1908
1910.
BARRAU
J. A.).
A.). —
- Over de Ontwikkelingswijze
Wiskunde.
BARRAU (Dr. J.
Ontwikkelingswijze der Wiskunde.
uitgesproken bij
bij de aa1tvaardi1tg
Hoogleeraar in
in
Rede uitgesproken
van het ambt van Hoogleeraar
aanvaarding Va1t
de Zuivere e1t
Toegepaste Wiskunde
Mechanica aan
aan de Technische
Wiskunde e1t
en de Mechanica
en Toegepaste
dm 5 Mei 1909.
[909. Delft,
Delft, 1909.
1909.
Hoogeschool te Delft, den
-

-
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--- 812 --DIJK (JAN WILLEM VAN) W. I.
Parallelbedrijf van wisselstroom-machines. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de•
Technische Wetenschap aan de Technische Hoogeschool te Delft. Rot—

terdam, 1909.
WIJNBERG (ABRAHAM). - Over rietwal en de mogelijkheid zijner

technische gewinning. Proefschrift ter verkrijging van. den graad van
Doctor in de Technische Wetenschap aan de Technische Hoogeschool te
Delft. Amsterdam, 1909.
FONTEIN (FRITS) T. — Onderzoekingen in verband ?riet de A fschèiding van Foezelolie uit Alcoholische Vloeistoffen. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Technische Wetenschap aan de
Technische Hoogeschool te Delft. Z. pl. (Delft )
Technische Hoogeschool. Programma der Lessen. 1909-1910. Z.
pl. of j.
SCHMUTZER (J. \- - Bijdrage tot de kennis der postcenort-ane hypoabyssische en effusiéve gesteenten van het westelijk Muller-gebergte inCentraal-Borneo. Proefschrift ter verkrijging van den, ;raad van Doctor in de Technische Wetenschap aan de Technische Hoogeschool te Delft. Amsterdam, z. j. (1910.)
LAMMINGA (A. G.) c. i. — Beschouwingen over den tegenwoordigen
stand van het irrigatiewezen in Nederlandsch-Indië. Rede uitgesproken
bij de aanvaarding van het tijdelijk ambt van buitengewoon Hoogleeraar
in de Waterbouwkunde aan de Technische Hoogeschool te Delft, den

12 April 191o. 's-Gravenhage, 191o.
HASSELT (J. F. B. VAN). -- Bijdrage tot de kennis der constitutie

van het bixine. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor
in de Technische Wetenschap aan de Technische Hoogeschool te Delft..
Haarlem, z. j (i gxo.)
HOEPEN (E. C. N. VAN) M. I. — De bouw van het siluur van
Gotland. Met acht platen en een geol. kaart. Proefschrift ter verkrijging
van den graad van Doctor in de Technische Wetenschap aan de Technische Hoogeschool te Delft Delft, z. j. (1910.)
Door de C( mmissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundige
Publicatien, te 's Gravenhage :
KNUTTEL (Dr. W. P. C.). — Acta der particuliere synoden van
Zuid-Holland, 1621-17 oo, uitgegeven door Dr. W. P. C. KNUTTEL.
Derde deel, 1646-x656. 's-Gravenhage, 1910.
HEERINGA (Dr. K ).
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantischen handel, verzameld door Dr. K . HEERINGA. Eerste deel, 1590
166o. Eerste stuk : Inleiding en hoofdstukken I III ; tweede stuk
Hoofdstukken IV VI, bijlagen I en II en registers. 's Gravenhage, 191o.
COLENBRANDER (Dr. H. T.). — Gedenkstukken der algemeens
geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr.
H. T. COLENBRANDER. Vijfde deel, x806-x810 Eerste stuk : Intleidintg
—

-
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e1t hoofdstukken
hoofdstltkken I-iII;
I-lIl; tweede
stuk:: Hoofdstukken
Hoofdstukken III (vervolg)-V
en
tweede stuk
(vervolg) -V
m registers. 's-Gravenhage,
IglO_
en
's-Gravenhage, 1910.

Königlich Preussischen
Preussischen Akademie
Akademie der
der Wissenschaften,
Wissenschaften,
Door de K6niglich
te Berlijn
Berlijn::
Sitzzmgsberichte der
der Kuniglich
KüniglichPreussischen
PreussischenAkademie
Akademieder
der WisseltSitzungsberichte
Wissen
schaften, XXIV-XXXIX.
-schaften,
Door de K.
K. Universitets-Biblioteket.
Universitets-Biblioteket. te Lund (Zweden):
(Zweden) :
Itltiversitatis Lundensis,
Lundensis, Nova
Nova series.
series. Lunds
Lunds universitets
universitet. ArsArsActa universitatis
skrift Ny
Nyfvljd.
jüljd.Fvrsta
Fürstàafdelningen.
afdelnîngm.Teologi,
Teologi,juridik
shrift
juridik och humanistiska
Igog Lund.
ämnen. V. 1909
cirnen.
SJÖBECK
- Acta universitatis
ItJliversitatis Lundensis.
Lundensis. Lunds
Lunds uni
uniS JCIBECK(PONTUS).
(PoNTus). —
versitets Arsskrift. Tom. I-XL.
I-XL.Arg.
Arg.1864-1904.
I864-Ig04. lnnehalls
jürteckning,-versit Arskift.
Innehalls furteckning,
jürjattare- register, utarbetade
utarbetade af PONTUS
systematisk
iijversikt och furfattare-register,
systematisk bfversikt
SJÖBECK.
Ig06.
SJOBECK.Lund,
Lund, 1906.
Door den
den heer JAN
BROECKAERT, werkend lid te Dendermonde:
JAN BROECKAERT,
Dendermonde :
BROECKAERT (JAN).
BROECKAERT
(JAN). --- Het Altaar der
der H.
H. Barbara
Barbara en
en van
van O.
0. L.
Vrouw
ZevC1t Weeën
vVeeën iJt
de 0.-L.O.-L.-Vrouwkerk
Vrouwkerkvan
ValtDendermonde,
Dendermonde,
Vrouw der Zeven
in de
JAN BROECKAERT.
BROECKAERT. Dendermonde,
Dendermonde,1910.
IglO.
door JAN
BOLS, werkend lid, te Aarschot
Aarschot::
Door den heer JAN
JAN BOLS,
Alsemberg en
m haar
BOLS (JAN).
(JAN). -— De kerk van Alsemberg
haar mirakuleus beeld
JAN BOLS, oud
oud-pastoor
Alsemberg, lid
lid
van o.
Vrouw, door JAN
- pastoor van Alsemberg,
van
0. L. Vrouw,
de Koninklijke Vlaamsche Academie. Leuven, IgIO.
van de
1910.
Door den heer Dr. Hu
GO VERRIEST,
VERRIEST, werkend lid, te Ingoyghem :
HUGO
VERRIEST (HUGO).
(HuGO). —
- Feestvergadering
FeestvergaderiJtg der letterkztJtdigen
de
VERRIEST
letterkundigen in de
te Brussel.
Brussel. (Overdruk uit Dietsche
Dietsclte Warande en Belfort,
Belfort,
TentoonsteUin!; te
Tentoonstelling
Jg. MCMX.)
Door den heer Is.
TEIRLINCK, werkend lid, te Brussel
Brussel::
Is. TEIRLINCK,
Folklore. Exposition,
dit Cinquantenaire.
Cinquantenaire. TenTmFolklore.
Exposition, Bruxelles,
Bruxelles, Palais
Palais du
toonstelling, Brussel,
Brussel, Jubelparkhalle.
Jubr:lparkhalle (Z. p.)
p.1 MDCCCCX.
den Kardinaal-Aartsbisschop
Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen
Mechelen::
Door Z. Em. den
La Vie
diocésaine. Bulletin
Bulletindududiocèse
diocèsededeMalines.
MaliJles.Documnenta
Documenta lIl.
Lee
Vie diocésaine.
Juillet 1910.
I9IO
Juillet
Dr.C.C.VAN
VAN DEN
DEN HAUTE,
HAUTE, onderarchivaris van den
Door den heer Dr.
Staat, te
te Brugge:
Brugge :
HAUTE
de l'abbaye
l'abbaye bénébénéHAUTE (C.
(C. VAN
VANDEN;.
DEN).- - UJle
Une chronique inédite de
dictine
de SaintSaint-André-lez-Bruges
du XIId-XIIIe
XII'-XlIIesiècle.
siècle. (Extrait des
des
dictine de
André -lez-Bruges du
Annales delee
la Société
Société d'
Emulation.)
Annalesde
d'Emulation.)
Door
den heer ALEXIS LALLEMAND,
LALLEJvlAND, rustend
rustendleeraar
te SchaarDoor den
leeraar te
Schaarbeek::
beek
LALLEMAND
(ALEXIS). --- La Lutte
Lutte des
des Etats
Etats de
de Liége
Liége contre
COlttre la
la
LALLEMAND (ALEXIS).
MaisOlt de Bourgogne
Bourgogne1II390-14g2).
couro1l1té an
alt concours ouvert
Maison
1390-1492). Ouvmge
Ouvrage couronné
par le
Ie Cercle
Cercle Verviétois
Verviétois de
de Bruxelles.
Bruxelles. Bruxelles, s. d.
par
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Door den heer L. MAETERLINCK, bewaarder van het Museum
van Schoone Kunsten, te Gent :
Les miséricordes satiriques belges, par MAETERLINCK. Paris, 191o.
Door den heer Dr. A. HULSHOF, te Utrecht :
HULSHOF (Dr. A.). — Verslag van een onderzoek te Rostock naar

handschriften, drukwerken en bescheiden belangrijk voor de Geschiedenis
van Nederland, op last der Regeering ingesteld door Dr. A. HULSHOF,
conservator aan de Rijksuniversiteitsbibliotheek te Utrecht. 's-Gravenhage, 1909.
Door den heer C.

VAN MALTEN,

te Amsterdam :

De voorloopers van het « paysage intime », IL
Amsterdam. (Overgedrukt uit Studiën.)
MALTEN (C. VAN). -

Door de Redactie

Museum. Maandblad voor philologie en Geschiedenis, nrs 11-12,
Tijdschrift der Gemeentebesturen, nr 9,1910. — Gent. XXe eeuw,
nr 7, 191o. — Het Boek. Maandschrift, uitgegeven door het Syndikaat
der Boeknijverheden vane Oost-Vlaanderen, nrs 7-8, 191o. — Onthoudersblad, nrs 8 en 9, 191o.
1910.—

Ingekomen boeken. — Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen :
POTTER (FR. DE)

en

BROECKAERT (J.). -

gemeenten der Provincie Oost- Vlaanderen, door
JAN BROECKAERT.

Geschiedenis van de

FRANS DE POTTER en

Gent, 1864-1903. 46 deelen.

HAEBLER (KONRAD).

-

Typenrepertorium der Wiegendrucke.

Abt. III. Tabellen. 2. Gotische Typen von KONRAD HAEBLER. Leipzig.
1910 (Heft 29/30 [II. Serie, Heft I2/13] van Sammlung bibliotheks-

wissenschaftlicher Arbeiten.)
De Gids, Augustus en September 191o. — Sint Lucas, nrs 1
1910. - Zentralblatt fur Bibliothekswezen, 9. Heft, 1910.

en 2,

Ruildienst. — Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Vlaamsche Arbeid, nr 7, 1909-1910. ---- Schweizerisches Archiv fi r
Volkskunde, Heft 3, 1910. — Biekorf, nrs 15-18, 191o, en Bijblad in
Koornmaand, 't jaar 1910 : De Koninklijke Kerke van « San Giuliano
dei Fiamminghi » te Rome. — St. Cassianusblad, nrs 8 en 9, 1910;
Bijvoegsel, nrs 14 en 15. — De Vlaamsche Gids, nr 5, 1910. — Onze
Kunst, nrs 8 en 9, 191o. — De Vlaamsche Kunstbode, nr 6, 1910. —

— 815 -_Korrespondenzblatt des Vereins fur niederdeutsche Sprachforschung,
nr 3, 1910; Register, Heft XXX.. - De Maasgouw, nr 3, 1910; Inhoudstafel, 1909. — Les iWarches de l'Est, nrs I, 2, 3 en 5, 1910-1911.
Neerlandia, nrs 8 en 9, 191o. -- De Opvoeder, nrs 23-25, 191o. — De
Opvoeding, nrs 8-9, 1910. — Christene School, nrs 19-20, 1910. — De
Schoolgids, nrs 31-37, 191o. -- De Student, nrs 3-4, 191o. — Tijdschrift
.voor Boek- en Bibliotheekwezen, nrs 3-4, 191o.
Volkskunde, nrs 7-10,
191o. — Dietsche Warande en Belfort, nrs 8-9, 191o. — Zeitschrift des
Vereins iir rheinische und westfiilische Volkskunde, nr 3, 191o.

Ingekomen brieven.
Vervolgens stelt de Bestendige Secretaris de Academie in kennis met de volgende
ingekomen brieven :
i°) Afsterven van den Z. E. Heer Pater Alexander
Baumgartner, buitenlandsch eerelid. Levensbericht.
Bij brieve van 6 September, uit Luxemburg (Bellevue),
berichten de Z. Eerw. Paters Jezuïeten te Luxemburg de
Koninklijke Vlaamsche Academie, dat den 5 September
.overleden is de Z. E. Pater ALEXANDER BAUMGARTNER,
lid van het Gezelschap van Jezus, buitenlandsch eerelid
.der Academie.
Op voorstel van den Heer Bestuurder neemt de
heer Prof. Dr. C. LECOUTERE aan, zich, voor het Vaarboek
der Academie voor 1912, met het levensbericht van den
betreurden overledene te belasten.
2°) Ambtelijk Comiteit voor Tijdschriften bij de
Wereldtentoonstelling te Brussel. --- a] Brief van
17 Augustus, waarbij de Weledele Heer Minister van
Nijverheid en Arbeid aan de Academie laat weten, dat
het tot zijn groote spijt niet meer mogelijk is de samenstelling van het Comiteit te wijzigen. De heer Minister
voegt daarbij : « doch ik zal behoorlijk nota houden
« van den wensch door de Koninklijke Vlaamsche Aca« derrie geuit en zal er, desgevallend, gunstig gevolg
« aan geven ».
b] Brief van 25 Augustus, houdende mededeeling
:aan de Academie door den Weledelen Heer Minister

—
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van Wetenschappen en Kunsten, van een schrijven vals
12 Augustus, waarbij de Weledele Heer Minister van
Nijverheid en Arbeid dien Hoogambtenaar bericht, dat
hij de brieven der Academie heeft onbeantwoord gelaten, omdat hij van meening is dat deze Instelling onbevoegd is om in de zaak Ambtelijk Comitett voor Tijdschriften tusschen te komen.
Deze beide brieven geven aanleiding tot een uitgebreide bespreking. Op voorstel van den Heer Bestuurder beslist de Vergadering dat een vertoog over de zaak
aan den Weledelen Heer Minister van Nijverheid en
Arbeid zal worden gestuurd; dit vertoog zal medegedeeld
worden aan den Weledelen Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten, Hoofd van het Kabinet, wien het
Béstuur om een gehoor zal verzoeken.
30) XXXIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres, te Maastricht, -- Brief waarbij de Weledele
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten den
Bestendigen Secretaris bericht, dat hij den heer Prof.
Dr. WILLEM DE VREESE, werkend lid der Academie,
belast heeft het Belgisch Staatsbestuur bij het 31 e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, te Maastricht te
vertegenwoordigen

4°) Academiegebouw.
Brief van 23 Augustus,
waarbij de Weledele Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten aan de Academie een schrijven van 9 Juli
mededeelt, uitgaande van het Ministerie van Landbouw en openbare werken en betreffende zekere werken in het Academiegebouw uit te voeren.
—

5°) « De Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal,
Letteren en Kunst », te Bloemfontein (Orange River
Colony), gesticht den 2 Juli 1909. — Brief van 18 Juli
1910, waarbij de Weledele Heer Secretaris der « ZuidAfrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst » aan
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de Koninklijke Vlaamsche Academie bericht geeft van
de oprichting van dit lichaam en de Statuten er van
ter inzage zendt.
-- De Bestendige Secretaris stelt voor aan de
Zuster-Academié een zooveel mogelijk volledig stel
onzer Uitgaven te zenden en verder met haar in ruilverkeer te treden. -- (Aangenomen)

Mededeeling
door den Bestendigen Secretaris.
Van de pers gekomen uitgaven. -- Den 20 Augustus is van de pers gekomen : Bibliographic van den Vlaamschen Taalstrijd, door TH. COOPMAN en JAN BROECKAERT,.
achtste deel (1879-1882 , .
Op genoemden dag werd een exemplaar van dat
boek aan de heeren werkende en briefwisselende Leden
gezonden, alsook aan den Z. Eerw. Pater VAN DE VEN
S. J. en aan den Z. Eeres. Pater Jos. SALSMANS S. J.,
stichters van Fondsen bij de Academie. De Bestendige
Secretaris liet ook aan den Weled. Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten 'de 74 exemplaren geworden, bestemd voor de verschillende inrichtingen, welke,
door tusschenkomst van zijn departement, de uitgaven
der Koninklijke Vlaamsche Academie ontvangen. —
1 7 exemplaren werden door de Schrijvers ter recensie
aan dagbladen en tijdschriften gezonden.

Mededeelingen namens Commissiën.
1 °) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographic.
De heer J. BROECKAERT
legt het hierondervolgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden :

Waren aanwezig de meeren : Dr. JAC. MUYLDERMANS,
voorzitter ; Prof. A. DE CEULENEER, ondervoorzitter ; K. DE
FLOU, Jr. Mr. NAP. DE PAUW, JAN BOLS, EDW. GAILLIARD,

—
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Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, VICTOR DELA MONTAGNE,
leden ; en JAN BROECKAERT, secretaris.
Het verslag over de laatste zitting wordt gelezen en goedgekeurd.
De Commissie houdt zich bezig met de régeling harer werkzaamheden voor de volgende vergaderingen.
Na kennisneming van de Nota, door den eerw. heer Bols,
den 16 Juli 1902 voorgedragen, zet de heer bestuurder de leden
der Commissie aan om ieder, zooveel mogelijk bij beurt eene
lezing te houden over het een of ander onderwerp, in verband
met hare werkzaamheden.
De heeren DE FLOU, GAILLIARD, DELA MONTAGNE, BROECKAERT en de Voorzitter zelf verklaren zich daartoe bereid.
Met een woord van dank en verdere aanwakkering wordt
de zitting daarop gesloten.
2 ° Bestendige Commissie voor het onderwijs in
en door het Nederlandsch.
De heer JAN BOUCHERIJ
legt het hierondervolgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden :
)

De beer Dr. W. DE VREESE, ondervoorzitter, neemt de
leiding der vergadering op zich, welke wordt bijgewoond door
de heeren J. BOLS, AD. DE CEULENEER, AM. Joos, Dr. JAC.
MUYLDERMANS, Mr. JULIUS OBRIE, GUSTAAF SEGERS en
Dr. HUGO VERRIEST, leden, en den secretaris.
Deze laatste leest het verslag voor over de 6oe vergadering
der Commissie ; dit stuk wordt goedgekeurd.
Vervolgens geeft de heer AM. Joos lezing van een opstel in
verband met zijne voordracht over de Innerlijke taal, als antwoord op de bemerkingen, welke de heer GUSTAAF SEGERS in
de vorige vergadering op deze voordracht gemaakt heeft.
De heer G. SEGERS verdedigt met enkele woorden zijne
zienswijze betrekkelijk dit punt, en belooft in de volgende vergadering op de zaak terug te komen.
Op voorstel van den heer voorzitter en onder goedkeuring
van al de leden, zal aan de algemeene vergadering der.Academie
voorgesteld worden het stuk van den heer AM. Joos in de Verslagen en Mededeelingen, en tevens in het Bijblad der Commissie
op te nemen.

-
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Letterkundige mededeeling.
mededeeling.
Door den
den heer
heer Prof. A.
Door
A. DE
CEULENEER, over:
DE CEULENEER,
over : Lc
Le
Flamand
à
l'
Université,
Plamand à l' Université, door GEORGES MARGOT
MARGOT (Fernand
(Fernand
Daumont)
.
Daumont) :
Ik heb de
Je eer
eer aan
aan de
de Academie,
Academie, namens
namens den
den Schrijver,
Schrijver, den
den
Heer
FERNAND DAUMONT,
hethet
vlugschrift
aan
hij
Heer FERNAND
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ANTWOORD
op 't antwoord van den heer Segers
door Asvr. Joos.
Toen de voorzitter van onze Commissie voor het Onderwij

s

i n en door het Nederlandsch, in de vergadering van Juli me
't woord gaf, zei ik dat ik later zou antwoorden op. de lezing van
den heer SEGERS (i). Het is me immers afmeer dan eens gebleken
dat men, bij een enkel hooren, heel zelden de volle meening van
den lezer vat; dikwijls heeft men niets anders dan een vagen
-indruk, die dan soms nog de goede niet is.
Dat mijn lezing een hevigen indruk op den heer SEGERS
,gemaakt had, kon ik oogenblikkelijk afleiden uit het vuur
want het bloed steeg naar zijn hoofd, -- waarmee hij sprak.
Met dien indruk is hij voortgegaan, met dien indruk, een
soort van vooroordeel, heeft hij mijn voordracht doorloopen.
En spijtig, spijtig voor mij zoowel als voor hem, ter oorzake van
dien ongelukkig bijblijvenden. indruk heeft hij soms verkeerd
geredeneerd, belangrijke punten overgeslagen, andere zeer overdreven en enkele gezien die er niet in staan.
Dat wil ik heel bezadigd bewijzen. Ik . stel gansch buiten de

zaak den persoon van den heer SEGERS, voor wien ik ware gene-

genheid koester. Het is hier een strijd, niet tusschen personen,
maar tusschen gedachten en stelsels.

*

**
(t)

Zie boven blzz, 627-646.
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Eerst wil ik spreken over een indruk dien de besproken verhandeling op veel onderwijzers en leeraars zou kunnen teweegbrengen.
Ik lees op blz. 628 :
« Omdat het hier een zaak geldt van zuiver wetenschappelijken
aard, waarover, zonder hinder, de uiteenloopendste theorieën kunnen ontwikkeld worden... 't Is mogelijk dat deze stelling theoretisch
juist zij... De theoretische zielkunde is zijne zaak niet; doch als
practisch schoolman, als methodieker, wordt hij, denk ik, niet
overtroffen. »

Op blz. 630 :
« Al kan men aannemen, dat men ook door teekens, beelden en
gebaren kan onderwijzen, heeft dit alles slechts een theoretisch, wil .
men, een wetenschappelijk belang. »

Ik vraag me af of zulke woorden niet aanleiding kunnen
geven tot de betreurenswaarde gedachte dat zielkunde een louter liefhebberij is, waar de methodiek weinig of niets mede te
maken heeft.
Volgens mij zijn zielkunde en methodeleer van malkander
niet te scheiden : de zielkunde is de wet, waar de methodeleer,
wil ze goed zijn, de toepassing van is. Om een nuttige les in welk
vak ook te kunnen geven, dient men te weten welke vermogens
er in moeten werken, hoe die in werking komen en welken,
invloed ze op malkander hebben. En 't is alleen door de zielkunde dat men die vragen oplost. 't Kan gebeuren dat een
meester, zonder zielkundige kennis, alleen door natuurlijke
begaafdheid, in zekere lessen slaagt, nooit toch zal hij de reden
van zijn gang kunnen geven. Wie geen zielkunde kent, is ook
niet bekwaam met zekerheid een eigen methode te vinden. Hij
kan niets anders dan zich beroepen op het gezag van zijn leeraar,
en dien slaafs navolgen, als hij hem niet onbehendig nadapt.
Juist omdat men in de onderwijzerswereld de zielkunde niet
genoeg bestudeert, wordt er zoo menige methode gevolgd die
rechtstreeks tegen den aard onzer vermogens ingaat en bijgevolg niets opbrengt; daarom ook is het de opzieners onmogelijk
in de conferentiën de lessen uit een psychologisch oogpunt te
doen bespreken. Ik, ik houd van geen napers, ik wil zelfstandige onderwijzers, die, met zielkundige kennis gewapend, hun
eigen weg weten te vinden . en hun gang te rechtvaardigen.

_
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Daarom leeren wij de zielkunde niet op zich zelve, gelijk sommige handboeken, maar leiden uit ieder zielkundigen regel
onmiddellijk al de pxdagogische toepassingen af ; daarom moeten onze normalisten bij al hun lessen, zoo goed ze kunnen, de
zielkundige reden van hun gang geven.
Als ik hier zielkundige vraagpunten bespreek, is het voorwaar niet om onvruchtbare theorieën uiteen te zetten, maar
zaken te behandelen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor de
scholen nuttig zijn en misschien liefde en belangstelling voor de
te weinig geschatte zielkunde bij onderwijzers en leeraars zullen
wekken.
Alles, meen ik, wat de psychologie der taal betreft, is niet
alleen ten volle waardig in de Academie onderzocht te worden,
maar uitnemend practisch voor het onderwijs, omdat de taal het
gewoonste middel is om tot den geest der leerlingen te raken, en
er helaas! in ve el handboeken van pedagogie geen enkele bladzijde aan gewijd wordt (I).
Zoo hield ik twee lezingen over het oproepend vermogen der
woorden. Ik trachtte te bewijzen dat de woorden op zich zelf
niets méer zijn dan holle klanken en maar eigenlijk woorden of
teekenen van gedachten worden door associatie met de beteekende zaak. Ligt daar niet een heele methode in voor de onderwijzers?... Het natuurlijk besluit er van is : gebruikt woorden die

.

de kinderen bekend zijn en legt de onbekende door bekende

uit, anders geeft ge hun niets dan klanken en maakt ge eenvoudig papegaaien, die u wel napraten, maar niet begrijpen.
Ik ondervind alle dagen dat er zeer veel Vlamingen zijn die,
al schrijven ze 't behoorlijk, het Nederlandsch zeer moeilijk en
gebrekkig spreken. Dat doet in verschillende opzichten veel
kwaad aan onze Vlaamsche beweging. Ik meen de bijzonderste
oorzaak er van gevonden te hebben in het feit dat velen te zelden Nederland sch spreken om dit tot innerlijke taal, tot eersten
vorm van hun gedachten, te hebben. Ik wou ze waarschuwen
tegen het aanhoudend gebruik van het dialect, dat de meesten
(i) En terminant, je ne puis m'empêcher de regretter que la psychologie
linguistique attire si peu de gens, et que beaucoup de récents traités de psychologie, excellents par ailleurs, ne consacrent pas même une ligne au lapgage.
(TH. RIBOT. L'évolution des idées generales, blz. 98.)
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zonder invloed wanen op hun Nederlandsch. En vandaar mijn
verhandeling over de innerlijke taal.
Ik hoopte daardoor heel practisch te zijn.
Dat onderwerp bracht als vanzelf de vraag aan : Kan de
mensch zonder woorden denken?

Vroeger zeiden velen neen, en, daarvan uitgaande, liet men
de doofstommen en de doofstomblinden aan hun ellendig lot
over en sloot hen zelfs op als zinneloozen. De woorden zoogemeend noodzakelijk om te kunnen denken, werden beschouwd
als de wekkers, zelfs als de dragers van door God ingestorte of
van overgeërfde gedachten. Woorden leeren was gedachten verschaffen. Vandaar het psittacisme, het holle-woordenonderwijs,
de schrikkelijke plaag die zoolang in de scholen gewoed heeft en,
hier en daar nog niet is uitgeroeid.
Ik bewees, — zeker tot voordeel van het onderwijs, meende
ik, -- dat de mensch zonder woorden denken kan ; ik bewees het
én door de handelingen van nog niet sprekende kinderen, met al
de infantilisten, én door het leven van de doofstommen, én door
de opvoeding van de doove blindgeboren Marie Heurtin, --- al
feiten die door ieder kunnen vastgesteld worden.
En hoort nu hoe de heer SEGERS over die onomstootbare
bewijzen spreekt :
u Onze collega beweert dat de woorden niet noodig zijn om te
denken... 't Is mogelijk dat deze stelling theoretisch juist zij; zelfs
voeg ik er hij, dat de bewijsredenen, die de heer Jobs heeft aangehaald, mij hebben getroffen » (blz. 628.) — « En, al moge 't waar zijn,
wat de heer Joos ons herinnerde, dat het kind kan denken, eer het
kan spreken, zelfs eer het de taal kan verstaan, dat woordbeelden
niet alleen denkbeelden verwekken; al is 't niet onmogelijk dat Wangemann te veel uitsluitend is, waar hij beweert dat de spraak de
eenige weg is die naar den geest leidt; al kon men aannemen ,dat men
ook door teekens, beelden en gebaren kan onderwijzen, heeft dit alles
slechts een theoretisch, wil men een wetenschappelijk belang. »
(Blz. 63o.)

En waarom spreekt hij over die bewijzen, met vormen did
uiterlijk twijfel uitdrukken, maar in den grond loocheningen
zijn?... Is 't omdat hij meent dat men zonder woorden niet denken kan, indien het waar is dat men voor de verstandsontwikkeling met woorden denken moet?... Zeker is 't weer zijn verkeerde
indruk die hem belette te zien dat beide stellingen gansch ver-
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schillen, dat de eene de andere niet inhoudt, vermits de mijne
van algemeen kunnen en de zijne van beperkt moeten spreekt. Ik
kan, zonder met mij zelven in strijd te zijn, aan den heer SEGERS
het antwoord geven van hertog d'Argyll aan Max Muller, die
heel zijn leven en hevige nominalist was : « Het woord is noodig
tot den vooruitgang van de gedachte, niet tot de daad van de
gedachte ^.
En gaf ik dat antwoord, het zou niemand moeten verwonderen die naar mijn verhandeling geluisterd of ze aandachtig
gelezen heeft. Op blz. 9 stel ik de vraag : zijn er voordeelen aan,
met woordbeelden te denken ? Ik haal zes gewichtige en onderscheiden voordeelen aan, die 39 regels druk beslaan, en kom tot
het besluit : De woordbeelden maken dus het denken lichtei, sneller

en kaarder.
Is 't niet verbazend dat de heer

SEGERS van die woorden
niet eens gewaagt ? Hoe heeft hij niet bemerkt dat, tot het
opbouwen van zijn stelling, het beter was van die woorden uit
te gaan dan door een manke redeneering de mijne te willen
ontzenuwen of af breken ?... o! Die indruk!

De heer SEGERS, om te bewijzen dat de spraak het eenig
middel is om het verstand te ontwikkelen, geeft drie aanhalingen : i° van Kehr, die geen passend bewijs is en die ik ook ten
volle bijtreed; 2° van Denzel, die niet klaar is; 3° van Wangemann, die, volgens mij, drie overgroote onzinnen bevat.
Daarbij komt nog zijn beschouwing over de dieren, met zijn

aanhaling uit Van der Palm : « Ontneem den mensch het weldadig spraakvermogen dat de weldadige Schepper hem gaf, en
er is niets dat hem boven den staat der dierlijkheid verheft ».
(Blz. 502.)
De heer SEGERS durft dat niet verantwoorden, zegt hij.
Waarom het dan aangehaald ?... Ik, ik voel medelijden voor
Van der Palm, als hij denkt dat hij alleen door de taal boven de
dieren verheven is ; ik voel verontwaardiging, indien hij de stommen met de dieren gelijkstelt.
Over de dieren spreekt onze collega als volgt :
« Dieren zullen ook wel denken. Doch hunne gedachten zullen
onbepaald, verward zijn. Waarschijnlijk omdat zij de gave der

spraak missen. » (Blz. 63o.)
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rent, et cela passe l'animal, qui ne saurait ni briser les séquences
de son univers, ni en dissoudre les éléments dans le creuset de
l'imagination : il le prend tel qu'il lui vient, sans jamais s'en
étonner le moins du monde ' (i).
Nu mag ik besluiten dat al de bewijzen door den heer SEGERS
aangebracht, zijn stelling weinig sterker gemaakt hebben.
Als ik dan daarnevens zie hoe verre de verstandsontwikkeling ging van zooveel doofstom-blinden, die dus zonder de
spraak werden opgeleid, onder andere, van Laura Bridgman en
Elisabeth Robin in de school van Boston; van James H. Caton,
in die van New-York; van Elin Klasdotter, in de Zweedsche
school, van Venersborg; van Herta Schulz, in de Duitsche, van
Nowawes; van Joseph Sure, in die van Paderborn; van Ida M.
Brookfield, in de Schotsche school, van Edimburg; van Anna
Temmerman, te Brugge; van Marie Heurtin en Anne-Marie
Poyet, in de school van Larnay ; — dan, dan sta ik voor een
massa dwingende bewijzen die mij niet toelaten te zeggen met
den heer SEGERS dat de ontwikkeling van den geest slechts door
middel der spraak mogelijk is; noch met den hertog d'Argyll dat
het woord noodig is tot den vooruitgang der gedachte. Dan zeg
ik alleen : tot de ontzvikkeling van den geest is de spraak, niet noodzakelijk, maar uiterst nuttig.

Denkt nu iemand dat ik de zaak te veel uitpluis, dan antwoord ik : Dzstingue frequenter is een vaste regel voor juistheid
in de wetenschap : uiterst nuttig is niet noodzakelijk en
onderstelt nog andere middelen. En behaagt het sommigen, te
goeder of te kwader trouw, de macht der spraak te overdrijven

en er een soort van godheid van te maken, om des te gemakkelijker de bedrijvige ziel te verzwijgen of te loochenen; mij, spiritualist, mij lust het op de verstandsontwikkeling door louter
tastbeelden te wijzen en te drukken, om, in overeenstemming
met mijn godsdienstige en wijsgeerige overtuiging, de werkzaamheid der ziel beter te doen uitkomen.
Zoo spreekt Pater De Groot, professor aan de Hoogeschool
te Amsterdam : « Die hoogere werkzaamheid der ziel (de abstractie) verkrijgt eene nieuwe aanschouwelijkheid bij de doofstomblinden. Bij hen vangt nagenoeg alles aan met den tastzin. Wat
(t) Précis de psychologie, traduit par BAUDIN et BERTIER,

blz. 488.
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kan er meer aan het hier en het nu, meer aan liet bijzondere verbonden zijn dan deze zin ? Men moge dan, op alle denkbare
wijzen, de gegevens, indrukken, waarnemingen en voorstellingen
van den tastzin, en zooals deze ze oplevert, met elkander verbinden; nooit zal iemand uit deze verbindingen eene kennis verkrijgen van het universeele en het noodzakelige; van hetgeen geldt
altijd en overal. Niets wordt hier verklaard door een beroep op
« custom ». De kennis, waarvan wij spreken, toont zich als inzicht, met innerlijke evidentie; dit is iets anders dan « gewoonte ».
« Daar nu, wat vroeger wel geschiedde, het feit niet meer
wordt geloochend, dat personen van hun beste en edelste zinnen
verstoken, de boven omschreven geestelijke kennis verwerven,
schijnt tegenover eene min of meer materialistische theorie over
de menschelijke kenvermogens opnieuw deze slotsom gewettigd :
daar wezens, door den tastzin zoo sterk aan ruimte en tijd
gebonden, tot een kmnis opklimmen, die geenszins door het
hier en het nu wordt beperkt, bezitten zij, krachtens hunne menschelijke natuur een boven de zinnen gaand, dat is geestelijk
vermogen; een vermogen, hieraan kenbaar, dat het de stoffelijke
dingen op onstoffelijke wijze begrijpt en dat het door deze hoogere kennis der stoffelijke dingen kan opstijgen tot Benige kennis
van in zich onstoffelijke dingen en wezens » (I).
En Georges Picot, secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences morales et politiques de Paris, in zijn brief aan Louis
Arnould, professor aan de Hpoogeschool te Poitiers en schrijver

van het leven van Marie Heurtin : « Quel sujet de réflexions,
Monsieur! et qu'il nous porte loin de ceux qui voyaient dans nos
idées le résultat de nos sens! En comparaison de la vue qui nous
offre le spectacle du monde, de l'ouïe qui nous pénètre de la
pensée extérieure, du langage qui fait de l'homme l'être social
par excellence, qu'est-ce que le toucher? N'est-ce pas un sens
tout matériel ? Et cependant la force de l'étinceile intime qui est
en nous est telle que ce sens tout animal peut s'éveiller, sentir,

eiprimer, et qu'il en peut jaillir toutes les formes de la pensée!
« Je ne connais pas de preuve plus précise de la puissance
de 1'arne pensante.
(t) Eenige beschouwingen over de geestelijke ontwikkeling van blinde
doofstommen, blz. 51.
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« En s'échappant de prison, elle a apporté la démonstration
de son existence » (i).

*
**

Nunc paulo minora canamus.
Ik stond waarlijk verstomd, toen ik de volgende zinnen van
onzen collega las :
« Hij (de heer Joos) zet echter de stelling voo uit dat in sommige
streken het schier onmogelijk is in de lagere school ernstige uitslagen
te verkrijgen, wat het onderricht der algemeene letterkundige. taal
en der beschaafde uitspraak betreft. Onze uitstekende collega verontschuldigt de onderwijzers dezer streken, indien hunne pogingen
bijna geheel ijdel blijven... » (Blz. 632.)
« Omdat de heer Joos de onderwijzers verontschuldigt, wanneer
hun onderricht in dit opzicht geene of althans slechts geringe uitslagen oplevert...; omdat hij beweert dat het in den toestand, waarin
velen verkeeren, onmogelijk of bijna onmogelijk is duurzame uitslagen te verkrijgen... » (Blz. 640.)
« Den onderwijzer doen gelooven dat het hem onmogelijk is duurzame uitslagen in het onderricht der algemeene, letterkundige taal,
der beschaafde uitspraak te verkrijgen... » (Blz. 641.)

Waar toch heb ik zulke dwaasheden verkocht ? Zeker in
mijn lezing niet, want ik vind er geen spoor van. Is 't misschien
weer de verkeerde indruk die gewerkt heeft?...
Ik sprak, niet over de uitslagen van het taalonderricht in
zijn geheel, maar over de uitslagen betreffende de innerlijke taal.
Ik zei alleen het volgende en haal het letterlijk aan, wat het beste
middel is om eerlijk te redetwisten, want... traduttore, traditore.

I° « En denkt toch niet dat de schooluren alleen, ook alle
naarstig besteed, voldoende zijn om in den geest van den leerling het Nederlandsch tot innerlijke spraak te verheffen ! ... »
Een taal tot innerlijke spraak verheffen, dat is de einduitslag,
de volle bekroning van h.-:t taalonderricht.
Wat is mimers de innerlijke spraak, volgens mij en ook
volgens den heer SEGERS, vermits hij mijn bepaling noch gewijzigd, noch afgekeurd heeft ? « 't Is ,staat er op blz. 377, de verzameling van al de woordbeelden... die, zonder de minste moeite van
onzentwege, even vlug in onze verbeelding verschijnen als de
(t)

Ames en prison, blz.
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de zinnelijke vorm van onze gedachten opkomen en, bewust of
onbewust, de eerste gedaante onzer gedachten zijn en blijven,
in welke taal ook men die uitdrukke ».
Neen, het Nederlandsch kan de innerlijke spraak niet worden van een kind dat, terwijl het op straat en te huis altijd dialect
spreekt, maar zes jaar en telkens maar tien maand ter school gaat
gedurende vijf uren per dag ; men neme daarbij in aanmerking
dat de helft van die vijf uren in stilzwijgend werken doorgaat
en de andere helft voor twee vierden ingenomen wordt door de
voordracht van den meester, die weinig klassikale oefeningen
geven kan en de lees- en spreekbeurten moet verdeelen onder
de 35 leerlingen van een afdeeling, soms onder de 70 van zijn
klas... Want de innerlijke spraak, — ik heb het bewezen en de
heer SEGERS heeft het niet betwist, — bestaat vooral uit spraakbeelden, dus uit beelden van woorden die het kind niet enkel
gehoord, maar, al sprekende of lezende, heeft uitgebracht.
Zeker kan het kind menige brok Nederlandsch in zijn
innerlijke taal hebben. Dat is gansch natuurlijk voor de begrippen
die het in zuiver Nederlandsch, niet door het dialect opdeed,
gelijk de gebeden, den catechismus, de benamingen en redeneeringen in sommige vakken, zooals rekenkunde, geschiedenis en
aardrijkskunde. Maar hoeveel zaken zijn er niet, gelijk spelen,
speeltuigen, enz. die tot de eigen wereld van het kind behooren
en waarover in de school zoo zelden gesproken wordt ? En hoe
wilt ge dat het kind in 't Nederlandsch denke, als het de zaken
alleen dialectisch benoemen kan ?
Dan zijn er nog een macht begrippen waar de leerling een
dialectischen vorm of naam voor heeft, dien de school, meester
of boek, waar er gelegenheid toe is, door den Nederlandschen
vervangt.
En daarop slaat het 2° dat ik zei over de mogelijke uitslagen
in de lagere school : « Denkt zelfs niet, zoo schreef ik, dat het
volstaat de kinderen drie- of viermaal een Nederlandsch woord
te geven om het door hen dan vlug te hooren gebruiken, om
hen dan te doen verzaken aan het dialectisch synoniem, dat ze
duizendmaal hoorden, dat ze voortdurend hooren en zullen
blijven hooren van ouders en gezellen!

Beteekent dit dat het aanleeren van zulk woord nutteloos
is ? Neen, de kinderen zullen 't verstaan, ze zullen 't zelfs gebrui-
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De lagere onderwijzer, die alle dagen 5 uren met het
Nederlandsch kan omgaan, zou onbekwaam worden, terwijl er
menige leeraar in vreemde talen is die, buiten de enkele klasuren per week, altijd zijn moedertaal spreekt en toch heel goed
Duitsch en Engelsch onderwijst !... Neen, dat is te erg.
Heeft onze collega niet bemerkt dat er tegenstrijdigheid
bestaat tusschen wat hij nu van den onderwijzer bevestigt en
wat hij vroeger van het kind verwachtte ? ... Het kind zou op
6 jaar met 5 uren per dag het Nederlandsch tot innerlijke spraak
moeten hebben, en de onderwijzer zou in zake van taalonderricht geheel en al onbekwaam worden, niettegenstaande zijn
opleiding én in de lagere school, én in de normaalschool, niettegenstaande zijn verdere en voortgaande oefening gedurende
5 uren daags in de klas?... Nog eens, dat is te erg.
^

**
Één enkel punt maar wil ik nog bespreken, want mijn lezing
wordt te lang.
De heer SEGERS klaagt mijn taal als gevaarlijk aan, omdat
ik de onderwijzers verontschuldig die uit menschelijk opzicht
buiten de school dialect spreken.
Ze verontschuldigen, van alle schuld vrij spreken, neen, dat
kan of mag ik niet; ze verschoonen, verzachtende omstandigheden geven, ja, dat wel.
Ik stel een feit vast, dat bijna algemeen is. Ik betreur het
diep en zou het willen verhelpen. Daarom zoek ik naar de oorzaken en vind gemakzucht en menschelijk opzicht.
Gemakzucht en menschelijk opzicht, twee erge kwalen,
maar die zeker niet eigen zijn aan de onderwijzers alleen.
Zeer weinig menschen worden door het harde geprikkeld :
het zijn de helden. De meesten vluchten het moeilijke of zoeken
het te verzachten, zelfs waar de strenge plicht gebiedt.
't Menschelijk opzicht telt oneindig veel slaven, zelfs in
godsdienstzaken. Zeer weinigen mogen zich volkomen vrij heeten, 't is te zeggen, handelende volgens de stem, niet van de
menschen, maar van hun rede alleen.
En, als ik de algemeenheid dier kwalen zie en door ervaring
weet dat men ncg geen karakter is, omdat men meester heet,
dan, bewogen door mijn genegenheid voor de onderwijzers, dan
val ik niet in vinnige woorden uit, die niets goeds opbrengen,

833 -maar verbitteren; dan heb ik medelijden met hen en zoek naar
^.

middelen om den last, die voor veler zwakheid te zwaar is, te
verlichten.
Nederlandsch spreken in 't gewoon leven zal velen doen
spotten, zoolang het een louter zonderlingheid is. Ik wil er een
voornaamheid van maken, omdat de hoop voo rn aam te zijn
een allersterkste prikkel is in zuiver menschelijk handelen en
licht maakt wat zwaar is. En Nederlandsch spreken zal voor.raaam zijn, als de voornamen het spreken.
Is dat niet de gewenchte verbetering tot de volgende
eeuwen verschuiven ? Ik denk van neen.
Tot v6or enkele jaren waren de leerlingen van de vrije
gestichten verplicht in hun uitspanningen altijd Fransch te spreken ; buiten de klas mochten ze nooit hun moedertaal bezigen.
Sedert het verschijnen van de Risschoppelijke Onderrichtingen
beschikken ze wekelijks, over drie volle dagen om zich in het
Nederlandsch te oefenen. Lees- en voordrachtoefeningen, die
vroeger haast niet bestonden, worden nu in veel gestichten
regelmatig gegeven.
Onze studentenbonden bloeien meer en meer, en op de
feesten en vergaderingen die ze houden, kan men vernemen
hoe deftig ze hun taal begeeren en beginnen te spreken.
Ik zelf, ik handel zooveel en waar ik kan ;
deels door mijn toedoen, is men er aan gewend geworden
in het bestuur van ons Davidsfonds en in Qnzen Vlaamschen
Studiekring geen dialect meer te spreken ;
op mijn aandringen geeft men in Sini-Jozefspatronage te
Sint-Niklaas, aan de jonge werklieden die er tot sociale sprekers opgeleid worden, uitdrukkelijke lessen van schoorilezen en
van deftige uitspraak;
op mijn aanvraag droeg een onderwijzer op het laatste
Congres van het Davidsfonds te Sint-Niklaas gehouden, een
verslag voor over den onderwijzer en de beschaafde omgangstaal ;
ik zelf las op dat Congres een verslag over het Davidsfonds
en de algemeene taal.
Dit waren mijn wenschen :
10 Dat de leden van liet Davidsfonds die, als priester, advocaat, geneesheer, notaris, enz., door waardigheid en ontwikkeling boven het gewone volk staan, in hun ambtsbediening aan
hun dialect verzaken ;
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vrije gestichten, de hand er aan houden dat de .Bisschoppelijke
Onderrichtingen betreffende het Nederlandsch spreken stipt
gevolgd worden, en zij in dit punt altijd, zoo binnen als buiten
de klassen, het goed voorbeeld geven aan hun leerlingen ;
3° dat de leden van het Davidsfonds die een dochter naar
een pensionaat zenden, eischen dat hun kind gelegenheid hebbe
om een zuivere taal te leerera spreken ;
4° dat, krachtens een artikel in het reglement te schrijven,.
in al de vergaderingen van de besturen en van de kringen die
van het Davidsfonds afhangen, geen dialect gesproken worde.
En ik zei tot de priesters in 't bijzonder : « Het Davidsfondsheeft verscheiden honderden leden onder de geestelijkheid.
Mag ik een beroep doen op den goeden wil van zooveel jonge
Vlamingen als we daaronder tellen ?... Waarom zouden zij,
juist gelijk verscheiden kloosterorden het doen, in hun priesterlijke bediening niet altijd de beschaafde taal spreken ?... Wat
reden kan er bestaan voor hen die aan heel hun bisdom en niet
meer aan een bepaalde streek behooren, hun geboortedorp met
hun dialect overal op de lippen mee te dragen ?... Waarom het
Nederlandsch alleen voor den preekstoel ? ... Hebben ze niet
menig ander werk te verrichten dat, juist om zijn verhevenheid,
een beschaafde taal vraagt ? ... Is 't niet zonneklaar dat ze door
hun beschaafde taal, die hen boven het volk plaatst, meer door
de menigte zullen geacht en geëerbiedigd worden, en er ook een
meer beschavenden invloed zullen op hebben ? ... »

.

En denkt ge dat al die afzonderlijke pogingen zonder uitslagen zullen blijven ?... Neen ! neen ! ze zijn het steentje in
den stillen en effen vijver geworpen. Eerst komt er een kleine
kring, dan volgen er andere die altijd wijder en wijder worden
en na enkele stonden heel den stillen en effen vijver tot aan
zijn boorden doen bewegen en rimpelen....
Ziet wat er reeds gebeurt. We hadden op ons congres
een damenafdeeling ingericht, waar Pater Salsmans, Juffrouw
M. Belpaire en de Hollandsche juffers Wigman en Vetter het
woord voerden. Veel vooroordeelen zijn daardoor gevallen en,
op verzoek van verscheiden rijke vrouwen, stichten we nog
deze week een Damenvereeniginn, waarin alleen de beschaafde
omgangsta al zal gesproken worden.
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ge:;teld, zal de jaarlijkscIn; i"tlcst \'an dit FOIlJ~ JoOl' haalgebruikt worden llaar eigen illzicht en naar den el:;ch clel:
omstandigheden:
a) hetzij tot het uibcbrijvtn van pdjsvragen, bebij tot het uitgeven van ingezonden werken op bet gebied der N ederlandscbe taalkunde;
hl hetzij tot bet uitgeven van Middelnederlandscbe tek,ten op bet gebied de.
Roomsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklarmg, liturgie, zedeleer, catecbese,
homiletiek, hagiograpbie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichteDtordensregelen;
e) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereiz( D,
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera D en c genoemdt',
noodzake1ijk worden bevonden;
d) betzij lot bet bekostigen van de illustratie van reeds door de AcadeRlie
nderncmen uÎlt:aven in den aard van de onder littera b EO C genoemde.

Eene ecrste prijsvraag is voor het jaarI917 uitgeschi-eyen, t.\\',
.ltlicldeleeuulu·lae Lltul,,,h.-. - lnrichting en 'Ytrspreiding der Middelnederland.ebe Cetild",- en Cehedenboeken.
Prijs: 600 Ir.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916
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vergadering van 19 October 1910.
Aanwezig de heeren : Prof. AD. DE CEULENEER,
bestuurder, Is. TEIRLINCK, onderbestuurder, en EDW.
-GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren Jhr. Mr.

NAP. DE PAUW,

Prof. Mr.

JULIUS

OBRIE, JAN BROECKAERT, JAN BOLS, KAREL DE FLOU,

,Jhr. Dr.

KAREL DE GHELDERE,

SEGERS,

Prof. Dr.

Dr. L.

SIMONS, GUSTAAF

WILLEM DE VREESE,

DERMANS, JAN BOUCHERIJ, AMAAT JOOS,
RIEST,
TAGNE,

Prof. Dr. C. LECOUTERE en
werkende leden;

Dr.
Dr.

JAC. MUYLHUGO VER-

VICTOR DELA MON-

de heeren OMER WATTEZ en Dr.
briefwisselende leden.

IS. BAUWENS,

De heeren Dr. H. CLAEYS, TH. COOPMAN en Mr.
werkende leden, hebben laten weten,
dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.

EDW. COREMANS,

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
September-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

De Heer Bestuurder richt daarna tot de Vergadering de volgende toespraak, ter herinnering aan het
buitenlandsch eerelid der Academie, den geleerden heer
Prof. Dr. ERNST MARTIN, die den 13 Augustus te Straatsburg overleed :
MIJNE HEEREN,

De Academie heeft alweer een droevig verlies ondergaan
door het afsterven van Dr. ERNST MARTIN, professor aan de
hoogeschool te Straatsburg, aldaar den 13 Augustus overleden.
Dr. MARTIN werd in 1898 tot buitenlandsch eerelid verkozen. De Academie wilde aldus zijn grootti verdienste erkennen
op het gebièd der Nederlandsche taal- en letterkunde en
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vooral hulde brengen aan zijne studies over. den - Reinaert,
welke hoog gewaardeerd worden. In Duitschland had Dr. MARTIN zich grooten roem verworven door zijne werken over
de dialecten van den Elzas en ook door zijne Mittelhochdeutsche
Grammatik, die niet minder dan 13 uitgaven beleefde. Pas
eenige maanden geleden had Dr. MARTIN onze Koninklijke
Instelling een belangrijk fragment van een leerdicht van 120 versregels medegedeeld, dat door de zorgen van ons geacht medelid
Prof. Dr.WILLEM DE VREESE binnen kort zal uitgegeven worden.
Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
—

Door de Regeering :
Ministère de l'Intérieur et de l'Agricuiture. Annuaire sta* tistique
de la Belgique. Quarantième année, 1909. Bruxelles, 1910.
Bibliothèque coloniale internationale. Institut colonial international. Bruxelles, 9e série. L'enseignement aux indigènes. Documents
officiels précédés de notices historiques. Tome II. Colonies francaises
Indo Chine.
(suitel. Madagascar.
Colonies britanuiques. Bruxelles, 1910.
KURTH (G.). - Académie Royale de Belgique. Classe des
Lettres et des Sciences morales et politiques et Classe des BeauxArts. Mémoires, collection in-80. Deuxième série, tome VII, fascicule II Etude critique sur Jean d'Outremeuse, 107 p. Bruxelles, 1910.
—

-

—

TIJDSCHRIFTEN. - Académie Royale de Belgique. Bulletin de la
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe des
Beaux-Arts, nos 7-8, 1910.
Id. Bulletin de la Commission Royale
Id. Prijskamp voor 1913 en bestendige prijsd'Histoire, no 3, 1910.
kampen. — Bibliographies de Belgique, 1910. Première partie : Livres,
n os 15-16; Deuxième partie : Publications périodiques, nos 15-16;
Bulletin mensuel des sommaires des pétiodiques, nos 3-6, 1910. — Bulletin des Commissions Royales d' Art et d'Archéologie, nos 5-9, 1910. —
Bulletin des Musées Royaux, no 7, 1910. — Arbeidsblad, nr 16, 1910. —
Maandschrift van het Beheer van Landbouw, nr 8, 1910.

Door de Société d'Emulation, te Brugge :
HEYSSE (AUBAIN). -- Tabulce capitulates almee provincie sancti
7oseph, in comitatu Flandrice ordinis Fratrum Minorum Recollectorum
(1629-1796), éditées par le P. AVBAIN HEYSSE, frère- mineur de la

province de Saint-Joseph en Belgique. Bruges, 1910.

Annales de la Société d'Emulation, no 3,

1910.

—
—
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(Handschrift.)
B. BIESWAL.
Door den
den heer JAN
JAN BROECKAERT,
BRoECKAERT, werkend lid te Dendermonde
Dendermonde::
BRoEcKAERT (JAN).
(JAN). - - De JaarJaar- en Weekmarkten
DmderWeekmarkten van Dender
BROECKAERT
.,/wllde door JAN
JAN BROECKAERT
BRoEcKAERT Dendermonde,
Dendermonde,1910.
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IglO. —
- Onthouding (Student-Onthouder,
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Ingekomen boeken.
demie zijn ingekomen :
GHEYN ( J. VAN DEN).

des 102 miniatures de

---

Voor de Boekerij der Aca-

Histoire de Charles Martel. Reproduction
par J. VAN DEN GHEYN,

LOYSET LIÉDET (1470),

S. J., conservateur des manuscrits à la Bibliothèque Royale de
Belgique. Bruxelles, 1910.
BRASSINNE (JOSEPH', docteur en sciences historiques, premier
sous-bibliothécaire de l'Université de Liège. — Catalogue des Mannscrits légués à la Bibliothèque de l' Université de Liège par le BARON
ADRIEN WITTERT. Liège, 1910.
NUYENS (A.). -- Nuovo dizionario Italiano-Olandese e OlandeseItaliano. Con riguardo speciale alle espressioni tecniclie del commercio,
delle scienze, dell' industria, delle asti, della politica etc. di A. NUYENS.Part e prima. Italiano-Olandese. Gouda, z. j.
De Gids, October 191o.

Ruildienst. -- Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Vlaamsche Arbeid nrs 8-9, 191o. — Nederlandsch Archievenblad,
nr x, 1910-1911. — Biekorf. nr 19. 191o. — Bijdragen tot de Geschiede-,.
bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, Aug. en Sept., is
'191o. — St. Cassianusblad, nr 10; Bijvoegsel. nr x6, 191o. — De
Katholiek, Oct. 191o.
Onze Kunst, Oct. 191o. — De Maasgouw,
nrs 4-5, 191o. — Het Katholiek Onderwijs, nrs 11-12, 191o. -- De
Opvoeder, n rs 26-27, 191o. — De Opvoeding, 11r 10, 191o. — Christene
School, nrs 21-23, 1910. — De Schoolgids, n rs 38-41. 1910. -- Studiën,
nrs 1-3, 1910.

Ingekomen brieven. -- Vervolgens stelt de Bestendige Secretaris de Academie in kennis met de volgende
ingekomen brieven :
z°) Afsterven te Straatsburg, van Dr. Ernst Martin, buitenlandsch eerelid. — Brief van 12 October,
waarbij de veeled. heer E. MARTIN, uit Straatsburg, de
Koninklijke Vlaamsche Academie bericht, dat de heer
Professor Dr. ERNST MARTIN, buitenlandsch eerelid der
Academie, den 13 Augustus te Straatsburg overleden is.

39
-- Op voorstel van den Heer Bestuurder, neemt der .
heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE aan, zich voor het
jaarboek met het levensbericht van den betreurden overledene te belasten.
^.-

8

--

Marnix' Byencorf : Verhandeling door den heer
P. L. VAN ECK Jr., leeraar in de Nederlandsche Taal- en
Letterkunde te 's-Gravenhage, aan de Academie ter uitgave aangeboden. (Zie Verslagen en Mededeelingen, 1909,
Register van zaken, blz. 954.) -- Brief van 28 September, waarbij de heer P. L. VAN ECK Jr zich, zeer tot
zijn leedwezen genoodzaakt ziet de Koninklijke Vlaamsche Academie te berichten, dat hij aan zijn plan geen
uitvoering kan geven. Door veranderde omstandigheden
heeft hij te weinig tijd over, om zulk een omvangrijken
arbeid te kunnen volbrengen.
20)

Me dedeeling
door den Bestendige a Secretaris.
Uitgaven der Academie : Verzending der uitgaven van V April tot 3o September van de pers gekomen : a) Zuid-Oostvlaandersch Idioticon, door Is. TEIRLINCK. -- b) De statistische methode in de Plantkunde en
hare toepassingen op de studie van den invloed der levensvoorwaarden, door Dr. C. DE RRUYKER. — c) De geschiedkundige oorsprong van den aflaat van Portiunkula, door
Dr. A. FIERENS. — d) Bibliog raphie van den Vlaamschen
Taalstrijd, 1879-1882, door TH. COOPMAN en JAN
BROECKAERT (88te deel).
Den 17 October werden door de zorgen van den
Bestendigen Secretaris de bovenvermelde uitgaven aan~
de Buitenlandsche Eereleden der Academie gestuurd,
alsmede --- hetzij alle, hetzij enkele er van aan
5 ministeriën in België, aan 4 0 genootschappen, boekerijen en onderwijsinrichtingen hier te lande; aan 3o
openbare boekerijen, hoogescholen en letterkundig e
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genootschappen uit den vreemde, en aan 34 bijzondere
personen, zoowel in het binnen- als in het buitenland.

Mededeelingen namens Commissiën.
I °) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer KAREL
DE FLOU, secretaris, legt het hierondervolgende verslag
ter tafel, over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
voorzitter; TAN BROECKAERT, ondervoorzitter; Jhr. Mr. NAP. DE
PAUW, EDW. GAILLIARD, Thr. Dr. KAREL DE GHELDERE en
Prof. Dr. C. LECOUTERE, leden, en K. DE FLOU, secretaris.
De Vergadering gaat over tot de _ verkiezing van voorzitter,
ondervoorzitter en secretaris voor het tijdstip 1 n Januari 1911 tot
31 n December 1912. Worden verkozen : de heeren JAN BROECKAERT, tot voorzitter, Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, tot ondervoorzitter en K. DE FLOU, tot secretaris.
Kleine verscheidenheden. Vervolgens geeft de heer EDW.
lezing van een studie over de uitdrukkingen Ghe-GAILRD
deelde cleederen en Gheminghede cleder en deelt hij de volgende
stukjes mede : Hoeyken, Hoeyken ofte Grans, Onze lieve Vrauwe
Hoedekin en Roosenhoevken; — Heer ende meester (Eigenaar, fr.
Propriétaire) ; — Hooftleerinne of Hooftleeringhe; -- alsook OnreMike Wandeling-e.

De Vergadering beslist, die stukjes in de Verslagen en Mededeelin'en te laten opnemen. — (De Academie keurt die beslissing goed.)
20) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. — De heer Is. TEIRLINCK, waarnemende secretaris, legt het hierondervolgende verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden:
Waren aanwezig de Heeren Prof. Dr. W. DE VREESE, voorzitter, Dr. jAc. MUYI.DER MANS, ondervoorzitter, Prof. Mr. JULius
OBRIE en IS. TEIRLINCK, leden.

—
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De Heer TEIRLINCK neemt op zich om voorloopig den heer
COOPMAN, secretaris, door ziekte tijdelijk belet, te vervangen.
De Commissie stelt voor als candidaten voor de openstaande
plaats (die van den Heer HANSEN) :
Iste candidaat, den heer Dr. L. SIMONS;
2de candidaat, den heer JAN BOLS.
Worden benoemd voor het tijdstip I n Januari 1911 tot
30 December 1912, tot voorzitter, de heer Dr. JAC. MUYLDERMANS; tot ondervoorzitter, de heer Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD.
De heer TH. COOPMAN wordt opnieuw tot secretaris verkozen.
DAGORDE.
Lezing van den heer Dr. Jac. Muyldermans :
Recht en Reden.
De heer Dr. MUYLDERMANS geeft,
onder de benaming Recht en Reden, eene toelichting bij

zijne vroegere Beschouwingen over de Uitspraak onzer
Taal. Hij stelt nog eens vast, hoe hij van het stelsel van
Ternest uitgaat, doch met hem ook wil aangenomen of
geduld zien in de uitspraakleer : « die eenige lichte uit-.
zonderingen, waarin het erkende betere en onzen luchtigeren landaard van ouds eigene wordt gehandhaafd ».
Hij weert het verwijt af alsof hij de Brabaiitsche uitspraak als de eenige goede en wenschelijke zoude voorstaan, en, naar Jan David, legt hij uit hoe b. v. de uit-.
spraak der scherplange e's en o's moet verstaan worden.
Met het gezag van Noord-Nederlanders verdedigt hij
het behoud van het verschil in de uitspraak dier zacht-.
en scherplange klinkers. Zulke nuanceering neemt de
eenheid van taal niet weg. Zooals men thans het beschaven der uitspraak hier te lande aansteekt, is er gevaar
voor een verkeerden weg in te slaan, zegt de spreker.
Onrechtvaardig ware 't 'te beweren, dat er voor de
beschaving der uitspraak in België niet geijverd werd;
wat men ook zegge, daar bestaat eene overlevering, er
bestond regelmatige werking. De heer MUYLDERMANS
beroept zich o. a. op Ternest, Herenrans, Van Beers

.., . 842 ._._
en Sleeckx, wier gezag ten bewijze men hem betwist.
had. Tal van opwerpingen raakt hij in 't voorbijgaan
aan. Hij weidt er ten slotte over uit, hoe het invoeren
der zoogezeide beschaafde uitspraak regelrecht tot het
Kollewijnsch en tot een nieuwen spellingsoorlog voert.
—De lezing van Dr. MUYLDERMANS geeft aanleiding
tot eene bespreking waaraan de heeren Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Prof. Dr. C. LECOUTERE en Spreker
deelnemen.
-- Op voorstel van den heer Bestuurier, beslist de
Academie, dat de lezing van den heer MUYLDERMANS in
de Verslagen en Clededeeling esa zal opgenomen worden.

.

De vergadering wordt te 4 uur gesloten.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
XXXVI.
HEER ENDE MEESTER.

In den volgenden tekst komt deze uitdrukking voor met de

beteekenis Eigenaar, fr. Propriétaire :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Hoogstraten, Burgerlijke processen, Getuigen, in een stuk van 19 September 1562 :
« Tuycht ende verclaert by cede hoe dat hem wel kennelyeken
is dat tanderen tyden wylen H. met Hey lken, syn huysvrauwe, heb-

ben in hueren leven gepossesseert, beseten ende gebruyct,heere ende
meester geweest syn van een stede, gronden ende toebehoerten metten
erve opt oesteneynde onder Meerl gelegen ».
Vgl. met Heere van den gronde. (Edw. Gailliard, De Keure
van Hazebroek van 1336, IVe deel, blz. 79, col. r.)
EDW. GAILLIARD.

RECHT EN REDEN.
TOELICHTING BIJ MIJN

« Esnige Beschouwingen over de Uitspraak onzer Taal »
door Dr. JAC, MUYLIDERMANS.
Toen men in den schoot der Academie mijn « Eenige Beschouwingen over de Uitspraak onzer Taal » besproken heeft (i),
heb ik mijn recht tot antwoorden voorbehouden. Met dit antwoord moest ik wachten, daar ik de bespreking over de academische wetten niet mocht onderbreken, en sedertdien met tal
van omstandigheden had af te rekenen; ik acht nochtans mijn
recht niet verbeurd : ik wil er dus vandaag gebruik van maken.
Kom ik op die dingen terug, dan is het niet om twist te
stoken : mijn verleden staat daar immers borg voor. Doch bij
sommige menschen heeft mijne verhandeling eene vrij zonderlinge opspraak verwekt; men heeft mij zaakjes toegeschreven
waar ik in de verste verte niet op dacht, inzichten welke nooit in
mijne bedoeling lagen ; kortom, men heeft in tijdschriften en
elders mijnen naam gekoppeld met... laat ik maar zeggen, met
aantijgingen waar mijne eer verzet tegen aanteekent.
Anderdeels houd ik de grondstelling die als de spil der bespreking was, en de beschouwingen welke men tegen, of liever
nevens mijne zienswijze heeft aangevoerd, -- die houd ik voor zuó
gewichtig, dat het niet schaden zal er nog even op terug te komen.
Mijn antwoord zal echter geen strikt regelmatigen gang
hebben : ik raak beurtelings de opwerpingen aan, naarmate
zij voor de hand liggen. Persoonlijkheden laat ik ter zijde : ze
zijn al te hatelijk, en ik wil aan anderen de spijtige gevoelens en
opwellingen sparen welke ik zelf ben gewaar geworden. Klinken
echter, naar somrniger oordeel, eenige uitdrukkingen wat hard
(I) Cfr. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, December 1908, blz. 949.
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door, ik ben desnoods gereed om ze op te klaren, en er zou uit
blijken dat ik met recht en reden zóó spreken mag.
Ik sta hier niet om een eng particularisme te verdedigen,
om eene ongelikte straattaal op kansel en leeraarsstoel te handhaven, om de beschaving onzer moedertaal te dwarsboomen,
neen : zulk verwijt gooi ik verre van mij. Sprak ik mijn hert
ronduit, en geef ik de voorkeur aan een stelsel dat anderen verwerpen. dan deed ik het in de volle oprechtheid van mijn
Vlaamsch gemoed, met de overtuiging aan de taal van ons volk
dienst te bewijzen, en hare belangen te behertigen; met de overtuiging dat ik trouw bleef aan de overlevering van hen die ons
nog gisteren voorgingen of hier zaten, en in wier geest, evenmin
als in den mijnen, het nooit opkwam den bloei onzer taal en
letterkunde te belemmeren.
Dat inzicht miskent men.
Men wil -- zoo wordt beweerd -- door de zoogezeide algemeene beschaafde uitspraak de moedertaal bij de hoogere standen doen indringen... en ik zou er mij met mijne vrienden tegen
verzetten. Doch waar haalt men het, dat wij minder dan wie
ook, den dag betrachten waarop onze taal wederom in eere
staan zal onder de hoogere standen ? Zulk verwijt diende toch
wel bewezen. Waar haalt men het, dat wij geene gelouterde
uitspraak willen en een ongekuischt dialect zoeken door te drijven ? Praatjes zijn geen oorden en schijn bedriegt. Ei ! en waarom
zouden wij, nu gelijk vóór twintig, vóór tien jaar geleden, de
uitspraak naar ons stelsel niet zoo deftig, zoo edel mogen heeten
als die nieuwerwetsche welke men ons sedert gisteren aanprijst
Wij vreezen maar, dat men den gewonen man vergete met enkel
de hoogere standen in 't oog te houden. Dit loochene men
zooveel men wil, doch stellig wordt heden de moedertaal eene
bijna conventioneele taal voor onze volksklas. Betwist het. Om
het even ! men zal het ondervinden.
0 neen! 't en is er mij niet zoozeer om te doen eene letter
of een' klank te verdedigen of te verwerpen : het geldt veeleer
de grondstelsels welke men ter verdediging of ter verwerping
inroept, en waarvan de toepassing verder grijpt dan een klank
of een lettertje.
En dat het mij om zulk beperkt geschil, om zulk persoonlijk voldoeninkje nooit te doen was, blijke uit al hetgeen ik
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schreef en wreef, sprak en deed in en buiten school en klas ;
blijke uit gansch mijn' handel en wandel tijdens meer dan dertig
jaren werkens in het lager en in het middelbaar onderwijs. Ik
acht het volstrekt geene verwaandheid te getuigen, dat ik langer
dan van gisteren voor de zuivere uitspraak onzer taal geleverd
heb (i), en er reeds voor in de bres sprong, toen velen nog in de
kooien sliepen, zij die me thans in krant en tijdschrift zóó bitsig
voor scheurmaker uitmaken. Scheurmaker of particularist : dat
verwijt, liet eerste althans, zal zeker aa n . anderen passen, daar ik
ten overvloede bewezen heb, dat ik trouw het voetspoor der
ouderen druk, zooals zij ook toegevend aan de eischen van tijd
en plaats, trouw aan de vaderlandsche overlevering die ik verdedigen durf tegen hen die ze verlaten hebben.
Edoch ter zake. Laat ik het geheugen wat opfrisschen en
de synthesis mijner verhandeling van December 1908 herinneren.
Ik vond noch vind de zoogezeide beschaafde uitspraak, thans
in de mode, het ideaal van hetgeen de erkende uitspraak onzer
taal moeste zijn. Naar mijn inzien is zij al te uitsluitend, en ik
meende zelfs, en nu nog, dat zij in Noord-Nederland z6ó algemeen niet is gelijk men in België beweert, ja, dat er wel me er
dan ééne oneenigheid alginder bestaat, al neem ik dadelijk aan
dat die oneenigheden de eenheid niet breken. Nu, daar leid 'e
ik uit af, dat bijgevolg ook eenige lichte afwijkingen, vooral in
't Zuiden thuis hoorend, in de algemeene beschaafde uitspraak
mochten geduld worden, of liever met recht en reden dienden
erkend, heden nog, gelijk zij het vroeger altoos, en door het
Noorden zelf, geweest waren ; dat die eenige lichte afwijkingen
evenmin in België, als andere in Nederland, aan de eenheid van
taal konden schade doen. Daarover uitweidend gewaagde ik van
liet stelsel van Ternest, dat de regels der beschaafde uitspraak
hier nagenoeg vaststelde, en door alle ontwikkelde menschen van
Noord en Zuid, en te onzent vooral in liet onderwijs, aangenomen en gevolgd werd. Ik vrd'eg me dan af of in dien zin niet
mocht voortgewerkt, en of die zaak niet kon besproken worden.
Zóó uitzinnig was die vraag wel niet, docht me, daar zij reeds, en
nog kortelings, op de Nederlandsche Congressen door jongeren
(t) Cfr. mijn Handboek voor het Onderwijs der Nederduitsche Taal
,(uitg. R. van Velsen, Mechelen), 1889, inl. xxxtl.
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dan ik was te berde gebracht. — Maar ziet, hoe men alles overdrijft en vergroot ! Het is alsof ik gansch het uitspraakstelsel wilde
't onderste boven smijten! alsof ik grifweg met het Noorden wou
afbreken! alsof ik met twist en ruzie de eenheid van taal zocht
te niet! alsof ik de Brabantsche uitspraak als de eenige goede en
wenschelijke voorstelde ! alsof ik met Ternest zelf geheel in
opstand lage ! En men riep gansch « 't moedig Germanje te
wapen, te wapen », want de vijand verscheen ! en men dreigde
met donders en bliksems, en men jammerde over crime en faute l
Ei lieven, Paulo minora canamus : men make zich geen kwaad
bloed, noch droome van staatsaanslagen.
Wij schreven van eerst af Ternest na — en mocht dit niet ?
waarom toch ? — wij zeiden heen na — en met welk recht wordt
mijn woord verdacht ? — : « De beschaafde uitspraak onzer taal
« is niet meer vast te stellen; zij bestaat : het is die, welke in
« Holland voor de algemeene Nederlandsche gehouden wordt,
« èn daarbij ook in België, met eenige lichte uitzonderingen, waarin
« liet erkende betere en onzen luchtigeren landaard van ouds eigene
« wordt gehandhaafd, door de meeste lieden van gelouterden
« smaak als de richtige uitspraak wordt beschouwd (1) ».
Is dat klaar ? Ternest's boekje trof, van den eerste af, veel

bijval aan. Onder anderen op het Nederlandsch Congres van
Leuven (1869) werd er met lof over gesproken door Van Beers en
Heremans. De eerste achtte het op dat oogenblik het beste dat
men hier over de uitspraak bezat, en Heremans, die het op het
Haagsche Congres had aanbevolen, getuigde, dat het gansch
overeenstemt met de uitspraakleer van den Noord-Nederlander
Van Oosterzee : « Ik heb dit laatste werk », zegde hij, « aan« dachti vergeleken met het boekje van den heer Ternest, en,
« wat de grondbeginsels en regels betreft, heb ik in beide volko« men overeenstemming vastgesteld. Ik heb geen ander verschil
• gevonden, dan dat het werk van den heer Van Oosterzee op
• Noordnederlandsche gebreken in de uitspraak wijst, terwijl
• de heer Ternest zich meer met Vlaamsche gebreken bezig
« houdt » ( 2).
(i) Cfr. Uitspraakleer der Nederlandsche Taal, door K. L. TERNEST
(derde uitgave. Gent, drukk. J. Vuylsteke, 1882), blz. VII.

(2) Cfr. Handelingen van het elfde Nederlandsch... Congres, gehou-

den te Leuven... 1869—, blzz. 408-41o.
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Uit •zijne woorden blijkt toch wel duidelijk, dat er een Belgiscli taaleigen of kenmerkende tint in zake van uitspraak bestaat ; en uit mijne bewoording blijkt niet minder duidelijk welken
.zin ik aan die uitdrukking hecht.
Waar schreef of zei ik ooit, dat Zuid- en Noordnederlandsch
twee verschillende talen zijn ? dat men het gansch uitspraakstelsel
in. den grond veranderen moet ? Wat beteekent dan : het erkende
betere en het van ouds eigene aan den lachti geren landaard van
Be/ ië? Als ik dus van het Belgisch taaleigen gewaag, waarom
mijne bedoeling verdraaid ? Beweert men dat het niet bestaat, dat
_men dan zulks bewijze. Maar men redeneere niet alsof ik daardoor de ongekuischte straattaal van hier of ginder onder mijne
bescherming girge nemen. En gewaag ik van eene beschaafde
Belgische uit spraak, dan kost liet toch geene moeite daardoor
te verstaan dat ik in den zin van Ternest spreek; dat ik daardoor
den codex van regels en voorschriften voor eene algemeene uit..spraak bedoel : doch opwerpen dat er geene menschen waren
die dezen codex kenden of volgden, is al te verre grijpen.
'k En heb ik niet geloochend, dat de toestand in de jaren 6o
.alles behalve 1 ozekleurig was; ik loochen echter, dat er sedert
•dien- tijd niets gedaan werd. Werkte men niet aan 't beschaven
ader uitspraak naar het systeem van heden, men schikte zich
.althans naar het stelsel van toen : men wist zeer goed wat men
wilde, en men wilde wat algemeenen bijval had verworven.
Trouwens, de uitspraakleer van Ternest was het norma, dat
in onze openbare scholen was aangenomen, ja, door velen nog
,gevolgd wordt, en bij haar verschijnen niet af- maar goedgekeurd
werd door de uitstekendste Noord-Nederlanders.
Die taal- en letterkundigen zullen zich zeker toch wel bewust
geweest zijn van 'tgeen zij af- en goedkeurden, en hunne getuigenis als louter « fraaie complimentjes » afschepen, gelijk men
doet, valt nog al vrij gemakkelijk. Zij toch ook, zoowel als
iemand,. kenden hetgeen men nu het wetgevend « gebruik » heet,
kenden de regels welke dat gebruik volgde... of liever, waren zij
.zelven het levend gf bruik niet, de beschaafde menschen die door
hun sprekend voorbeeld de beschaafde uitspraak der taal vaststelden en bepaalden? Waar huist toch ergens dat idealistisch
gebruik », als taalleeraars, als wetenschappelijk ontwikkelde
personen er geen deel zouden van uitmaken ? Overigens, ik noem
le menschen bij , hunnen naam.
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Dat onder hen zegslieden zijn, « voor wie de taalstudie nooit
« anders geweest is dan eend belangwekkende liefhebberij of een
« nuttig tijdverdrijf », 'k en loochen het niet. Hunne getuigenis.
is echter daarom niet zonder weerde. Zij evengoed als wie ook
kunnen het gebruik der taal in den mond des volks afluisteren,
kunnen vaststellen wat er leeft en beweegt in 't hert en op de
lippen der menigte in deze en in gene streek : zij zijn getuigen van
bepaalde feiten; -- en, in mijn geval, was hun woord eene bevestiging van 't voortleven eener bepaalde uitspraak welke ik
voor eene of andere gouw aanstipte. Zegslieden aan wie men
taalgeleerdheid ontkent, kunnen dus, als getuigen van dit of geen verschijnsel, een niet te misachten gezag hebben : zij kunnen, evengoed als de beste, zeg ik, me leerera welk hier of ginder
het « gebruik » is; en als het toch waar moet zijn, dat de uitspraakregels niet « opgemaakt worden door eene gezaghebbende
« instelling, evenmin door taalkundigen; dat zij niet worden ge« vonden door de wetenschappelijke studie van de taal, noch
« moeten gewettigd worden door de geschiedenis van de taal (I) », .
dan heeft men ook niet het minste recht mijne « aangehaalde
autoriteiten » af te wijzen, omdat men, — en die men heete
Pieter of Pauwel — ze voor « volstrekt geen mannen van gezag

in zake van taalstudie » houdt. Het « gebruik » erkent immers
geene taalkunde, zegt men ; bijgevolg is 't voldoende, dat de'
vermelde zegslieden eerlijke menschen zijn, betrouwbaar als :
mensch in 'tgeen zij getuigen... Nu, bewezen heeft of bewijzen
zal men niet, dat zij niet rechtschapen zijn. Daarbij, wat slag van
autoriteiten » roept men tegen mij in ?
«
(t) Littré — maar is die ook al niet verouderd voor de geleerden van
heden ? — Littré dan — ik zal hem maar laten spreken -- schreef in de
voorrede van zijn Woordenboek : « Un traité de prononciation tel que je le
« le concevrais devrait, en constatant présentement le meifleur usage, essayer
« de remonter à l'usage antérieur, afin de déduire, par la comparaison, des ,
r règles qui servissent de guide, appuyassent de leur autorité la bonne prononr ci:,tion, condamnassent la mauvaise et introduisissent la tradition et les
s conséquences de la tradition ». En wat verder nog : « La prononciation
« de none langue nous vient de nos aïeux; elle s'est modifiée comme toutess
les chosen de langue; mais pour juger ces modifications et jusqu'à un certain
« point les diriger, i1 importe d'examiner à l'aide des antécédents quelles sont
Ies conditions et les exigences fondamentales. Cette réfexion n'est point
un conseil abstrait... Faire prévaloir des conventions sur la chose réelle, qui
« est la prononciation traditionnelle, est un danger toujours présent
^.
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Staan die dan toch zóó fel geharnast, dat men ze onkwetsbaar oordeelt? Maar zwijgen we daarover en slaan we den bal
niet weer, want ik wierde wel gedwongen te toonen hoe er meer
dan een onder hen loopt, die, in zake van kennis onzer taal en
onzer toestanden, nog onderaan op de laagste schoolbank zit...
om geen ander woord te bezigen.
Buiten die mijne getuigen welke men met een « beau geste »
afwijst, stonden er nog anderen te woord. Het verwijt dat ik er
meê gegoocheld » heb, laat ik ten laste van den geachten tegenstander; en op de uitdaging : waarom er niet meer aangehaald?
zij met een schokschouderen geantwoord, als men ziet met welke
dosis van zelfgevoel men de « taalgeleerden uit een vorig tijdperk»
achter de deur zet, hun als « verouderd » den mond stopt, zoodra
hun gezag eenigszins hindert; als men ziet hoe men andersdenkende modernen stil voorbijslibbert of als « brekebeenen »
behandelt...

Maar keeren wij terug tot ons uitgangspunt. Ik erken en
erkende gereedelijk de uitspraakleer van Ternest als basis. Ik
vind of vond dus geen bezwaar die voor beschaafde uitspraak te
houden welke het Noorden daartoe aanneemt. Evenwel voegde
ik met Ternest, of liever, met de goedkeuring van het toenmalig
Noord en Zuid, er bij : « De algemeene Nederlandsche uitspraak
« van het Noorden, met eenige lichte uitzonderingen, waarin het
« erkende betere en onzen luchtigeren landaard van ouds eigene
« wordt gehandhaafd ».
Er is dus geen kwestie van de uitsluitelijk Brabantsche of
de gelouterde Brabantsche uitspraak als de eenige gewenschte
te huldigen, en zij die het me aanwrijven, belasteren mij.
Ik versta waarlijk niet waar men het verzint. Is het, omdat ik
de voorkeur geef aan onze heldere i en u? En ware dit uit zuiver
persooi olijke ingenomenheid er voor, en om niets anders, wat
echter het geval niet is, dan viele er nog geen « haro sur le baudet » te schreeuwen, als men sommige buitensporigheden der
Provincie-Hollanders daarbij vergelijkt. Maar vergeet men, dat ik
die persoonlijke ingenomenheid zelve niet doordrijf, daar ik met
de zienswijs van Ternest en Kern, daar ik met het zoogezeid
4 gebruik » van 't Noorden vrede heb ?

--
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Of is het omdat mijne gewone uitspraak mijne Brabantsche
afkomst openbaart, dat men. een Brabantschen particularist van
mij maakt? Och Heere ! maar wat zal er in Amsterdam met den
hardnekkigsten Neerlandist uit België gebeuren ? Hij opene even
den mond, en men zal hem zeker in 't heengaan het « etiketje »
« Belg » op den rug spelden. Ik weet zeer wel wie ik ben; denke
nu een andere louter Nederlandsch te praten, het staat hem vrij;
doch « dun gezaaid, ja, zijn de mannen, hoe warme voorstanders
« ook der eenheid, bij wie de gewestspraak er niet iets of wat
doorkomt, en spijts alle regeling zal een Vlaming nooit juist
« zóó spreken als een Hollander (1) ».
Overigens, wat bewijskracht zit er in die opwerping? Ik zou
kwalijk gekomen zijn met Ternest's stelsel te verdedigen, omdat
mijne uitspraak te zeer den Brabander kenmerkt! Maar dan zijn
ook negen op tien onzer Neerlandisten kwalijk gekomen met
hun zoogezeid beschaafd Nederlandsch; ten onrechte verdedigen zij dan ook die uitspraak, daar die negen op tien zeker
zoo erbarmelijk hun beschaafd Nederlandsch uitspreken als ik
mijne taal naar de uitspraakleer van Ternest. Och neen, roept
zulke bewijsredenen niet in!
Ten anderen, men schopt een bepaald stelsel niet weg, omdat
men sommige punten er van wat nader onderzoekt. Men heeft
mij het dusgezeid wetgevend « gebruik » niet hooren doemen,
alsof men er volstrekt geene rekening moet meê houden; —
m. a. w. het stelsel van Ternest, dat ik in grondbeginsel aankleef, is door den invloed van een doelmatig gebruik vatbaar
voor wijziging, — voor verbetering zelfs, zoo men dit woordje
liever hoort...
En in dien zin uitgaande van hetgeen de man zelf schreef :
« Onze uitspraak zij de algemeene Nederlandsche van het
« Noorden met eenige lichte uitzonderingen », heb ik onderzocht welke die uitzonderingen bepaald kunnen zijn; ik onderzocht welk het « erkende betere en het onzen luchtigeren land« aard van ouds eigene » mocht wezen, -- en wat schelinstuk,
wat onvergeeflijke schuld in dat onderzoek gelegen is, wil me

(i) Cfr. Taaleenheid door J. SALSMANS S. J., in De Student, 30° jaargang, 1909.10, blz. 2.
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om den drommel niet klaar worden. ik alleen niet zei hier, dat .
« men in sommige Hollandsche salonnetjes eene uitspraak te'
hooren krijgt, die in zekere mate de spreekwijze der petits creve's ^<
« van het tweede Fransche Keizerrijk wil navolgen »; ik alleen
niet zei hier, dat er eene beschaafde uitspraak der Nederlandsche
geleerden bestaat, en eene andere die naar het Kollewijnsch
zweemt; — en 't zal zeker niet onbekend zijn, dat men thans
enkel die laatste als de beschaafde uitspraak van het zoogezeid
wetgevend « gebruik » wil doen doorgaan.
Ik herhaal dan nog eens, dat het nooit in mijnen geest oprees
:aan onze Brabantsche gewestspraak de voorkeur te geven boven
-de uitspraak, die men hier « de beschaafde uitspraak der Nederlandsche geleerden » heeft geheeten, en als dat die is welke ook
Prof. Herenrans aanleerde, dan aarzel ik niet aanstonds bij te
voegen : T' akkoord !... Ik heb met den man nog vertrouwelijk
genoeg kunnen omgaan in den schoot der Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde, wier voorzitter hij was, en ook elders, om
te weten wat hij aanleerde en hoe hij oordeelde in zake van
beschaafde uitspraak : men heeft ongelijk mij zijn' tegenkanter
te noemen.
Maakt men dit nu op uit de verdediging welke ik van de
scherplange ee en oo voordroeg ? — Ik beoogde daardoor niets
anders, dan het verschil tusscnen die scherp en zachtlange klanken
te handhaven. Dit verschil aanzie ik voor eene van die « lichte uitzonderingen », waar Ternest van gewaagt ; voor een stuk van dat
« erkende betere en van ouds eigene aan onzen luchtigeren landaard ». Maar ik zei noch beweer, dat men daarom dien wel wat
sterken, soms wat platten Brabantschen gewestklank moet doordrijven. Nooit heb ik dat geschreven, nooit heb ik dat onder-.
wezen. Ik sprak Jan David na, dat « men den klank dier beide
« scherplange vokalen niet mag overdrijven, en ze daardoor
« onaangenaam maken voor het gehoor » ; ik sprak hem nog' na,
toen hij er bijvoegde : « Het vermijden van alle bijzondere pro( vinciale of plaatselijke dialecten acht ik de hoofdzaak te wezen
« tot bereiking eener algemeene en beschaafde uitspraak ».
Waarachtig ! 'k en begrijp niet wat het verwijt van « particularist »
hier dan komt doen..
Ik las vóór eenige dagen in De Nieuwe Taalgids : « Taal
eenheid tusschen Noord- en Zuid-Nederland is onmogelik,
-
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de scherpheldere e en o laten hooren? Welk kwaad steekt er in deze verscheidenheid ? Winkler's voorstelling der Hollandsche dwingelandij.
moge overdreven zijn, een « provinciaal accent » geldt inderdaad
nog maar al te vaak als een teeken van mindere beschaving; en de
niet-Hollanders, daaraan herkend en daarom bespot, beijveren zich ,
bevreesd voor achterlijk en boersch te zullen doorgaan, dan ook
gewoonlijk om in hunne taal alle sporen van hun eigen tongval uit te
wisschen en vooral den Hollanders gelijk te worden. En toch kan men
zeer goed de historisch gewordene hegemonie van Holland erkennen
als een feit, waaraan niets meer te veranderen valt, zonder daarom
onze Hollandsche manier van spreken voor de beste en welluider d
ste, de eenige « beschaafde », kortom de alleenzaligmakende te
houden ! Een Hollander kan zonder affectatie de slot-n achter eene
é niet uitspreken; maar laten anderen er niet eene eer in stellen, de
Hollanders hierin en in andere opzichten na te volgen en zich hunne
eigene uitspraak af te wennen, die dikwijls, absoluut genomen, duidelijker, welluidender is, en historisch beschouwd, meer in overeenstemming blijkt met den vroegeren toestand der taal, gelijk die zich
nog in onze spelling, in onze schrijftaal afspiegelt : laat ieder vogeltje
zingen zooals het gebekt is ! De onmisbare eenheid van taal is voorgoed gevestigd en wordt door allen gewaardeerd. Zij zal door dergelijke nuanceering van uitspraak of zelfs, tot op zekere hoogte, van
woordenkeus niet in gevaar gebracht worden (z) ».

.

Zoo schreef Dr. J. W. Muller. Zouden dat ook fraaie « complimentjes » zijn ? — En sprak ik niet in denzelfden zin ?
Ik hecht ja aan 't onderscheid der scherp- en zachtheldere
e's en o's, en waar Noord-Nederlanders zelven getuigen, in
Noordnederlandsche tijdschriften die met geene complimentjes
omkunnen, dat men, « d o or voort te gaan met de inachtneming
« van den verschillenden klank dier klinkers, geene scheiding
« tusschen Noord-Nederlandsch en Vlaamsch zal maken » (2),
zou ik daar dezelfde sterling niet mogen verdedigen ? Is men
daarom een Brabantsch particularist ?
Op iemand antwoordend die zulk onderscheid-maken « gewestelijk, plaatselijk», ook wel « plat » en natuurlijk « onbeschaafd » geheeten had, schreef Kousemaker Pz. :
.

(I) Cfr. Taal en Letteren. Eerste jaarg. 1891, blz. 227. Uitg. W. Tjeenk

Willink, te Zwolle.
(2) Cfr. Noord en Zuid. Taalkundig tijdschrift, vijfde jaarg. 1882, blz. 184
Zacht en. Scherpheldere ee en oo, door J. Kousemaker Pz. Uitg. Blom en
Olivierse te Culemborg.
-
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« Welnu, dan heb ik de eer tot die « onbeschaafden » te behooren... Het onderscheid tusschen die scherp- en zachtheldere ee en 00
is in de natuur der taal gegrond en wordt onwillekeurig en als natuurlijk in de uitspraak gevolgd, en dit voorrecht moet men prijsgeven,
omdat de beschaafde uitspraak der Noord-Nederlanders (of de mode?)
dit wil ? — « Ik heb op den horen hooren blazen » ? Klinkt het zoo
fraai, als men tweemaal horen gelijkluidend uitspreekt ? Dus geen
verschil tusschen kolen en kooien, boenen en booroen, poten en ponten,
wezen en weezen, delen en deelen ? Men versta mij wel. Ik keur af eene
sterk genuanceerde uitspraak dier klinkers, zooals b. v. op Schouwen
en Noordbeveland, waar booiiien bijna als baanyen luidt, Maar eene
heldere uitspraak, zuivere uitspraak, die duidelijk afsteekt tegen de
zachtiange klanken verdedig ik wel, Door dat verschil te doen wegvallen
wordt men onnatuurlijk, en dit is nooit mooi. -- Dat er enkele woorden
zijn, die zelfs in Vlaanderen, Brabant en Zeeland strijdig met de
afleiding worden uitgesproken, is waar ; maar dit getal is zoo klein,
dat om de enkele uitzonderingen de regel niet valt. — Door voort te
gaan met de inachtneming van den verschillenden klank dier klinkers, •zal men geene scheiding tusschen Noord-Nederlandsch en
Vlaamsch maken. In verschillende provinciën van Noord-Nederland
is in dit opzicht de volksspraak met die der Vlamingen één ; zij is'
natuurlijk en in den aard der taal gegrond. Integendeel pleit de eenheid van taal voor de eenheid van afkomst, en kan slechts dienen om
den band tusschen Noord en Zuid te bevestigen » (t`,

Dat is de taal van een' Noord Nederlander.
-

Ik teeken uit zijne getuigenis aan, dat hij de zoogezeide

beschaafde taal onzer dagen, de alleenzaligmakende, voor een slag
van mode houdt, en dat het wegvallen van liet onderscheid in de
uitspraak der e's en o's, volgens heen, tot onnatuurlijkheid ontaardt (2). Wat hij vereischt in 't uitbrengen dier klanken, stemt
Nu nog erkent men, dat dit verschil in
(I) Cfr. Noord en Zuid, loc. cit.
't Noorden bestaat. Dr. N. Van Wijk (in zijn De Nederlandsche Taal.
Handboek voor Gymnasia en hoogere Burgerscholen, tweede, verbeterde en
vermeerderde druk. Zwolle, W. E. Tjeenk Willink, 1909,
blz. 176), schreef
nog : t Of wij e of ee, o of oo schrijven in open lettergrepen, dat hangt daarvan
af, of er veel eeuwen geleden z, e of aa, en ii, o, of au gesproken werd ; in de
meeste dialecten hoort men nog verschil, maar in de beschaafde taal niet meen.
(2) Wilt ge oordeelen, hoe natuurlijk dat zoogezeid modern Nederlandsch in den mond van Belgen klinkt? Probeert dan even iets aandoenlijks of iets kluchtigs op ons tooneel voor te dragen; probeert onze spreuken
.en spreekwoorden in zulk Provincie-Hollandsch kleedje te steken. Och ja! hoe
natuurlijk !
—
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overeen met hetgeen wij zelven er immer over zeiden en aanrieden.
Dat ik nu het wegvallen of het wegrhoffelen van die klanken
verarmen heet,... hemel lief! en waarom niet? Ben ik daarom
zóó onwetend, dat mij niet bekend is wat men heden onder de
benaming van r kdom eener le vende taal verstaat ? Weze dan die

rijkdom niet zoozeer gelegen in het aantal woorden. maar veeleer
in 't vermogen van allerhande verbindingen, in spreek- en zegswijzen, enz., toch zal ik mijne benaming er niet om terugtrekken.
Zoo het waarheid is hetgeen onze taalmeesters leeren, dat « de
taal uit klanken bestaat en niet uit letters », dan kan het uitstooten
van klanken welke steeds in de volkstaal en in de taal der geleerden bestonden, toch ook geene aanspraak op verrking maken.
Is 't niet? Heete men dit nu de uitspraak of liever de taal zelve
vereenvoudigen en beschaven, ik althans, met mijn simpel verstand
van « oude pruik », ik blijf het verarmen en afschaven noemen. Men
prate zooveel men wil, dat ik nog onder den invloed van valsche
begrippen de taalstudie beschouw, och! 'tis zóó licht gezeid; maar
zoo 'k ongelijk heb, dan moet, volgens de eerste regels der logiek,
in ons wereldtijdvak van evolutie en vervorming, die spreektaal
de volmaaktste, de beschaafdste eens worden, die, wier klanken
beurtelings wegvallen, totdat alle woord gelijkluidend wordt
uitgesproken, of toch bijna gelijkluidend, met twee drij noten in
de gamine gelijk het liedje van koekoek en ezel. Ik blijf dan nog
aan 't oude hechten, en herhaal met J. A. M. Mensinga : « Het
is toch al te gewelddadig, ten behoeve van degenen die ver« legen zijn welke van twee zusters te kiezen (de zacht- of de
« scherpheldere ee en oo), eenvoudig ééne der beiden dood te
« slaan. --- 't Is eene vermindering van onzen klankenrijkdom,
» van ons goed en wettig bezit aan klanken. Daarbij verweekelijkt
« het onze taal; de scherpe klanken, in matige afwisseling met de
« zachte, .staan onzer krachtige, mannelijke taal goed » (i).
Ik vraag dan nog eens : Is mijne verdediging van 't onderscheid in de uitspraak der e's en o's dan zóó uitzinnig, dan zóó
onredelijk? En daar ik met Ternest tot norm van beschaafde
uitspraak aanneem de algemeene Nederlandsche van 't Noorden, « niet slaafs, wel te verstaan », gelijk hij zelf zegt, « maar
(1) Cfr. Noord en Zuid, 1882, biz. 187.
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gewijzigd waar het pas geeft, naar recht en reden (I) », m. a. w.
« met eenige lichte uitzonderingen, waarin het erkende betere en
'onzen luchtigeren landaard van ouds eigene wordt gehandhaafd » wie, dan, ik vraag het in gemoede, kan mij euvel opnemen dat ik, met al de oprechtheid mijner overtuiging, het naar
recht en reden erkende betere en het vanouds eigene aan onzen
landaard en nog immer bestaande, in een bepaald punt verdedig?
Zoo dit een schelmstuk is, dan wensch ik dat de aardbodem met
dergelijke schelmstukken geplaveid worde !
,

Vóór eenige maanden trof ik in Neerlandia eenige beschouwingen aan over « Elk volk zijn taal », naar aanleiding eener
bijdrage in het Engelsch weekblad Nation. « De schrijver zegt in
« den loop van zijn betoog — aldus Neerlandia -- een aantal
« frissche dingen, waarmede wij ons voordeel kunnen doen ».
En het drukt dan over :
« Het heilige karakter van de taal wordt goed uitgedrukt in het
woord moedertaal. De taal komt van de gemeenschap, waarin het
kind is geboren; zij gaat van geslacht op geslacht over en zit vast aan
-de plek; ze is voor het kind een erfstuk, behoorende bij dat hoekje
van de aarde waar het is geboren; ze heeft de kleur van de bergen
daar of den zilten geur van de zee. De taal en het land zijn één. Uit
deze overgeleverde en gewestelijke taal komen de groote boeken van
de wereld voort, gevuld met de innerlijkste ervaringen van het
volksleger. — Tegenwoordig wordt dat alles veranderd. De overgeleverde en plaatselijke taal, wisselend in elk deel v i n Engeland
(of zeg : Nederland...) wordt vervangen door een vreemde boeketaal,
of liever nog krantetaal, die geen wortel heeft in den grond of het
verleden van het volk en zijn kinderen van buiten wordt opgelegd.
De oude schrijvers schreven zulk goed Engelsch, omdat zij de taal
schreven die de menschen alle dag spraken. Maar tegenwoordig
spreekt het Engelsche volk een taal, aan de boeken ontleend. Wij
schrijven en spreken allen als kranten » (2).

Tot hier het Engelsche weekblad.
Wat leiden wij daaruit af?
Ik bepaal me bij deze getuigenis : Dat de Nederlandsche
taal, al zij ze één en algemeen voor Noord en Zuid, toch uiteraard
(t) Cfr. ob. cit., blz. vil.
(2) Cfr. Neerlandia. Orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
NI' 7, Juli 1909, blz. 169. Uitg. Morks en Geuze, te Dordrecht.
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ioe gemakkelijk,
(2) Haarklieverijen
Haarklievelijen van dien aard voerde men
men nog
nog aan.
aan. Mijn
;\Iijn antwoord
antwoordisis
ontvangene munt:
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zal het niettemin groot zijn voor weinig ontwikkelde lieden, voor
het volk, erfmen moet weinig met dat volk hebben omgegaan
om dit niet waar te nemen.
Ik meen met anderen, dat wij in eene beschaafde uitspraak
acht te slaan hebben op duidelijkheid en verstaanbaarheid, en
wij ook mogen wenschen, dat de uitgesproken klanken op onze
gehoororganen een aangenamen indruk maken. Als wij dat in
het Zuiden verwaarloozen, zal er weinig goeds voor de beschaafde uitspraak verricht worden. Elke poging zal afkanten op
afkeer en spotlust.
Toen in de vorige eeuw Siegenbeek voorstelde wereld en
niet zvaereld te schrijven, gebeurde 't, dat sommige menschen in
't onderwijs wereld gingen uitspreken met zachtlange e. Hij kwam
hiertegen op in zijne Waarschuwing legen eenige in zwang gebragte verbasteringen van de uitspraak onzer Moedertaal. Het
« bevreemdde » hem « niet weinig, dat ook zulke onderwijzers
« ten platten lande, die, reeds eenige jaren vóór de invoering der
« eenparige spelling, school hielden, en, op den dag des Heeren,
« als voorlezers der H. Schrift voor de Gemeente optredende,
« het woord wereld, zoo als zij dit in hunnen Bijbel geschreven
« vonden, steeds met een' harden vokaaltoon (è) uitspraken, na
« die invoering, hunne oude en loffelijke gewoonte verlaten, en
« de zachtlange e in het woord hebben doen hooren »... « Een
« zonderlinge afwijking », zoo karakteriseert hij het, en ernstig
raadt hij de onderwijzers aan « zich van dien wanklank te onthou« den en hunne kw eekelingen niet voor te gaan in iets, 't welk hen
<< bij hunne ouders, magen en bekenden, die de oude en alge« meen aangenomene uitspraak volgen, niet geheel ten onregte,
« het aanzien van waanwijze betweters doet verkrijgen » (i).
Welnu, gelijk Siegenbeek's tijdgenooten oordeelt nu ook
veelal ons Zuidnederlandsch volk, wanneer het sommige nieu-

bewijze ». -- Men was zelfs geërgerd, omdat ik spreken dorst van : « opdringen van het zoogezeid beschaafd Nederlandsch »... En zij die het mij euvel
opnamen antwoordden me op den eigen stond, dat zij nooit het onderscheid
in de uitspraak der oo's en ee's in de staatsscholen zouden dulden ! En. wat
gebeurt er met de leerlingen, die, op de examens, dit verschil --- hoe gelouterd
ook -- in de uitspraak durven doen hooren?
(i) Aangehaald in Taal en Letteren, rcen jaargang, blz. 198.
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wigheden te hooren krijgt (I). Het acht die nieuwigheden niet
beter dan zijne oude en algemeen aangenomene uitspraak, en in
menig geval heeft het gelijk.
0 ja, men ga voort met onze kinderen, met ons Zuidnederlandsch volk in dat zoogezeid « beschaafd Nederlandsch » van
't Naorden te leeren praten, althans in dat Nederlandsch dat
hedendaags per fas et Trefas beschaafd heet op sommige vergaderingen en feesten, en denkt ge dat zulke uitspraak onder ons volk
zal blijvende kracht hebben ? Volstrekt niet! Een volksjongen
met zoo iets op de tong gelijkt fel op 'nen hoer met 'nen kiel
aan en 'nen hoogen tophoed op het hoofd. Die vergelijking
hoorde ik onlangs maken door een' huisvader. Ik geef dat historieken in ruiling van sommige andere. Eene andere maal hoorde
ik een braven werkman vragen, na de preek van zijnen pastoor
in zoogezeide beschaafde taal : « Wordt onze pastoor nu zot? »
En nog onlangs eene dame, op een avondfeest waar de tooneelspelers er een boontje op hadden mooi te willen praten : « Als
« dat nu onze taal is, dan ga 'k voortaan naar Fransche feestjes :
« daar versta ik toch nog iets! »
Wat er nu van zij of niet, sprak men in die gevallen het Nederlandsch goed of slecht, toch is één dingen zeker : dat men al doende
gelijk men het beschaven der taal te onzent aanpakt, de go )ote volks-

massa van onze taal afkeerig maakt, omdat zij — vooroordeel
of niet, -- de stijve, onnatuurlijke wijze waarop men al te dikwijls
het Provincie-Hollandsch nabauwt, voor 'n pretentie houdt die
haar tegenspant.
Dit moogt ge betreuren, dit moogt ge loochenen : ik weet wat
ik zeg, en verkeer genoeg onder ons volk om te weten wat ik zeg.
Men steke nu eene kruisvaart aan om die massa te bekeeren,
en men rel ene uit waar en vóór hoeveel volk men op het verhoog
sprong om de nieuwe leering voor te houden, och arme! wat
beduidt dat? dwingt me toch niet eene vergelijking te maken.
Of wilt gij ze ? Een marktdokter loopt het geheel land af, spreekt
(t) Wilt ge oordeelen over 't verschil met onze gelouterde volksspraak,
zegt dan voor ons volk eene bladzij' op uit gebedenboek of catechismus in
moderne Nederlandsche uitspraak met de Hollandsche deflecties en al den
aankleve... Of gij tot het hert zult spreken !
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in stad en dorp, en hoevelen haalt hij over ? Ach neen! bekeeringen droomen en bekeeringen uitwerken zijn hetzelfde
niet. Overigens, zoo wi ook het land wilden afloopen tegen de
slordige uitspraak en voor de beschaafde uitspraak zooals wij die
verstaan, o weest verzekerd dat wij insgelijks honderden toehoorders zouden hebben, -- en zeker niet minder toejuichers onder
ons beschaafd publiek. Maar ad quid zulke bewijsreden ?
Ik herhaal dus : Naar mijn inzien, hoe bekrompen men het
ook oordeele, houdt men niet genoeg rekening met de gesteldheid
en de ontwikkeling van ons volk : men wil in eens te verre reiken, en men vervreemdt zich van dat volk door naam en klank...
Want 't en is niet in eenige kapelletjes alleen, niet waar? alleen
door eenige min of meer ontwikkelde lui, dat ge 't beschaafd
Nederlandsch wilt opgenomen zien : het is het eigenlijke volk
mede dat moet leeren behoorlijk zuiver spreken. Welnu, dan
bruskeere men niet; dan ga men stapswijze om zeker te gaan;
dan vervolgti men den weg dien men vroeger naar recht en
reden was ingeslagen.
*

^

fi

Wij hebben tot nu toe onze beschaafde uitspraak langzamerhand gevormd onder den invloed der schrijftaal. Getuigen, de
bemoeiingen onzer Nederlandsche taal- en letterkundige Congressen. Dit is verkeerd, dit is onwetenschappelijk gewerkt, zegt
men, en « brekebeenen » zijn het die nog bij die « heelemaal
verouderde beschouwingen » blijven stilstaan.

Welnu ja! doch men houde mij voor zulk « volslagen vreemdeling in Jerusalem » niet,,dat ik met die bewering niet zou
bekend zijn; geene bladzijden hoeft men hier of elders vol te
schrijven om me dat diets te maken. Ik weet ook. dat men heden
onder de vlagge der wetenschap allerhande goedje op velerlei
gebied wil binnensmokkelen : het is veelal maar de kunst van
ergens, juist van pas, een opschriftje te plekken.
Edoch, ik durf mij nog onder die « brekebeenen » rangschikken, omdat ik meen, dat « de toestanden in Zuid-Nederland
anders zijn dan in Noord-Nederland ».
Dit erkende ook nog Prof. Dr. J. Te Winkel op het XXVC
Nederlandsch Congres te Gent in 1899. Herleest zijn antwoord
op Dr. E. De Neef. Die heer had nagenoeg dezelfde vraag
gesteld, welke ik mij veroorloofd had.
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kundig Congres,
28", 29°
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1899.
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229.
Gent, Ad. Hoste, 190o,
(2) Cf
Cf .. Verhandeling over
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het Onderscheid en de
de behoorlijke
behoorlijke OverOver~enstemming tusschen Spreektaal
inzonderheid in onze
eenstemming
Streektaal en Schrijftaal
Schriftaal inzonderheid
ROORDA, Leeuwarden
Leeuwarden bij Suringar,
blz. 3.
Moedertaal..• door T. ROORDA,
Moedertaal...
Suringar, 1858,
1858, blz.
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al onze scholen van lagen en middelbaren graad, zoo van het
vrij als van het staatsonderwijs ; als wij ze aangenomen zien.
door onze spraakleeraars, in de lessen van declamatie, goedgekeurd door onze Nederlandsche Congressen, — valt het dan aan
te nemen, dat de Vlamingen tot vóór vijf, zes jaren niet wisten
hoe hunne taal uit te spreken? aan te nemen dat sedert veertig,
vijftig jaar herwaarts hier niets verricht wel d door onze voorgangers, en dat wij nog van de eerste meet af moeten beginnen?
Dit aannemen, neen dat kan ik niet : 't ware al te onredelijk.

En bewere men al, dat die voorgangers, en Van Beers zelf,
hunne taal uitspraken met een sterk tintje van gewestelijken
tongval, welnu, dan hadde men, in plaats van te vitten, moeten
ieveren om desnoods dat tintje te laten vallen, om die onvolmaaktheden te verbeteren : dat ware logisch geweest, althans logischer dan het zoogezeid beschaafd Nederlandsch der provincie
Holland tegen heug en meug in te voeren. Want zegt wat ge wilt,
ik herhaal liet : in onze ooren, hier in 't Zuiden,.klinkt dat onnatuurltlk, en wie dit loochent weet niet wat er onder 't volk omgaat.
Pieter of Pauwel kan opwerpen, dat hij zin beschaafd
Nederlandsch in alle streken van Vlaamsch-België sprak en dat
hij niettemin begrepen werd ; ik trek zijn woord niet in twijfel,
doch geer ne wou ik ook een antwoord op de vraag : Hoevelen
hebben die uitspraak natuurlijk en ongezocht gevonden ? hoevelen hebben niet eens gemonkeld in hun eigen ?... Kortom, die
opwerping houdt geen steek : ook mijne « ondervinding » in dezen
is, dat het mij nog niet gebeurd is door werkman of burger,
waar ook in den lande, niet begrepen te worden. Ik ook mag
wel zeggen, dat ik alle streken van Vlaamsch-België bezocht heb;
neigens of nooit heb ik anders gesproken dan ik gewoon ben te
doen; nergens of nooit werd ik niet begrepen ...
En beweert men nog, dat Van Beers en Sleeckx en anderen
t voor het publiek een gekleede jas aantrokken », ah, wat voor
'nen « pieteleer » (zegt ons Brabantsch volk) trekken dan zoovele brave lui aan, die ons de beschaafde uitspraak aanprijzen? In
alle geval, een gekleede jas, die veeltijds fijner diende gesneden...
**

Men ontkent mij het recht me op het gezag van Heremans, Van Beers en Sleeckx te beroepen : « Alle drie leerden

— 866 --theoretisch de Noordnederlandsche uitspraak aan » — zoo wordt
mij opgeworpen. Het zij zoo. Maar dan moet men aannemen,
dat b. v. het verschil tusschen de zachtlange en de scherplange
e's en o's « Noordnederlandsche uitspraak » of beschaafd Nederlandsch is...
Wat leerde Heremans in zijne Beknopte Nederlandsche
Spraakleer? « De lange e heeft tweeërlei klank : zij is zachttang
« of scherplang-. De zachtlange klank luidt als in streek, beek, dre« ven, beden, en de scherplange klank als ira steen, leed, meenen,
« kleeden... De lange o heeft tweeërlei klank. Zij is zachttang, als
« in zoon, goot, geboden, komen, en scherplang als in droom, boot,
« stroomen, knoopen (i) ». -- Wanneer in de zitting van den 20
November 1881 der Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde de vraag gesteld werd : « Dient het onderscheid tusschen
de zuivere (zachtlange) en gemengde (scherplange) e en o in de
uitspraak bewaard te blijven? », dan was Dr. Heremans onder de
aanwezige leden, en antwoordde hij er bevestigend op (2).
En moet herhaald wat Jan Van Beers in zijne Nederlandsche
Spraakleer voorhield over de « verschillende klanken van e en o »?
« Men noemt e en o zachttang, wanneer ze klinken zooals in :
« geef, geven, zoon, zonen... Men noemt ze scherplang, wanneer
« ze klinken als in steen, steenera, boom, boomera » (3).
Als men zich aan eene fout tegen de beschaafde uitspraak
schuldig maakt met dat onderscheid te handhaven, zoo schreef
in 1882 Frans Willems, een der begaafde leerlingen van Van Beers,
« dan spreken al de voornaamste taal- en letterkundigen van
« geheel Vlaamsch-België nog onbeschaafd Nederlandsch, de
« dichter Jan Van Beers, dien men in Noord-Nederland toch
« zoo geerne hoort, niet uitgezonderd. Wie zou dit durven beweren? » (4)
Van Beers had zijn succes veel minder te danken aan zijli
uitspraak, die een forsch Antwerpsch tintje had — zegt men —,
--

(ge druk, Gent, uitg.
(t) Cfr. Beknopte Nederlandsche Spraakleer
Ad. Hoste, 1878), blz. 6 en 7.
(2) Cfr. Verschil in uitspraak tusschen de zuivere en gemengde e en o...;
door JAN BOLS (Gent, uitg. A. Suffer, 1891), blz. 40.
(3) Cfr. Nederlandsche Spraakleer door J. VAN BEERS (7e druk, Lier,
uitg. Van In, 1875), blz. 202.
(4) Cfr. Noord en Zuid, 5e jaargang (Culemborg, uitg. Blom, 1884
blz. 186.
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talent van voordragen. -- Dit is gauw gezeid. Edoch, ware zijne
uitspraak dan toch zó6 foutief geweest, dan hadde men hem in
't Noorden al dadelijk den rug toegekeerd. Wie, wie heeft er
hem nu zijne uitspraak verweten? Wie heeft hem ten kwade
geduid, dat over zijne uitspraak een Belgisch tintje lag? dat hij
vocalen aanhield die men nu moet verstooten, wil men niet uitgelachenworden door sommige luitjes?«Van 1854 af —zoo getuigt
Max Rooses -- was zijn naam in Holland gevestigd; zijne faam
groeide er gedurig aan, en van de tienduizenden die hem daar
hoorden of lazen, was er geen. die het nog betwijfelen kon, dat
de dichter een zoon was uit hetzelfde grooteg huisgezin als dat,
waar zijne bewonderaars uit Noord-Nederland toe behoorden ».
#(Cfr. Letterkunde Studiën, Gent, A. Hoste, uitgever, 1894, blz. 134.)
En wat verder, op blz. 142, lezen wij nog : « Van Beers was een
uitstekend declamator... Dat hij gaarne en goed voordroeg heeft
invloed gehad op de keuze zijner stof en op hare bewerking.
De eischen van de gesproken voordracht legden den dichter
bijzondere verplichtingen op ». Dat hij daarom zijne uitspraak
« op zijn Hollandsch » gewijzigd heeft, staat nergens aangestipt.
En Sleeckx, wat deed hij? Hij schreef insgelijks : « De lange
« e en o zijn zachttang of scherplang. Zachtlang klinken zij, als in :
« beef, geven, voor, voren. Scherplang klinken zij, als in : been,
« beerven, boom, boomen (i) ».

Zij in 't voorbijgaan aangemerkt, dat deze drij spraakleeren
« door het Staatsbestuur goedgekeurd en aanbevolen werden
voor het onderwijs in lagere en middelbare scholen ».
Hierbij nog eene gevolgtrekking : Als nu Heremans, Van
Beers en Sleeckx het onderscheid tusschen de lange e's en o's
aldus handhaven en aanleeren; als zij niettemin « alle drie de
Noordnederlandsche uitspraak leergin », wat komt men mij dan
voor een scheurmaker en particularist uitmaken. omdat ik met
hen durf t' akkoord zijn ? Men toone me waar ergens of wanneer ik andere regels voorhield. en niet de wijze restrictie onderteekende, welke ik hoogerop uit Jan David aanhaalde...

(i) Cfk. Gronden der Nederlandsche Spraakleer...

42 e uitgave, Namen, uitg. A. Wesmael, blz. 3).
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Men werpt me ook op : « De praktijk van Van Beers en

« Sleeckx verschilde nog hemelsbreed van hetgeen gij leert en voorstaat ». — Als dat verschil hemelsbreed is, moeste 't me toch in de
oogen vallen. Of ben ik dan z66 blind en stom om niet te zien
noch te begrijpen wat ik leer en voorsta?
Men zegt me nog : « Ternest stond de gemeenlandsche uitspraak voor. Gij sluit er u bij aan..: maar ten onrechte; het stelsel
van Ternest is veeleer het onze ». Hemel lief! versta ik dan
me zesven niet meer? Zoo men erkent, dat Ternest de « gemeenlandsche » uitspraak voorstond, dan moet men ook erkennen, dat
het verschil tusschen de scherp- en de zachtlange e en o tot de« gemeenlandsche » beschaafde taal behoort. « Dat verschil —
zegt Ternest --- behoort nauwkeurig in de uitspraak te worden
aange(?uid » ( i). Zoo zijn stelsel, het stelsel van dezen of genen
mijner geachte tegenstanders is, dan moeten zij ook, gelijk hij.
doet, zeik verschil aannemen; dan moeten zij ook het nauwkeurig doen uitkomen; - en zij doen het niet : zij heeten het.
eene fout tegen de beschaafde uitspraak. Verwerpen zij dat
verschil, dan zijn zij volstrekt niet in rechte mij deze of gene afwij king van Ternest's stelsel als eene misgreep aan te wrijven...
in geval, ja, ik mij zulke afwijking veroorloof of leer of voorstar
Nu, hunne afwijkingen vair Ternest's Utssraakleer bepalen
zich riet bij die ééne : men zie maar na, en het zal dadelijk
biij ken. Op wiens hoofd komt de steen dan te recht?
Wat wordt mij alsnog opgeworpen ? -- «Wat Ternest leerde,.
« verschilt hemelsbreed van hetgeen Kan. Muyldermans voor-

staat ».
Wederom data hemelsbreed »! En in dat « hemelsbreed »

bedoelt men wederom het door mij verdedigd onderscheid tusschen de e's en o's... Maar ik daag elkeen uit, één student, één
leeraar uit mijne dertig jaren onderwijs te noemen aan ween ik.
den gulden regel van Jan David niet voorhield : « Men moet
« den klank der beide scherplange vokalen niet overdrijven noch
« ze onaangenaam maken voor het gehoor ». Altijd en overal,
van het eerste uur dat ik in de school stond; ried ik den leerlingen

aan de platte volksspraak te vermijden, evengelijk men met
geene bemorste holleblokken een salon mag binnentreden; — en
(1) Cfr. K. L. TERNEST,

cit., § 16,

blz. 8.
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wie, wie kan er in mijne schriften of in mijn onderwijs ergens
ontdekken, dat ik de slordigheid der straattaal voorstond? Nog
eens, is dit klaar genoeg?
Ligt er nu op mijne uitspraak bijwijlen eene Brabantsche
tint, wettigt zoo iets de bewering, dat « hetgene Ternest leerde,
hemelsbreed verschilt van hetgeen ik voorsta? » Meer dan een
onder hen die het mij aanwrijven, Bedewel zich zelven te beluisteren. Ik smijt dan ook dit verwijt terug naar hem die het mij toewerpt. Men bestrijde
dc snoods om hetgene ik, en ik alleen,

schreef of voorstond, en niet om hetgeen anderen wellicht
over mij schreven, vertelden of trouwloos overbriefden.
Ik erkende, dat ik me bij de uitspraak van i en u volgens
Ternest kon aansluiten. Belet me dit daarom die uitspraak eene
« doffe uitspraak » te heeten ? Logisch moest men uit mijne
woorden afleiden, dat ik om wille der eenheid mijne eigene voorkeur kon ten offer brengen ; meer niet is daaruit te trekken,
tenzij men de willekeurigheid zooverre drijft me de vrijheid van
oordeel over klank of vorm te misgunnen.
Laat me thans een oogenblik hier stilstaan en terugblikken
op al het voorgaande.
De strijdtactiek mijner tegensprekers verwondert me wel
eenigszins. Kost wat kost wil men mij overhoop leggen met

Ternest. Om echter te bewijzen dat ik tegen hem opsta, redeneert men, als o f ik de Brabantsche uitspraak als de eenige goede,
de eenige wenschelijke voorstel.
Maar, als 't u be l ieft, getroost u toch vooreerst de moeite
wel in te zien wat ik schreef en bedoel. Ik vind, en 't is mijn recht,
in de zo» gezeide beschaafde uitspraak, in 'tgeen anderen vóór
mij het Provincie-Hollandsch heetten, het ideaal i iet : dat stelsel
schijnt me te eenzijdig, en derhalve stelde ik voor, dat er rekening
wierde gehouden met de hier tot vóór weinig jaren als beschaafd
aangenomene uitspraak in ons staatsonderwijs en elders, op onze
Congressen, enz.; stelde ik voor, dat ook dit stelsel mocht meêtellen, erkend gelijk het toen was door de Noordnederlandsche

taalkundigen zelven. Ik vond en vind, zeg ik, dat daarmeê rekening houden aan de eenheid der tale geen schade doet; dat het
niet zich schuldig maken is aan eene fout tegen de beschaafde uitspraak... en dat de toestand wel eens mocht onderzocht worden.
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Alzoo uitweidend spreek ik over Ternest's werkje, dat ik als den
codex aanzie der toenmalig erkende en aangeleerde uitspraak;
spreek ik over 't gebruik in Brabant en elders om het te vergelijken met het gebruik van 't Noorden, en om er 't gevoelen der
taalkundigen over in te winnen. Doch ben ik dan niet geloofweerdig, wanneer ik zeg, dat ik nergens de platte en gewestelijke
uitspraak bedoel of voorsta; dat ik altoos de gelouterde volkstaal
in woord en klank v66r oogen houd; dat ik de zienswijs en het
grondstelsel van Ternest bijtreed, ja, en daar zelfs waar ik persoonlijk anders zou verkiezen? En is het in opstand zijn met
Ternest, als men soms in uiterst ondergeschikte punten verschillend oordeelt? is dit zijne bedoeling miskennen ? zijn grondstelsel
verloochenen ? « Ik zou eene uitspraak willen voor Noord- en
eene andere voor Zuid-Nederland » : dus beweert men. Edoch,
waar doe ik dat ? sedert wanneer is hier of daar eene schakeering
eene gansch nieuwe uitspraak ?
Overigens : of mijne tegenstanders zijn het met Ternest ééns,
ofwel zijn ze 't niet. Zijn zij het, dat zij het door woord en daad
dan toonen, want waarachtig tusschen hun zoogezeid beschaafd
Nederlandsch en Ternest's voorschriften is een vrij breeder ver-

schil dan 'tgeen tusschen mij en Ternest is waar te nemen. —
Doch zijn zij het nu met Ternest niet eens, vinden zij dus in
hem wat af te keuren, ba! wat hebben ze mij dan aan te wrijven?
wat hebben zij er dan zich meê te bemoeien?
Men wil mij het recht betwisten me op het gezag van Van
Beers te beroepen : ik repte er reeds een woordje over.
Men werpt mij dan op : « In de Nederlandsche Spraakleer van
« V. B. is maar één uitlating te vinden die rechtstreeks op de
« uitspraak betrekking heeft, en die uitlating maakt op mij alles« behalve den indruk van een voorstaan van het « Belgisch »
« taaleigen. Van Beers zegt nl. van de é en d : De gewestelijke
« uitspraak van Vlaamsch België blijft in algemeenen regel aan
« den oorsprong getrouw (§ 237) ».
Wel ja, zetten wij de dingen wat beter in den haak en oordeelen wij dan. In § 235 schrijft V. B. neêr hetgeen ik hooger
aanhaalde. Hij gewaagt er van de zachtlange en scherplange e
en o, die klinken, deze als in steen, boom, gene als in geef, zoon.
In § 236 leert hij, dat « niet uitsluitelijk de uitspraak, maar de
K afleiding of de oudere vorm der woorden moet beslissen, of ze
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speelruimte te weigeren (i), welke, naar mij schijnt, onze taalgenooten van 't Noorden zich nochtans niet zelden toeëigenen.
Hoorden wij, hier zelfs — ik herinner het nog eens — niet
gewagen van « de uitspraak der Nederlandsche geleerden » en
van eene andere die in « sommige Hollandsche salonnetjes »
gebruikt wordt ? Hoorden wij hier geen verschil maken tusschen
de uitspraak « van Nederlands grooten tooneelspeler Louis
« Bouwmeester, die iedere letter zuiver laat hooren », en die van
K Willem Royaards, die op zijn Kollewijnsch spreekt »? Wie moet
dan tot model dienen ? Welke redenaars ? welke tooneelspelers ?
welke professoren ? wie ?...
Men beginne maar de criteria op te zoeken die de beste uitspraak bepalen, en men moet van eerst af erkennen : « De eenheid in uitspraak is op verre na niet zóó volkomen in NoordNederland als men wel voorgeeft ».
Als men dit aanneemt — en men is er toe verplicht —
waarom mag dan ook den Vlamingen niet zekere vrijheid
gegund ? Waarom zou dan bij ons geene rekening mogen gehouden met het beginsel der duidelijkheid en der verstaanbaarheid,
ja, en met het beginsel der bevalligheid en gemakkelijkheid ?
Zulke vrijheid is uit haar eigen geene losbandigheid, is geene
onbeschaafdheid. Zulke afwijkingen van hetgeen men heet het
algemeen gebruik, breken de eenheid niet, och neen !
Maar zijn die afwijkingen aan ons, Belgen, niet toegelaten,
wat doet men dan in 't onderwijs met die verschillen en tegenstrijdigheden, waarop men in de uitspraakleeren en bij de Hollandsche redenaars stoot? Wat wil men? Trouwens, 't en is niet
voldoende mij te zeggen : « Dat willen wij niet »; — ik ben op
mijne beurt in rechte te vragen : Welke zijn uwe criteria ? waar
tref ik aan wat gij als de alleenzaligmakende uitspraak huldigt ?

Het algemeen gebruik, het eenzge richtsnoer! Algemeen, wat
heet gij algemeen Laat ik mij door Noord-Nederlanders zelven
gezeggen, dan « geldt nog alleen als beschaafd wat in het eigenlijke
« Holland gesproken wordt » (2). Allen die daar buiten wonen,
(t Als wij zulke » speelruimte » voor ons vragen, dan beteekent dit niet,
dat wij willen toeleven in de platte volkstaal. In dien- zin heeft men ons
schrijven willen uitleggen, maar zulke uitlegging is alles behalve vriendelijk...
(2) Cfr. O,averdraagzaatn en Onberekenbaar. Vereenvoudigde Spelling
en Verbuigin; , door J.-J. Graaf, in De Katholiek, jaarg. 1909 (tijdschrift uitgegeven bij Van Leeuwen, Leiden, blz. 136.

873 -zoo Belgen als anderen, hebben weinig in te brengen : zij hebben
zich maar in de hegemonie van het Hollandsch te getroosten. —
Dit zal evenwel zoo gemakkelijk niet gaan als men droomt.
Wel hoor ik dan het verwijt, dat het verzet tegen die hegemonie ons andermaal in 't harrewarren van een nieuwen oorlog
uitspraak-oorlog heet het — zal meêsleepen. 't Is mogelijk :
dit zal het gevolg zijn van eene blinde onverdraagzaamheid, die
echter van ons niet zal uitgaan.
Met de beschaafde uitspraak onzer taal vast te snoeren in
het keurslijf dat men ons voorstelt, gaan we niet zoozeer t' )t een'
uitspraak-oorlog, maar wel tot een nieuwen spellingsoorlog, en onvermijdelijk. Onze geachte tegensprekers erkennen het, doch
nog eenigszins gedwongen : die batterijen ontblooten zij niet
geerne, zij aarzelen, wellicht omdat zij ondervinden, dat al hunne
volgelingen in België niet geneigd zijn daar de handen toe uit te
steken. Inderdaad, een nieuwe spellingsoorlog ware eene ramp
voor onze taal hier te lande : dit werd in den schoot der Academie nog gezegd en betoond — en wie wederlegde't ?
E n dat het stelsel eener hegemonie, eng beperkt gelijk
men het wil, recht naar die ramp toeleidt : dit ligt in de logiek
der feiten. Waar men ons dus opwerpt : « Het aannemt-n van
« die Noordnederlandsche beschaafde omgangstaal is voor Zuid« Nederland eene vraag van welbegrepen eigenbelang », antwoord ik grifweg : Wel integendeel !

Nu reeds is het volop waar, dat « niet alle Nederlanders
gelijk spellen », en uitgaande van het beginsel, dat het gebruik de
wet geeft, en alleen het gebruik of de zoogezeide beschaafde uit-spraak, wil men zooveel mogelijk spellen overeenkomstig die uitspraak : « Geene onderscheidingen in de schrijftaal ingevoerd,
« die in de gesproken taal niet bestaan ;. geene behouden in de
« schrijftaal, wanneer de beschaafde spreektaal ze verloren heeft,
-« en wanneer de toepassing voortdurend moeite veroorzaakt ».
Men heeft wel te zeggen : zoo iets leidt tot bandeloosheid.
Maar die zelfde bandeloosheid die men afkeurt in de schrijftaal,
keurt men niettemin goed in zake van « beschaafde » uitspraak.
Er verder over uitweiden zou ons te verre uit het spoor brengen ;
-doch wat leeren wij b. v. in de schoolboeken van Dr. K. Holtvast,
Dr. N. Van Wijk en anderen ?
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Ik geef maar eenige staaltjes : « De lidwoorden de en het
« worden in de spreektaal niet verbogen. Men zegt : in de angst,
« op de vloer, van de jongen, enz. > (z) — Eveneens blijven die
en wie onverbogen (2). — Over het geslacht der woorden in de
beschaafde spreektaal lees ik daar :
In de beschaafde Nederlandsche spreektaal is de toestand als
volgt : De niet onzijdige zelfstandige naamwoorden zijn mannelijk,
i

met uitzondering van de namen van vrouwelijke personen (vrouw,
dame, vorstin, baker, schoonmaakster, enz.). -- Hierbij dient opgemerkt,
dat niet uitsluitend mannelijk ! maar ook vrouwelijk gebruikt worden :
10 De namen van niet onzijdige stoften: De soep is lekker (hij, maar
ook ze is lekker). -- 20 Enkele namen van wijfjesdieren : De koe is
weggeloopen (hij, soms ook ze) is weggeloopen. — 30 Sommige abstracte zelfstandige naamwoorden (maar zelden). Bij voorbeeld : Verbittering bestond er al, maar ze gewoonlijk die) nam meer en meer

toe » (3).

In het Handboek van Dr. N. Van Wijk staat nagenoeg hetzelfde te lezen :
« In de beschaafde spreektaal worden de meeste woorden door
hij aangeduid, bijv. : De kachel is uitgegaan, Wil je hem even weer aanleggen ? - Zoo gebruikt men hij en hem voor bijna alle zelfst. nmw.;
zij en haar zegt men : I () van vrouwelijke personen ; in dit geval
hoort men nooit hij en hem... a0 Veel menschen duiden stofnamen
aan met zij en haar, bijv : De soep staat al op tafel. Kom je eten ?
Anders wordt ze koied. De melk (de wijn) is nog niet zuur geworden :
ze smaakt best. — Maar anderen zeggen hier hij. Evenzoo worden zij

en hij beide gebruikt, als men van vrouwelijke dieren spreekt : Die
koe is verkocht en hij ( ol' zij) zal gauw geslacht worden » (q.).
Wat verder (op blz. 124) lees ik daar nog :
« De meeste woorden, die een eigenschap of toestand aangeven,
en die als blow. hij 't w. w. zijn kunnen staan, komen ook als
adjectief voor ; bijv. : de man is ziek : de zieke man. Er zijn ook
(t) Cfr. Beknopte Nederlandsche Spraakkunst door Dr. K. Holtvast
(Uitg. P. Noordhoff te Groningen, 1905), biz. 40.
(2) Cfr. Holtvast, op. cit., blz, 62.
(3) Cfr. Holtvast, op. cit., blz. 34.
(4) Cfr. De Nederlandsche Taal. Handbok voor Gymnasia en Hoogere
Burgerscholen, door Dr. N. Van Wijk; tweede druk, Zwolle, uitg. W. E.
Tjeenk `^lillink 1909; biz. 114.
,

875 -woorden, die alleen in de eerste functie .voorkomen ; bijv. de klo k .
is voor; de trein is aan. Eenige woorden die vroeger alleen dop deze
manier gebruikt werden, kunnen tegenwoordig ook bijv. nw. zijn,
bijv. : De deur is toe : een toeë deur, een toe huis. De kachel is uit : een

suite kachel. Die jongen is erg bij-de-hand : een bij-de-hand-te jongen. »

Zoo lees ik nog in eene bijdrage van den beer G. M. A.
Jansen : « In de spreektaal is 't onderscheid tusschen mannelijk
« en vrouwelijk geslacht zoo goed als geheel weggevallen » (i).
Rond dien zelfden tijd schreef Dr. Moller in Opvoeding en
Onder-wijs, waar hij, in den naam van het beschaafd Nederlandscli tegen De Vries en Te Winkel te velde trekt :
« Iedereen zonder onderscheid zegt : « Zie je die rare vent daar? »
_Fout, roept de ouwe spelling : vent is manneiik en hier 4e n. v., dus je
moet zeggen, --- o nee zeggen niet maar schrijven : zie je dien raren vent
.daar ? met een duidelike n achter die en achter rare. Kan het u verwonderen, dat men een Duitser b. v. bijna niet aan z'n verstand kan
brengen, dat een beschaafd Nederlander zegt en molt zeggen om niet
uitgelachen te worden : ik zie die grote man; en moet, moet schrijven :
ik zie dien grooten man ? Het is ook inderdaad onbegrijpelik » (2).

Uit Dr. Moller's woorden blijkt dus hoe men beschaafd
moet spreken, althans in 't voorkomend geval, moet spreken
« om niet uitgelachen te worden ». Hij wijst ons mede welke er de
konsekwente toepassing » van is of moet zijn.
Nog andere uittreksels van dien aard konden hier aangehaald :
« Van een tafel moet ik schrijven », zegt hij, « tegen m'n geweten
in : « Zij staat niet goed, we moeten haar een beetje op zij schuiven ».
En deze natuurverkrachting eist die tirannieke regeling van een
-overgroot getal Nederlanders, die dat nooit, ook niet in hun aller.beschaafdste gesproken taal, kunnen zeggen. Dan immers zeggen de
meesten : « hij staat niet goed, we moeten em een beetje op zij
schuiven ». — Waarom mag ik dat nu ookniet schrijven? Van een stoel
mag ik et weer wel zo doen. Waarom ? Omdat stoel een in achter zich
.heeft staan in het allesbeheersende woordelijstje. -- Is et belachelik
.of is et ergerlik ? Ik kan et niet anders noemen dan belachelik, ik
(t) Cfr. De Vereenvoudigde Spelling-, door G. M. A. Jansen, in De
Katholiek, maandschrift, uitg. J. W. Van Leeuwen, Augustus 1908.
(2) Cfr. Taal en Spelling, door H. W. E. Moller, in Opvoeding en
jaarg., Igo& (Amsterdam, uitg. Van der Vecht), blzz. 225.
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« schijnsolen vertoont, die ook in de schrijftaal opnemen en de in
de gesproken taal niet meer voorkomende feiten geenszins
« kunstmatig in de geschreven willen behouden ».
Welnu, als dit zonder restactie waar. is ge' lijk h e t hier werd
voorgesteld, dan zullen wij eerlang een mooi schrijftaaltje te zien
krijgen ! Het zoogezeid beschaafd of afgeschaafd Nederlandsch
met al zijne deflecties ofte af knottir ogen is uiteraard niet geschikt,
om. in zijn nieuw gewaad, veel eerbied te onzent in te boezeroen.
Althans ik denk het zoo, en menigeen met mij. .
En nochtans zulk harrewarren staat vóór de deur : echter niet
door onze schuld; — en als wij er onze.handen bij wasschen, dan
zal het toch « op zijn Pilatus » niet zijn. Moet men liet zoogezeid
beschaafd N ederlandsch in de uitspraak aannemen, dan moet
dit aangenomen met al zijne aanmatigingen in zake van vocalen,
van geslacht en verbuiging, — en waarom niet ? de logiek dwingt
er u t o e (I); — doch aan zie ik waarlijk ook niet in, aan welk
grondbeginsel u nog vastgehecht om geene nieuwe spellinghervorming te moeten aansteken, of beter bepaald, om de nieuwerwetsche spelling niet in te voeren. Ja, men zegge mij hoe zich
daaraan onttrokken. Nu,•ik durf het herhalen, die invoering ware
eene ramp voor onze taal in België.
Werpt me dus niet op, dat mijn verzet — of gekibbel, zooals sommige wijzen dit heeten, te kwader ure komt. 't Ets is bij
mij niet, al verweet men het, een gekibbel over onbeduidendheden, dat maar enkel een kostbaren tijd doet verlieren; 't en is
geen hechten aan eigene meeninkjes, dat zich in den regel aan
eene belachelijke onverdraagzaamheid paart zoo wij ons tegen
de al te groote aanmatigingen van het zoogezeid beschaafd
Provincie-Hollandsch verzetten, dan is het grootelijks om de
nacieeltge gevolgen die het moet na zich sloepen. Die gevolgen
vallen niet af te weren, zoo wij langer toegeven in hetgene men
thans van dak en tinne afeischt.
«

En ware er dan geene andere uitkomst ! Voorzeker, en
waarom
1Vlaat zegt me, sedert .wanneer is het ti gebruik », dat onwederroepbaar zou moeten beslissen, •sedert wanneer is dat
(t) Zoo . gij sommige van die aanmatigingen te kras vindt en verwerpt,

dan erkent gij mede, dat ik die zelfde vrijheid, naar mijne opvatting, mag
inroepen en toepassen.
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gebruik - gebruik uitgaande van ééne provincie -- onfaalbaar ?
Sedert wanneer mag aan dat gebruik, aan zijn tyrannisch opdringen -- en dit woord houd ik staan — geen paal en perk gesteld,
als het al te zeer willekeurig voortijlt ? Vroeger gold toch ook wel
het gebruik; maar mocht het in zulke losbandigheid overslaan? •
Welnu, men bewere en herhale in den naam der wetenschap zooveel men wil, dat « de uitspraak van eene taal alleen
door het gebruik wordt vastgesteld; dat de uitspraakregels niet
worden opgemaakt door eene gezaghebbende instelling, evenmin door taalkundigen ; dat zij niet worden gevonden door de
wetenschappelijke studie van de taal (I); dat zij niet moeten.
gewettigd worden door de geschiedenis van de taal » : dit alles
te zamen, en wat nog al! moge hooge geleerdheid heeten; men
moge nog zóó medelijdend in tijdschrift en elders op me nederzien, omdat ik die beweringen te uitsluitend vind : welnu, zeg
ik, en ik blijf er bij : vaststelling der uitspraak door liet gebruik
alleen is onzin; onfaalbaar is het gebruik niet; wispelturig is
het al te menigmaal. Loochent men dit, en men doet het, dan
valt er zich ook naar dat gebruik in de spelling te regelen, —
ik bewees het, — en waar naartoe met dat blind peerd ? waar
naartoe, als men aan de schrijftaal alle louterende werking ontzegt ?
't En kost me geen moeite te erkennen, dat, in grondbeginsel, de geschreven taal van de gesproken taal uitgaat; nochtans
mag dat spraakgebruik nooit zóó oppermachtig zijn, dat er niets
aan af te këuren valt. « Aan de geschreven taal is de taak opge
« legd de al te grillige wispelturigheid van het spraakgebruik in
toom te houden, en dit doet ze met niet gaandeweg aan alle

,

(r) Ik acht het geenszins zóó onredelijk met de geschiedenis, d. i., met de
afleiding rekening te houden. Het gebruik is dikwijls of te wild of te gekunsteld. Mag dan b. v. het stelsel der afleiding zijn woord niet te zeggen hebben?
Waarom niet? Omdat de mode- der salonnetjes het verbiedt ? omdat al te
groote gemakzucht er bang voor is ? Verschil van afleiding onderstelt, voorzeker, in de oudheid verschil van klanken. En als nu nog dat verschil van
klank nagenoeg in al die woorden van vroeger waargenomen wordt over
bijna gansch het land, waarom het dan niet behouden, of desnoods, waarom
dien klank niet gelouterd en bepaald overeenkomstig met de moderne wetenschap ? Dit is b. v. het geval met de lat ► ge c's en o's. Ware dit toch zóci,
ongerijmd ? ware dit zó6 onmogelijk ? ware dit z66 onwetenschappelijk ?
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.s< afwijkingen haar zegel te hechten ». Toen P. Salsmans S. J. dit
onlangs schreef (I), dan herhaalde hij maar, dunkt me, hetgeen
vóór jaren C. H. den Hertog getuigde :
« Spreektaal en schrijftaal moeten voortdurend in vriendschappelijk verkeer blijven en tusschen beide behoort geregeld eene weldadige wisselwerking plaats te hebben. De eerste blijft de tweede
onvermoeid nieuwe woorden, uitdrukkingen, beelden aandragen,
welke, geproefd en gelouterd door den goeden smaak, haar los en
bevallig en smijdig houden, en haar bewaren voor een verstarrend
isolement, dat haar in de armen des doods zou kunnen voeren, —
terwijl omgekeerd de laatste de eerste voor slordigheid, te groote
.dartelheid en verwildering beschermen moet » (2).

Naar dit grondbeginsel mede had ik mijne eerste verhandeling opgevat; ik trachtte dan ook den gulden middenweg in te
.slaan, want dit grondbeginsel leidt er naartoe. Ik meen dien te
vinden in Ternest, en niet in mijne Brabantsche gewestspraak, al
hoewel men mij kost wat kost dit wil doen zeggen. Ikmochtme dus
veroorloven mij op de traditie hier en in 't Noorden te beroepen;
te meenen dat de noodige eenheid kan samengaan met genuanceerde verscheidenheid; te meenen, zeg ik, dat het zoogezeid
beschaafd Nederlandsch in zijne uitspraakregels al te uitsluitend . is, al te verre uit de baan springt, en dat zijne alleenheerschappij gepaard gaat met eene onverdraagzaamheid, die
eeuigen wel kunnen huldigen, doch die in plaatse van eenheid
te stichten, veeleer twist en tweedracht, ook op het gebied der
:spelling, zal veroorzaken.
Men heeft mij geantwoord : Gij moet u, in het spreken als
in het schrijven, naar het Noorden schikken... Ja, vandaag de banvloek over vocalen en klanken, die het Zuiden in 't leven hield
-doch die het Noorden liet verloren gaan, en morgen de ban vloek
over onzen Zuidnederlandscheu woordenschat en onze trouw
bewaarde wendingen : dit staat er voor de deur en onvermijdelijk.
Wilt ge bewijzen? Die aanmatigingen vindt ge voor de h an d
in tal van Hollandsche leerboeken, en meer dan een schrijft die
(t) Cfr. loc. cit. in De Student, blz. 3.
(2) Cfr. Noord en Zuid (uitg. Blom, te Culemborg) 12` jaarg., 1889,
blz. 13.
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steunend op
op
willekeur,
mode, en
en niet
nietop
oponderzoek,
onderzoek, steusteuwillekeur,of
ofzoo
zooge
ge wilt,
wilt, op
op mode,
nend op eenzijdigheid
eenzijdigheid en
enniet
nietop
operkenning
erkenning van
van hetgeen
hetgeen de
de taal
taal
ook goeds heeft
heeft in andere
strekenvan
van't'talgemeene
andere streken
algemeene Nederland,
Nederland, zulke
hegemonie
daarvan heet
heetikikeene
eene
hegemonie is uit
uit den
den booze,
booze, en
en de
de aanneming
aanneming daarvan
taal, eene
eene slavernij
slavernij die
die nooit
nooit bestaan
bestaan heeft
heeft en
enook
ook
ramp voor de taal,
niet duurzaam
duurzaam zijn
zijn kan.
kan. Daarbij,
Daarbij,hegemonie
hegemonieonderstelt
ondersteltgeene
geenevolvoleenheid:: daar mag
mag spel
spel zijn,
zijn, daar
daar
strekte,
verlammende eenheid
strekte, geene verlammende
mag zekere vrijheid
in de
deerkenning
erkenning van
vaneen
eengezag,
gezag,en
enziet
ziet
vrijheid zijn in
men wel
wel toe,_
toe, qan
zelfs uit het centraliseerend
centraliseerend
danbespeurt
bespeurt men,
men, dat zelfs
en het
het Engelsch
Engelsch en
en't'tItaliaansch,
Itäliaansch,.
Franseh,
Fransch, zeker Uit
uit het Duitsch en
dat spel en
en olie
die vrijheid
verbannen worden.
worden.
vrijheid niet teenenmäal
teenenmaal verbannen
Men heeft
buigen of bersten!
bersten! En
Enwat
wat
heeft mij
mij geantwoord:
geantwoord : Of
Of buigen
heeft men
heeft
men . gedaan?
hetonbetamelijke
onbetamelijke van
van dat
dat antwoord
antwoord
gedaan ? Om het
te verzachten,
verzachten, heeft
heeft men
men dien
dienstokregel
stokregel der
deronverdraagzaamonverdraagzaamheid
omwonden met
met eene
eenewetenschappelijke
wetenschappelijke bijdrage
bijdrage die
die
heid omwonden
grootendeels
nevens mijne
mijne voorgestelde
voorgestelde kwestie
kwestieligt;
ligt; men
men heeft
heeft
grootendeels nevens
mijne
bedoeling niet
niet erkend,
erkend,—
- zeide
zeideik
ikniet
niet beter
beter:: verdraaid?
mijne bedoeling
- voorzichtig ter zij latend wat eenigszins in verlegenbeicl—vorzichtgejlandwiszverlgnhd
bracht, en, tot mijne
mijne verwondering en mijne
mijne innige
innige spijt,
spijt, zoude
bijna moeten denken dat
dat het
het mij
mij te
te doen
doen was
was met
met menschen,
menschcn,
ik bijna
Hollandscher
Hollanders zelven.
zeI ven. En
En nochtans
nochtans sprak
sprak
Hollandscher dan
dan de
de Hollanders
en spreek ik
ik maar
maar wat
wät ik
ik recht ineen,
meen, en,
me toeschijnt,
toeschijnt, was
en, naar me
en is er ook reden toe om zóó
zóó te spreken.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
XXXVII.
Hoeyken, -- Hoeijken ofte Crans, — Onse lieve Vrauwe
vanden Hoedekin, en Roosenhoyken.

In ons Gloss. á l'Invent. des Archives de la ville de Bruges,
blzz. 325-326 en 676, hebben wij breedvoerig over den « Roozeiz
hoet » of fr. « Chapel de roses » gehandeld. We hebben o. a. aldaar
over het gebruik gesproken, op zekere kerkelijke feestdagen de
ciborie met een « Roeyken » te versieren. Het « Hoeyken » was
niet altijd uit rozen of bloemen gemaakt :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Hoogstraten, in den « Inventaris van allen den ornamenten ... der kercken van Hoochstraeten toebehoirende » (xvie eeuw) : « Een hoeyken van roodt
cramozyn met peerlen en goude geborduert, om opt Heylich Sacrament te settende ».

Bedoeld gebruik is nog in al de kerken te Antwerpen in
voege. Uit inlichtingen ons verstrekt door den Z. E. Heer
Helsen, oud-pastoor-deken der Onze-Lieve-Vrouwkerk aldaar,
blijkt dat bij de Algemeene Berechting onder de octave van
H. Sacramentsdag, een « Hoedeken » uit gemaakte bloemen op
de ciborie wordt gezet. Het heeft den vorm van een eenvoudig
kroontje en wordt Krans geheeten.
HOEIJKEN ofte CRANS luidt het overigens in den hieronder
volgenden tekst, ons door onzen waarden vriend en Collega
den heer KAREL DE FLOU medegedeeld.
Er is spraak van het leveren op H. Sacramentsdag, ten
dienste van de kerk te Roosebeke, van twee « hoejkens ofte
cranssen », uit welriekende viooltjes gemaakt, om op de « ciborie
ofte remonstrance » geplaatst te worden alsook op het hoofd
van den priester, die het Allerheiligste Sacrament dien dag in
de processie dragen zou :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Iperen, nr 68, « Leenen van de
Zaele van Ipre », fol. 172 ro : « .... hout een leen groot vier ghemeten een lijne xxxviij roeden, ligghende in Roosebeke, weick leen
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jaarlijcx schuldich is te leveren opden H. Sacramentsdach twee
hoeijkens ofte cranssen van violetten blommen ghemaeckt, t'eene
om te stellen opt hooft vanden priester ende t'ander om op de ciborie ofte remonstrance te Roosebeke voorn. ; staende ten relieve van
vijf ponden parisisen. 1648. »
Vergelijk met den tekst uit « Het Boeck van al 't gene
Jatter gheschiedt is binnen Brugghe ... » en met de teksten aan
Weale, Eglises du Doyenné de Dixmude, ontleend, welke wij
in ons genoemd Gloss , loc. cit., hebben aangehaald.
ROZENHOED, zegden wij, op. et loc. cit., wordt thans gebruikt met de beteekenis van Paternoster, fr. Lhapelet, en met die
van Rozenkrans, fr. Rosaire. Zie ook dienaangaande, Verdam,
Middelndl. Wdb., vo Rosenhoet.
Vandaar de uitdrukking « Onse lieve Vrauw gllenaemd VAN
DEN HOEDKKIN

Staatsarchief te Brugge, Fonds van het klooster der Predikheeren, charters, oud nr 3085, voorloopig blauw nr 5719: « Ten
outaere ende broederscepe van Onser liever Vrauwen ghenaemd
vanden Hoedekin, die men houd in onsen choor ... » (Oorkonde
van 3o Nov. 1488.)
Achteraan dit stuk, staat te lezen in geschrift uit de the eeuw:
« Ten oultare van Onze lieve Vrauwe giaeseit het Roosenhoyken ».

Een zonderlinge uitdrukking, die met ons woord in verband dient gebracht te worden, is nog in de stad Thielt van
.algemeen gebruik. Wanneer een of ander geschil tusschen lieden
is ontstaan, wordt aan hem gezegd die gelijk heeft : « Gij hebt
den hoed ».
EDW. GAILLIARD.

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Gaal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch,
van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van den Ingenieur ».
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
estendi' e Conagesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendig
missie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.

Reeds verschenen uitgaven :
I.) Mr. L. DOSFEL : Kern van ons Burgerlijk Wetboek. (1905.)
2.) Dr. A. TEIRLINCK : Behandeling der dij- en navelbreuken en
van enkele zeldzame breuken. (1906.)
3.) Dr. A.-J.-J.VANDEVELDE : Over Melk- en Melkvervaieching. Eene
studie tot voorlichting van burger ei ambtenaar. (1907.)
4.) Mr. K. VAN ACKER zoos : Overzicht der Staatsinstellingen van
België. (1906.)
5.) Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE : Met water in het dngelbkech leven.
( 1909.)
6.) Dr. C. DE BRINKER : De ztatlstisehe methode in de plantenkundeen bare toepassingen op de studie van den invloed
der levensvoorwaarden. (1915).

Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche academie. (Vervolg.)

KAREL DO U RY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
Eene eerste prijsvraag is voor het jaar 1912 uitgeschreven, t.w. :
Lager onderwijs : hoogste klassen. —Verlangd worden : 25 schoolliederen
(gedichten en muziek), waaronder zo inzonderheid voor meisjes.
Gedichten en muziek behooren onuitgegeven te zijn.
Prijs : 500 fr., of 25o fr. voor den dichter en 25o fr. voor den toondichter. — Bij
niet-toekenning van den prijs, kan hij onder verscheidene mededingers verdeeld
worden.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911.

J. SALSMAN S-FON i)S.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 5 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor liet J. Salsmans Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
-

a) hetzij tot het wits chrijvt n N an prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden wf rken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot hct uitgeven van Middelnrdr rlandsche teksten op het ge bird ier
Roomsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, 1 turgie, zedeleer, catechese,
homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen ;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendirgen of van studiereizen,
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de ender littera b en c genoemde,
noodzakelijk worden bevonden ;
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Eene eerste prijsvraag is voor het jaar 1917 uitgeschreven, t.w.
Middeleeuwathe Liturgie. — Inrichting e n v rspreiding der Middelaederlandsche Getjden- en Gebedenboeken.
Prijs : hoo fr.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916
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Vergadering van
van 16
16 November
November1910.
1910.
Vergadering
Aanwezig de
de heeren
heeren :: Prof.
Prof. AD.
AD. DE
DECEULENEER,
CEULENEER,
Aanwezig
bestuurder, IS.
Is.TEIRLINCK,
TEIRLINCK, onderbestuurder,
onderbestuurder, en
en EDw.
EDW.
bestuurder,
GAILLIARD, bestendige
bestendige secretaris;
secretaris;
GAILLIARD,
de heeren Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. NAP.
NAP. DE
DE PAUW,
PAUW, Prof.
Prof. Mr.
Mr. JULIUS
]ULIUS
de
OBRIE, JAN
JAN BROECKAERT,
BROECKAERT, JAN
JAN BOLS,
BOLs, KAREL
KAREL DE
DE FLOU
FLou,S
OBRIE,
Dr. KAREL
KAREL DE
DE GHELDERE,
GHELDERE, Dr
Dr., L.
L. SIMONS,
SIMONS, GUSTAAF
GUSTAAF
Jhr. Dr.
SEGERS, Prof. Dr.
Dr. WILLEM
WILLEM DE
DE VREESE,
VREESE, Dr.
Dr. JAC.
JAC. MUYLMUYLSEGERS,
DERMANS, JAN
JANBOUCHERIJ,
BOUCHERI], AMAAT
AMAAT Joos,
Joos, Dr. HUGO
HUGO VERDERMANS,
RIEST, Prof. Dr.
Dr. C.
C. LECOUTERE
LECOUTERE en VICTOR
VICTOR DELA
DELA MON
MONRIEST,
TAGNE, werkende leden;
leden;
TAGNE,
heeren Dr.
Dr. GOEMANS,
GOEMANS, Prof. Dr.
Dr. Joz.
Joz. MANSION,
De heeren
VANDEN BERGSE
BERGHE en Dr. IS.
Is. BAUWENS,
BAuwENs, briefwisselenbriefwisselenR. VANDEN
de leden.
heeren Dr.
Dr. H.
H. CLAEYS
CLAEYS en TH. COOPMAN, werDe heeren
kende leden,
leden, hebben
hebben laten weten,
weten, dat
dat zij
zij verhinderd
verhinderd
kende
zijn de
de vergadering bij te wonen.
De
Bestendige Secretaris leest het verslag over
over de
de
De Bestendige
October-vergadering, dat
dat wordt
wordt goedgekeurd.
goedgekeurd.
-

***

Afsterven
heer Mr.
Mr. Edw.
Edw. Coremans,
Coremans,
Afsterven van
van den
den heer
werkend
Brief van
van rouwbeklag.
rouwbeklag.
Lijkplechtigheid. Brief
werkend lid.
lid. --- Lijkplechtigheid.
Bij telegram
telegram van LevnsbrichtadAfgeovn.
Lèvensbericht van den Afgestorvene. - Bij
4-q. November,
vanwege
November, kreeg
kreeg de
de Bestendige
Bestendige Secretaris
Secretaris vanwege
officieelbericht
bericht van
van het
Mevrouw
COREMANS, officieel
EDw. COREMANS,
Mevrouw EDW.
afsterven
haren echtgenoot
echtgenoot Mr.
Mr. EDW.
COREMANS,
EDw. COREMANS,
afsterven van haren
werkend
der Academie.
Academie.
werkend lid
lid der
Tot
nationale vlag
vlag aan
Tot teeken
teeken van
van rouw,
rouw, werd
werd de nationale
het
het Academiegebouw
Academiegebouw halfstok
halfstok geheschen.
Bij
openen der
der vergadering
vergadering brengt
brengt de
de heer
heer
Bij het
het openen
Bestuurder
een
eerbiedige
hulde
aan
den
betreurden
Bestuurder een eerbiedige hulde aan den betreurden
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afgestorvene en herinnert hij aan de vele diensten door
Mr. EDw. COREMANS aan de Vlaamsche Zaak bewezen,
alsook aan diens onvermoeibaar streven voor de erkenning van Vlaanderen's rechten :
MIJNE HEEREN,
Op Allerzielendag overleed te Antwerpen EDWARD COREDoor zijn afsterven verliest de Academie een harer meest
verkleefde en knapste Ieden, en het Vlaamsche Volk zijn hardnekkigen en onverpoosden verdediger. COREMANS werkte, —
zooals men het met volle recht op zijnen rouwbrief drukte, —
'K tot zijn dood om 's Volks verloren rechten terug te winnen
« en meer rechtvaardigheid 's Lands wetten bij te zetten ».
Zonder JAN-FRANS WILLEMS ware wellicht de Vlaamsche Beweging niet ontstaan; had het Vlaamsche Volk COREMANS niet
gehad, zoo waren, heel waarschijnlijk, zijne rechten nog miskend
gebleven; want het is grootendeels aan de standvastige en onverschrokken werkzaamheid van COREMANS dat wij de Vlaamsche wetten te danken hebben, die aan onze meest kwellende
grieven gedeeltelijk een einde maakten.
Aan de Academie heeft COREMANS door woord en daad
menigen dienst bewezen; ook zal zijn naam, irr gulden letteren,
in ons hart en in het hart van het Vlaamsche Volk geprent
blij ven !
Hij ruste in vrede!
MANS.

— De lijkplechtigheid te Antwerpen werd bijgewoond door de heeren: IS. TEIRLINCK, onderbestuurder,
GUSTAAF SEGERS, JAN BOUCHERIJ, VICTOR DELA MON
TAGNE, werkende leden, en ALF. DE COCK, briefwisse-

lend lid.
Door den heer G. SEGERS, werd in het sterfhuis,
namens de Academie, een lijkrede uitgesproken.
— Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering, dat een brief van rouwbeklag aan Mevrouw
COREMANS zal worden gezonden en dat de lijkrede van
den heer SEGERS in de Verslagen en Mededeelingen zal
opgenomen worden.

885 _._.
Vervolgens neemt de heer GUSTAAF SEGERS , aan,
zich, voor het warboek, met het levensbericht van den
afgestorvene te belasten.
*

**

Verslag over de Plechtige Vergadering. Toezending van een overdruk aan Z. M. den Koning en aan
H. M. de Koningin der Nederlanden. -- 10) Brief van
October, waarbij de weled. heer V. GODEFROID,
Secretaris der bevelen des Konings, den Bestendigen
Secretaris bericht, dat het Zijne Majesteit behaagde
hem opdracht te geven voor die toezending te danken :
« Zijne Majesteit waardeert in hooge mate de gevoelens
« van vaderlandsliefde welke de Leden der Academie
4, bezielen en waarvan de heer Bestuurder AD. DE CEU• LENEER zich tot tolk heeft willen maken, door een
• heildronk ter eere der Koninklijke Familie in te
« stellen ».
2 °) Brief van 20 October, waarbij de weledele
heer VAN GEEN, particulier Secretaris van H. M. de
Koningin der Nederlanden, onze Koninklijke Instelling
bericht dat Hare Majesteit de Koningin hem heeft opgedragen, het Bestuur der Academie Hoogstderzelver
«ank over te brengen voor de aanbieding van een exemplaar van het verslag over de Plechtige Vergadering en
het daarop gevolgde feestmaal : « Door Hare Majesteit
« werd met waardeering van een en ander kennis ge« nomen ».
*
**
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Aangeboden boeken. Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden
Door de Regeering :
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie et du Travail.
Office du Travail et Inspection de l'Industrie. Monographies industrielles. Aperçu économique, technologique et commercial. Groupe
III. Industries de la construction mécanique. Tome I. Organisation des
ateliers. Matières premières. Technologic générale. Bruxelles, 191o.
--
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886 -HACHEZ (NORB.).
- Université de
de Gand. Recueil
Recueil de travaux
travaux
HACHEZ
(N0RB.). —
Faculté de Philosophic
Philosophie et
et Lettres.
Lettres. 4oe
40e fascicule.
fascicuJe. Essai
Essai
publiés par la Faculté

Ze délit
délit de
de sacrilège
sacrilège en
en droit franr
français,
jusqu'à la
c ais, jusqu'et
lafi1t
fin du XXVme
Vme siècle,
sur le
par NORBERT
NORBERT HACHEZ, Docteur en
en Philosophic
Philosophie et
et Lettres.
Lettres.Avocat
Avocat à
d' Appel de
de Bruxelles.
Bruxelles. Publié par J.
J. L. M. EGGEN.
EGGEN. Avocat à la
la Cour d'Appel
Cour d'Appel
d' Appel de
de Gand. Gand,
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IglO.
Annuaire astronomique
astronomique de l'Observatoire
I'Observatoire Royal
Royal de
de Belgique,
BeZgique,publié
pubUé
Annuaire
par les
Zes soins de
de G. LECOINTE, directeur scientifique du Service
Service astroastroMbar
IgII. Bruxelles,
Bruxelles,191o.
IglO.
nomique, 1911.
nomique,
TIJDSCHRIFTEN. —
- Bibliographie
Bibliographie de Belgique,
Belgique, 1910.
IglO. Première
Première
TIJDSCHRIFTEN.
partie :: Livres,
Livres, no
nos 17-18;
17-18; deuxième
deuxième partie :: Publications périodiques,
partie
17-18. --- Bulletin
Bulletin bibliographique
bibliograPhique etetpêdagogique
Pédagogique du Musée
Musée belge,
belge,
nos 17-18.
nos 8-g,
Revue Sociale Catholique,
Catholiqlle. n°
n° u,
IglO. --- Revue de
de
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nos
8-9, IglO.
1910. --- Revue
Bruxelles, no
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- Wallonia, nos
nos 8-1o,
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l' Université
Université de
de Bruxelles,

Bulletin des
des Commissions
C0111missions Royales
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IglO. —
- Bulletin
Art etetd'Archéologie,
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IglO. —
- Bulletijn
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5-9. 1910.
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IglO. —
- Bulletin
Bulletindes
des Musées
Musées Royaux,
Royaux, nos
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IglO.8-9,1910.
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IglO. —
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het Beheer van
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van het
17 -18, 1910.
Arbeidsblad,
nr 9,
g, 1910.
IglO. —
- Annales des Travaux
Travaux publics,
publies, no
n° 5, 1910.
IglO.
Landbouw, nr
Oudheidkundigen Kring der stad en des
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yoormaligen
Door den Oudheidkundigen

.

Lands van Dendermonde
Dendermonde::

Gedmkschriften,
XIV. 2e
2e aflev.
Denderaflev. DenderGedenkschriften, tweede reeks, deel XIV,
monde, 1910.
IglO.
monde,
Door de Académie
Académie Royale d'Archéologie
d' Archéologie de
de Belgique,
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Iivraisons.
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Bulletin,
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Door
Wallonne, te Luik
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la Société
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Bulletin du
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Door
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de Koni1tklijke
der Wetenschappm,
geves~
Wetenschappen, gevesvan de
Koninklijke Akademie der
Jaarboek Va1t
tigd te Amsterdam
1909. Amsterdam.
Amsterdam 1909.
G01':JE
DE). --- Etudes Linguistiques
Lingllistiques Caraibes,
Ca1'aïbes, par
C. H. DE
H. DE).
par C.
GoEJE (C. H.
GOEJE
(Verltandelillgm der Koninklijke
Koninklijke Akademie der Wetenschappen
GOEJE (Verhandelingen
te Amsterdam.
Nieuwe reeks, Deel X, n°
3.)
no 3.).
Amsterdam. Afdeeling Letterkunde. Nieuwe
Amsterdam,
IglO.
Amsterdam, 1910.

.
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et

-- Poèmes prodromiques en
et H. PERNOT, docteurs ès
lettres. (Id. Deel XI, no 1.) Amsterdam, agio.
HESSELING (D. C.)

PERNOT (H.).

,grec vulgaire, édités par D. C.
CALAND (W . ► .
W. CALAND.

HESSELING

- Das Vaitánasutra des Athavaveda, iibersetzt von

ad . Deel XI, n°

2)

Amsterdam, 191o.

s C. C.). - Ontwerp van eerre vergelijkende vormleer
.van eenige Algonkin- talen, door C. C. UHLENBECK. (Id. Deel XI, no 3).
UHLENBECK

Amsterdam, 191o.
— Dateering en Rechtskarakter der z. g. Lex
NAP, commies van Staat bij den
Raad van State. (Id. Deel XI, no 4.) Amsterdam, 1910.
Door het Verein fur niederdeutsche Sprachforschung, te Hamburg :
Jahrbuch des Vereins far niederdeutsche Sprachforschung. Jahrgang 1910, XXXVI. Hit einer Heliograviire and zwei Autotypieen.
Door het Videnskabs-Selskabet, te Christiania :
Skrifter udgivne af Videnskabs-Selskabet i Christiania, 1909. I.
Meethematisk-naturvidenskabelig Klasse. Christiania, 1910.11. Historiskfilosofisk Klasse. Id. 19 o.
Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar 1909.
Christiania, 1910.
Door de Academie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg :
Bulletin, Vie série, no 14, 191o.
Door den heer Prof. An. DE CEULENEER, bestuurder der Academie, te Gent :
NAP. (Mr. J. M.).

Julia municipalis, door Mr. J. M.

CEULENEER (AD. DE). - Le mobilier ecclésiastique. Comment lui
doener un caractère artistique. (Extrait du Bulletin des Commissions
Royales d' Art et d'Archéologie.)

Door den heer Is.
Brussel :
LEDEGANCK (C ).

TEIRLINCK,

ondervoorzitter der Academie, te

- Bloemen mijner Lente, door C.

LEDEGANCK,

Gent, z. j. (Het Voorwoord draagt het jaartal 1839.)
Door den heer JAN B0UCHERI J, werkend lid, te Antwerpen :
Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding.
Nr 127.
BON (Mr. HECTOR LE', advocaat. -- Recht en Moraal.
CEULENEER (AD. DE), Hoogleeraar in de kunstgeschiedeNr 128.
nis, te Gent. — Kunsttoestanden en kunstbegrippen.
BERNAERTS (Eervv. Heer F.). — De Vrouw in verschil
Nr 129.

Beschavingen.

-lende

(Dr. J.), leeraar aan het Koninklijk Athenmuin te Antwerpen. — Het Romantisme in Engeland.
Nr 130.

GRIETENS
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Door den heer Dr. C. LECOUTERE, werkend lid te Leuven :
LECOUTERE. (Dr. C.). — Wolff egt Deken. Historie van den heer
Willem Leevend. Een veertigtal brieven met inleiding en aanteekenin
gen. ' uitgegeven door Dr. C. LECÓU TERE, hoogleeraar te Leuven.
Leuven, 191o.
Door den heer J. VERDAM, buitenlandsch eerelid, te Leiden
Middelnederlandsch Handwoordenboek, door J. VERDAM, Hoog
leeraar te Leiden. Aflevering 9. 's Gravenhage, z. j.
Door den heer Dr. P. J. BLOK, buitenlandsch eerelid, te Leiden :
Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, veruitgegeven vroeger door Mr. Is. AN. NIJHOFF, P. NIJHOFF , -zameldn
Dr. R. FRUIN en Dr. P. L. MULLER, thans door Dr. P. J. BLOK.
hoogleeraar te Leiden. 's Gravenhage, 191o.
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La vie diocésaine. Bulletin du Divcèse de Malines. Tome IV, fase.
VIII, Oct. 1910.
Door den heer Dr. A. J. J. VANDEVELDE, bestuurder van het
Stedelijk Laboratorium, te Gent :
VANDEVELDE (Dr. A. J. J.), `VIJSMAN (Prof. Dr. H. P.) en
Nederlandsche Maatschappij ter bevordeSALTETlProf.
R. H.).
ring der Pharmacie. Nederlandsche Chemische Vereeniging. Rapport voor de 4e Conferentie over Voedingsmiddelscheikunde. Over Conserveermiddelen, door Dr. A. J. J. VANDEVELDE, Prof. Dr. H. P.
WIJSMAN en Prof. R. H. SALTET. (Overdruk uit het Pharmaceutisch
Weekblad van 25 Juni 191o, no 26.)
VANDEVELDE (A. J. J.). Ueber Invertaseeigenschaften 2n Malzextrakten. (Id.).
VANDEVELDE (A. J. J.) and POPPE (EDM.). - Ueber die •irkung
von Fluornatrium auf Pepsin and Trypsin. iOverdruk uit Biochemische
Zeitschrift, 1910.)
VANDEVELDE (Dr. A. J. J.) en REVIJN (A. . — Over het soortelijk
gewicht en het watergehalte van het brood. Gent, 1910. (Overdruk uit
de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie , .
1910.)
Door den heer NIC. THEELEN, letterkundige te Tongeren :
THEELEN (NIC.). -- De Anarchist. Drama in 4 bedrijven, door
NIC. THEELEN. Tweede uitgaaf, Tongeren, 1909.
Door den heer L. D. PETIT, te Leiden :
PETIT (LOUIS D.). — Bibliographic der Middelnederlandsche Taal
en Letterkunde, door Louis D. PETIT, Conservator bij de Bibliotheek.
der Rijks-Universiteit te Leiden, en Bibliothecaris van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde aldaar. Tweede deel, de
literatuur bevattende verschenen van 1886'-191o. Leiden, 191o.
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Door de
de Redactie
Redactie::
nr 2,
191o. -M1tseum. Maandblad
jl1aandblad voor Philologie en
m Geschiedenis, 11'"
2,1910.
Museum.
RéPertoire d' Art
d' Archéologie, no
u o 2,
2, 1910.
- Onthoudersblad,
Répertoire
Art etet d'Archéologie,
191o. —
nrr 10, 1910.
n
1910.

Ingekomen
Voor de
de Boekerij
Boekerij der
der AcaAca,.
Ingekomen boeken.
boeken. --- Voor
demie
ingekomen:
demie zijn ingekomen
Typmrepertorium
Wiegendrucke, von
von
Typenrepertorium der Wiegendrucke,
Tabelle7t.
1. Antiqua-Typen.
Antiqua· Typm. Leipzig,
Tabellen. I.
1909. (Heft 27 [Il. Serie, Heft 10J van Sammlll1tg
bibliothekswissen-190.(Heft27[ISri,10]van
Sammlung bibliothekswissenArbeiten.)
schaftlicher Arbeiten.)
Bruges. Histoire
Histoire et
et souvenirs.
souvmirs. Avec
Avec huit
huitcartes
cartes
DucLOS (AD.).
DucLOS
(AD.). --- Bruges.
JI.f. photogravures.
photogravures. Bruges.
1910.
ou plans hors texte et 314
Bruges, 191o.
Zentralblatt fifür
Bibliothekswesen. XXVII.
XXVII. Jahrgang,
]ahrgang,lO.
Heft,
1o. Heft,
r Bibliothekswesen.
Oktober
1910.
Oktober 191o.
November 191o.
I9IO.
De Gids, November
Sint-Lucas, nr
n r 3, 191o.
1910.
HAEBLER (KONRAD).
(KONRAD). -

KONRAD HAEBLER.
KONRAD
HAEBLER.Abt.
Abt. lIl.
III.

- Tegen
Tegen ruiling
ruiling van de
de Verslagen
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Ruildienst. —
Bestendige Secretaris voor
voor de
de
Mededeelingen heeft
heeft de Bestendige
verschenen afleverinafleverinBoekerij
Boekerij der Academie
Academie de
de laatst verschenen
gen van de
de gewone
gewone tijdschriften
tijdschriften ontvangen
ontvangen:
:
Schweizerisches
Archiv f {ilr
Volksk1t1tde, unrr 3,
3, 1909.
1909. -- Biekorf,
Biekorf,
Schweizerisches Archiv
i r Volkskunde,
Bladwijzer, 1900-1910.
IgoO-I910. —
- Bijdragen
B~'dragm tot
totde
de GeschieGeschieBladwijzer,
aloud!! Hertogdom
Hertogdom Brabant,
Brabant, October
1910.
denis, bijzonderlijk
bijzonderlijk van
van het
het aloude
October 191o.
---- St. Cassianusblad,
Cassianusblad, 11'"
nrs 17-18, 191o.
IgIO. —
- De Vlaamnr I!;
II Bijvoegsel, nrs
sche Gids, nnrr 6,
6, 191o.
IglO. —
- De Katholiek, Novemher
Novemher191o.
19IO.—
- Onze Kunst,
Kunst,
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19IO. —
- De Vlaamsche
Vlamnsche Kunstbode,
Kunstbode, nrs
nrs 7-8,
7-8. 191o.
IglO. —
- De
November 1910.
nrs 6-7,
Neerlmtdia, nnrr 1o,
10, 191o.
I9IO. —
- Het Katholiek
Katholiek
Maasgouw, nrs
6-7, 1910.
1910.-;; Neerlandia,
I, 1910-II.
1910-11. —
- Christme
School, nnrr I,I, 1910-11.
IglO-I!. —
- De
Onderwijs, unrr 1,
Christene School,
Opvoeder, nrs 28-3°,
IglO. --- De Opvoeding, nr
UI' II,
II,191o.
IglO. —
- De SchoolSchuo/28-3o, 191o.
rs 2-4 3, 1910.
gids, nI1rs42-43,
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e1t Belfort,
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IO, 191o.
1910. -—
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Warande en
Zeitschriftdes
des Vereins
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Volkskunde, nr
I1 r 4, 191o.
IgIO.
Zeitschrift
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nrs 20-21,
1910 ;
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Ingekomen brief.
Vervolgens stelt
de BestenBestenIngekomen
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stelt de
dige
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in kennis
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brief::
Brief van
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18 October,
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heerDr.
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Juni 11. gehouden. « Terwijl ik U voor de toezending
« dank betuig » — aldus schrijft Dr. SIJMONS,
« maak
« ik gaarne van deze gelegenheid gebruik, om der
« Academie mijn hartelijke erkentelijkheid uit te spre« ken voor de heusche ontvangst, die zij mij bij mijn
« aanwezigheid te Gent in haar midden heeft willen
« verzekeren ».
,

-

Mededeeling
door den Heer Bestuurder.
Ambtelijk Comiteit voor Tijdschriften bij de
Wereldtentoonstelling te Brussel. -- De heer bestuurder Prof. A. DE CEULENEER deelt aan de Vergadering
de gedachtenwisseling mede, welke tusschen den Weled.
heer FR. SCHOLLAERT, Minister van Wetenschappen
en Kunsten en het Bestuur der Academie heeft plaats
gehad, tijdens het gehoor door dien hoogambtenaar aan
hem bestuurder, alsmede aan de heeren Is. TEIRLINCK,
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendigen
secretaris, den 12 November verleend. Hij verzoekt
den Bestendigen Secretaris lezing te geven van den
brief, dien het Bestuur voorstelt aan den Weledelen
Heer Minister SCHOLLAERT te sturen.
Na aan Minister SCHOLLAERT hulde gebracht te
hebben voor de vele zeer gewaardeerde blijken van
oprechte belangstelling in de werkzaamheid en in den
bloei onzer Koninklijke Instelling, door hem onder het
gehoor gegeven, herinnert de brief er aan, hoe de Heer
Minister, niet zonder verwondering, uit den mond van
den Heer Bestuurder vernomen heeft, wat er tusschen
dezen en den heer MAVAUT, kabinetsoverste van den
Weledelen Heer Minister van Nijverheid en Arbeid besproken werd, tijdens het onderhoud dat de heer A. DE
CEULENEER met genoemden ambtenaar den 3 Augustus 11; heeft gehad : toen werd niet het minste woordje
gerept over de zoogezegde onbevoegdheid der Academie !
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Mededeelingen namens Commissiën.
1 °) Bestendige Commissie voor Geschiedenis
,Bio- en Bibliographic. -- De heer JAN BROECKAERT
legt het hierondervolgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden :

Waren aanwezig de Heeren : Dr. MUYLDERMANS, voorzitter, Jhr. NAP. DE PAUW, K. DE FLOU, J. BOLS, EDw. GAIL
LIARD, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, V. DE LA MONTAGNE,.
leden, en JAN BROECKAERT, secretaris.
Het verslag over de . Septenlber-vergadering wordt gelezen.
en goedgekeurd.
De heer BROECKAERT deelt een nog al lijvig dossier mede over de ontworpen uitgave van een nieuw .P ansch-Nederlandsch
.en Nedetlandsch-Fransch Woordenboek door JAAR VAN DE VELDE
(1885). Er verscheen slechts eene aflevering van dit woorden
boek, dat wegens moeilijkheden met den drukker. niet werd
voortgezet. De heer DE LA MONTAGNE neemt het op zich, tegen
de aanstaande vergadering daar eene notitie over te schrijven.
Nog geeft de Secretaris lezing van eenen brief, door wijlen
zijn schoonvader K. L. TERNEST in 1840, kort na de uitspraak
der Taalcommissie, geschreven aan J. F. WILLEMS, nopens de
spelling. — Die brief wordt ter hand gesteld aan den eerw. heer
BOLS, die er gebruik zal van maken wanneer hij de tweede reeks
der brieven van en aan den vader der Vlaamsche Beweging zal
uitgeven.
Ten slotte stelt de heer DE PAUW de Commissie in kennis
met de allereerste pennevrucht van WILLEMS, namelijk eene
vertaling in verzen van een gedeelte van VOLTAIRE'S gedicht :
Le siès e ae Fonlenoy.

deze mede-De Commissie dankt den heer DE PAUW
deeling en beslist dat zij, mits goedkeuring der Academie, in
de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden. (De Academie heef? die beslissing goedgekeurd.)
ekeurd.)
2 ° ) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. — De heer JAN BOUCHERIJ,,
secretaris, legt het hierondervolgende verslag ter tafel.
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:.
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Aanwezig waren de heeren Prof. Dr. WILLEN DE VREESE,
dd. voorzitter, J. BOLS, AD. DE CEULENEER, Dr. JAC. MUYLDERMANS, Mr. JUL. OBRIE, GUSTAAF SEGERS, AM. JUOS en Dr. HUGO
VERRIEST, leden, en de secretaris.
Het verslag over de September-vergadering wordt voorgelezen en goedgekeurd.
Vervolgens gaat men over tot de verkiezing van liet Bestuur
der Commissie voor de jaren 1911 en 1912. Bij geheime stemming wordt de beer WILLEM DE VREESE tot voorzitter en de
heer JAC. MUYLDERMANS tot ondervoorzitter verkozen. De
Secretaris wordt bij acclamatie in zijn ambt behouden.
De Commissie woedt in kennis gesteld met de verslagen
door de heeren Aai. Joos en Prof. Dr. JUL. MAc LEOD uitgebracht over liet ter uitgave aangeboden werk : Ons Ontwikkelingsstelsel door j. M. PANESI en E. VLAEMINCI X, en adviseert
tot giet uitgeven.
Daarna leest de heer GUSTAAF SEGERS een opstel over :.
De algemeene letterkundie taal, de beschaafde omgangstaal in de
Normaalschool, de Volksschool en het gewoon leven.
Eene forte bespreking volgt, waarna de heer Voorzitter voorstelt de lezing van den heer SEGERS, mits goedkeuring van
de algemeene vergadering, op te nemen in de Verslagen en.11lededeelingen der Academie en in het Biblad der Commissie.
— Dit voorstel wordt aangenomen. (De Academie heeft dit
voorstel goedgekeurd.))

DAGORDE.
I°) Plechtige Vergadering van igii, tot viering

van den 25n verjaardag van de inrichting der Academie. — Feestcommissie.
Op voorstel van den heer
Bestuurder wordt overgegaan tot de benoeming van
de Feestcommissie voor 1911. Worden aangewezen om
van die Commissie deel uit te maken, de heeren : Jhr.
Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Prof.
A. DE CEULENEER, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE en
EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris.
Aan bedoelde Commissie wordt opgedragen de te
houden feestelijkheden voor te bereiden, vervolgens
aan het Bestuur voor 19II bepaalde voorstellen te doen
en met dit de feesten in te richten.
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Ter uitgave aangeboden verhandeling : Ons
Ontwikkelingsstelsel, door J. -M. PANESI en E. VLAE2°)

MINCKX. Verslag door de heeren AMAAT Joos en Prof.
Dr. JULIUS MAC LEOD.
Beslissing. — De heer JAN
BOUCHERIJ, namens de Bestendige Commissie voor het
Onderwijs in en door het Nederlandsch, deelt aan de Vergadering de verslagen mede. De heeren verslaggevers,
zegt hij, zijn het eens, al worden in het boek veel
gezonde denkbeelden uiteengezet, om te verklaren dat
de uitgave van het aangeboden werk niet op den weg der
Academie ligt. De Commissie heeft dan ook tot niet uitgeven geadviseert. -- De Vergadering sluit zich bij die

,

zienswijze aan.
30) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. -- Verkiezing van een Lid der Commissie, tot vervanging van den heer Dr C. -J. HANSEN
zaliger. — De Vergadering gaat tot de verkiezing over.
Worden tot stemopnemers aangewezen, de heeren
Jhr. Mr. Nap. de Pauw en Hugo Verriest.
Wordt verkozen : de heer Dr. L. SIMONS.
4°) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het dienstjaar 1911. - De Vergadering gaat
tot de verkiezing over
a] Verkiezing van den Bestuurder.
Worden, door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen; de heeren Karel de Flou en Am. Joos.
Wordt verkozen : de heer Is. TEIRLINCK.
b] Verkiezing van den Onderbestuurder.
Worden tot stemopnemers aangewezen : de heeren
Jan Broeckaert en Dr. L. Simons.
Wordt verkozen : de heer Dr. JAC. MUYLDERMANS.
5°) Lezing door den heer JAN BOLS : Zuidnederlandseize Maatschaft ij van Taalkunde. Het uur te ver gevor,derd zijnde, wordt deze lezing tot de eerstvolgende
vergadering verschoven.
De vergadering wordt te 4 1/2 gesloten.
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de diensten, door onze Koninklijke Instelling aan de studie dier
taal bewezen, ten volle besefte.
Zoolang de staat zijner gezondheid het hem toeliet, woonde
COREMANS onze vergaderingen regelmatig bij.
Zijne veelvuldige bezigheden lieten hem niet toe zich met
de eigenlijke taalstudie en de beoefening der letterkunde bezig
te houden. Doch beide waren hem niet onverschillig, en meer
dan eens bewees hij, dat, ook op dit gebied, zijne kennissen,
veelzijdig waren. Zijn gezond verstand, zijne scherpe redeneerkracht en aangrijpende welsprekendheid, waaraan wij de wondere uitslagen in den taalstrijd te danken hebben, kwamen ook
de Koninklijke Vlaamsche Academie ten goede. Doch, ook daar
was COREMANS vooral de strijder, de diep overtuigde, gepantserde strijder voor onze nationale taal en hare nationale rechten.
Thans, dat de dageraad van de volledige zegepraal van den
Vlaamschen Taalstrijd zich in al zijne pracht vertoont, brengen
wij den dierbaren doode onze dankbare hulde, vooral, omdat hij
dien strijd met zulke diepe overtuiging heeft gestreden; omdat
hij nooit den moed verloor, als veel verloren scheen, en hij
moedig op de bres stond, als alles voorspelde dat de strijd hem
slechts ontgoochelingen zou opleveren.
Thans rijst het gebouw in de hoogte: hulde aan den onverdroten meester; de oogst schiet welig op : hulde aan den milden
zaaier !
Stellig, tal van letterkundigen en kunstenaars, leeraars en
geleerden hebben een ruim aandeel in de heerlijke ontwaking
van het Vlaamsche Volk, in de geestdrift onzer jongelingschap
voor onze nationale taal, in haar vast besluit de volledige vervlaamsching van ons volk, hand in hand, boven de worstelingen
der partijen, na te streven.
Doch, COREMANS bekleedt Bene eereplaats onder de weldoeners van onzen stam.
Rijk was hij begaafd, bewerktuigd en toegerust voor zijne
verheven taak; doch in zijne diepe overtuiging, in zijn onwankelbaar vertrouwen, in zijne bezieling, in zijne volharding, ligt het
geheim zijner wonderkracht.
COREMANS was groot, zoo groot zelfs, dat hij op afstand
moet gezien worden. Wanneer de politieke en persoonlijke
veeten, die nu nog beletten hem volle recht te laten wedervaren,
zullen vergeten zijn; wanneer wij ons Vlaamsch ideaal ten volle
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zullen bereikt hebben, dan stellig zal hij in al zijne grootheid
uitblinken.
Waarde collega, dierbare vriend, de Koninklijke Vlaamsche
Academie is door uw afsterven zwaar getroffen. Wij betreuren in
U een geleerd medelid, een jovialen en kranigen Sinjoor, een
rondborstigen, gulhartigen kameraad !
Doch uwe loopbaan was lang en vruchtbaar. Veel, oneindig
veel goeds mocht gij tot stand brengen.
Wij storten tranen om uw heengaan; maar wij zullen U nog
anders dan met tranen gedenken. « De eerste plicht der vriendschap », schreef uw geliefkoosde geschiedschrijver, de groote
Tacitus, « is niet nuttelooze tranen te storten ter gedachtenis van
den doode; het is de herinnering te bewaren van wat hij gewild,
te volbrengen wat hij bevolen heeft ». (Annalen II, 51.)
Vaarwel, waarde COREMANS, uw aandenken zal in de Koninklijke Vlaamsche Academie in eere blijven.
Aan de studie, aan de verheerlijking onzer moedertaal, aan
de beoefening der letterkunde, zullen wij onze beste krachten
wijden ; niet slechts met een wetenschappelijk doel, maar ook ter
verheerlijking en veredeling onzer- Vlaamsche nationaliteit, ter
vaderlandsche ontwikkeling van ons dierbaar Vlaamsche Volk!
Ook aan de zwaar beproefde weduwe, aan haar, die gedurende zoovele jaren de trouwe levensgezellin was van den dierbaren doode, die hem zoo goed begreep, die hem aanwakkerde
in zijnen heiligen strijd voor Taal en Volk, die hem eene troosteres, een engel was in de rampen die hem teisterden, die deelnam in zijne zegepralen ; aan zijne dochter en schoonzoon, die
zoo trotsch op hem waren; aan zijne lieve kleinkinderen, die als
een zonnestraal zijnen levensavond verhelderden, breng ik mijne
eerbiedige hulde.
Moge de deelneming van gansch het Vlaamsche Volk hun
eenigszins tot troost strekken in het onmetelijk verlies, dat het
afsterven van haren zoo vurig beminden echtgenoot, van hunnen
vader en grootvader hun veroorzaakt!
Vaarwel, onvergetelijke vriend, en tot weerziens in het
eeuwig leven!
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In het eerste hoofdstuk wijzen de Schrijvers op de wensche
lijkheid aan de lichamelijke opvoeding de noodige zorg te wijden.
Hier worden ongetwijfeld veel gezonde denkbeelden uiteengezet. Als zij b. v. aan de ouders den raad geven hunne kinderen
veel te laten spelen en als zij de stelling verdedigen dat de
gezondheid van het lichaam een onontbeerlijke voorwaarde is
voor de gezondheid van den geest, zal elke lezer met hen ongetwijfeld instemmen. Naar onze meening zijn zij echter niet vrij
te pleiten van overdrijving : zij beschouwen sport als een algemeen geneesmiddel tot bestrijding van alle maatschappelijke
kwalen : wangedrag, dronkenschap, speelzucht en vele andere
kwade gewoonten dienen bestreden te worden door sport.
Gestadig wordt daarbij gesproken van moed en wilskracht, alsof
die deugden door de sport ontstonden. Dit betwijfelen wij ten
zeerste. Wij kennen immers talrijke jonge lieden die zeer veel
aan sport doen, en nochtans op de meest betreurenswaardige
wijze van moed en wilskracht verstoken zijn en blijven. Zij zijn
zeer moedig zoolang zij zich op het sportterrein bevinden, maar
in het gewone leven geven zij gestadig blijken van verregaande
slapheid.
De Schrijvers hebben zich te ver laten medeslepen door
hunne ingenomendheid met de sport en zijn ook niet geheel
vrij te pleiten van langdradigheid en woordenpraal.
Sport valt geenszins af te keuren en kan ongetwijfeld diensten bewijzen; in ons land wordt echter nu reeds te veel geofferd
op het altaar der sport. Allerwegen worden sportmaatschappijen
gesticht, in de steden en ook ten plattelande. Een aanzienlijk
gedeelte onzer jongelingschap, uit al de klassen der maatschappij,
denkt gestadig aan sport. De verspreiding der sportcouranten
wordt ontzaglijk en daardoor wordt de verspreiding van gezonde,
ern stige lectuur belemmerd. Wij kennen een Vlaamsch weekblad,
aan de sport gewijd, waarvan elke week te Gent alleen I000
(zegge zestien honderd) exemplaren worden verkocht, en dit is
niet het eenige.
Een rijwielwedstrijd wordt een zoo belangrijke gebeurtenis,
dat er extra-treinen vereischt worden om de menigte naar het
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sportterrein te brengen. Personen, die zich in eene of andere
sport onderscheiden worden overladen met geldelijke belooningen en met eerbewijzen die werkelijk buiten alle verhouding zijn.
De ontwikkeling van het spierstelsel en van de zintuigen
door lichaamsoefening en in 't algemeen door turnen is voortreffelijk voor diegene die door hunne levenswijs daaraan behoefte
hebben. Vroeger werd daaraan wellicht te weinig aandacht
geschonken, maar thans wordt op de tegenovergestelde wijze
gezondigd. Landbouwers en werklieden, die dag aan dag zwaren
lichamelijken arbeid verrichten hebben -- sommige uitzonderingen daargelaten (I) -- weinig of geen behoefte aan sport. Het
is veeleer wenschelijk dat dergelijke menschen gedurende hunne
vrije uren uitspanning zoeken in de genoegens van den geest.
De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft ten doel de
intellectueele belangen van ons volk te bevorderen. Wij meenen
dat het niet op haren weg ligt het werk van de heeren PANEST
en VLAEMINCKX uit te geven, want dit werk zal er toe bijdragen
om de thans heerschende overdrijving, die dreigt een ware kwaal
te worden, nog te versterken.
In ons onderwijs bestaat overlading : daardoor ontstaat bij

vele leerlingen niet alleen verzwakking van het lichaam maar
ook verzwakking van de zintuigen en van het zenuwstelsel, en
zelfs neurasthenie. Dit is eene van de oorzaken der ontzenuwing,
waartegen de Schrijvers te velde trekken. Wij meenen niet dat
sport de kwaal zal genezen. De oorzaak van het kwaad dient
bestreden te worden.
Zoolang de oorzaak blijft voortbestaan zullen geneesmiddelen onvoldoende zijn.

(I) Uitzonderingen zijn b. v. schoenmakers en kleermakers. Voor vele
fabrieksarbeiders is eenvoudig wandelen in de open lucht de beste sport.

JAN -FRANS WILLEMS'
ALLEREERSTE NEDERLANDSCH GEDICHT
— 1810 —
door Jhr. Mr.

NAP. DE PAUW.

Ik heb de eer aan de Koninklijke Vlaamsche Academie een
afschrift aan te bieden der vertaling van VOLTAIRE'S Slag van
Fontenoy, door JAN -FRANS WILLEMS.
J.-F. WILLEMS was 16 jaar oud toen hij het, in 1810, beproefde Voltaire's « Bataille de Fontenoy » in Nederlandsche
verzen over te zetten. Die hoogst belangrijke en wellicht eerste
proefneming in verzen van den Vader der Vlaamsche Beweging,
-- juist honderd jaar na de vervaardiging ervan ontdekt, — werd
mij medegedeeld door ons achtbaar Eerelid Jhr. Dr. FERD. VAN
DER HAEGHEN, Conservator der Universiteits-Bibliotheek, alwaar
zij onder de kostbare handschriften der Gentsche afdeeling, als
nr 83601 berust. Zij behelst ongeveer 140 verzen : de jonge dichter
is aan de helft zijner taak blijven steken, want het Fransch
gedicht (o): a. gedrukt in VOLTAIRE'S Euvres complètes, Paris,
1821, d. IX, blz. 457 tot 466, met noten blz. 467 tot 476) beloopt
tot ongeveer 300 verzen.
Van die eerste proef eens zestienjarigen jongelings is niet
veel te zeggen. Zij volgt den bombastigen toon van den Franschen tekst getrouw op de voeten. Doch zij verdient, mijns
inziens, in de Verslagen der Academie gedrukt te worden, tot
opheldering van WILLEMS' poëtische vorming en talent als vertaler. Ik heb echter het Fransch gedicht tegenover de vertaling
laten drukken en de verbeteringen aan de rijmen vermeld.
Al spreek ik van « allereerste gedicht », toch weet ik zeer wel
dat de veertienjarige jongen reeds te Lier in 1807 een 4( Hekeldicht
op den Meyer en de Municipaliteit van Bouchout » had geschreven, dat hij zelf in de herinneringen zijner eerste jaren heeft
vermeld (I) en waarvan Dr. F. Snellaert de acht eerste verzen ,
(1) Belgisch Museum, d. VIII (1844), b1z. 288.
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Om welke reden hij ze niet heeft voortgezet, blijft een raadsel. Misschien was hij moede van den zouteloozen catalogus van
zoogezegde helden, door den toenmaligen koningsvleier bij elke
der zes uitgaven van 1745 vermeerderd; misschien begon Willems, reeds dan door vaderlandsche gedachten bezield, terug te
deinzen voor de beleedigingen, op het einde des gedichts aan
zijne voorvaderen, Belg en Bataaf, uitgedeeld, want hij had er
gelezen :
Déj. Tour nay se rend, déjà Gand s'épouvante :
Charles Quint s'en émeut; son ombre gémissante
Pousse un cri dans les airs, et fuit de ce séjour
Oa pour vaincre autrefois le Ciel le mit au jour ;
Il fuit; mais quel objet pour cette ombre alarmée !
I1 voit ces vastes champs couverts de notre armée;
L'Anglais deux fois vaincu, cédant de toutes parts,
Dans les mains de Louis laissant ses .étendarts ;
Le Beige en vain caché dans ses villes tremblantes ;
Les murs de Gand tombés sous ses mains foudroyantes ;
Et son char de victoire, en ces vastes remparts,
Ecrasant le berceau du plus grand des Césars;
Ostende, qui jadis a, durant trois années,
Bravé de cent assauts les fureurs obstinées,
En dix jours à Louis cédant ses murs ouverts,
Et l'Anglais frémissant sur le trbne des mers (z).
Misschien ook had hij de hekeldichten der Franschen zelve
op die overdrevene lofbetuigingen gelezen, onder andere dat
van zekeren MARCHAND, advocaat te Parijs :
--

Requête du curé de Fontenoy.

Que-sur ma paroisse on enterre
Sept ou huit mille hommes pour rien,
C'est mon casuel, c'est mon bien.
Sur mes droits et mon honoraire
On m'a fait encor d'autres torts :
Un fameux Monsieur de Voltaire
A donné l'extrait mortuaire
De tous les seigneurs qui sont morts (a).
(i) Er is op te merken dat men in het Fransch gedicht nergens het historisch woord vindt : « Tirez les premiers, Messieurs les Anglais ! », waarschijnlijk, gelijk zooveel andere, naderhand gesmeed.
(2) LAROUSSE, Dictionnaire (Parijs, 1872), d. VIII, blz. 580.
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(CEuvres complètes de Voltaire, Paris, Al DCCCLV,
t. II, pp. 492 à 498, avec préface et notes.)
POEME DE FONTENOY.
Quoi ! du siècle passé le faineux satirique
Aura fait retentir la trompette heroque,
Aura chanté du Rhin les bards ensanglantes,
Ses defenseurs nzourants, ses /lots epouvantés,
Son dieu méme en fureur, e ffrayé du passage,
Cédant a nos aeux son onde et son rivage
Et vous, quand votre roi dans des Plaines de sang
Voit la naart devant lui valer de rang en rang,
Tandis que, de . Tournay foudroyant les murailles

Il suspend les assauts pour courir aux batailles;
Quand, les bras de ?hymen s'élanrant au trépas,
Son fels, son digne fals, suit de si près ses pas;

Paus, heureux par ses lois, et grands par sa vaillance,
Francais, vous garderiez un indigne silence !
Venez le contempler aux champs de Fontenoy.
O vous, Gloire, Vertu, déesses de iron roi;
Redoutable Bellone, et Minerve chérie,
Passion des grands coeurs, amour de la patrie,
Pour couronner Louis prétez-moi vos lauriers;

—
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Enflammez mon esprit du fru de nos guerriers;
Peignez de leurs exploits une éternelle image.
Kous m'avez transports sur ce sant lant rivage :
f'y vois ces conzbattants que vows conduisez tous;
C'est là ce fier Saxon (1) qu'on croit ne parmi nous,
Maurice, que; touchant a infernale rive,
Rappelle pour son roe son dine .fugitive,
Et qui demande a Mars, dunt it a la valeur,
De vivre encore un jour, et de mourir vainqueur.
Conserven, justes cieux, ses hautes destinées;
Pour Louis et pour nous proiongez ses années.
Dejà de la tranchee Harcourt (2) est account;
Tout poste est assigné, tout danger est prevu.
Noailles (3), pour son roe plein dun amour fiddle,
Toet la France en son maitre, et ne regarde qu'elle.
Ce sang de tont de roes. ce sang; du grand Conde,
D'Eu (4) par qui des Francois le tonnerre est guide',
Penthiè ure (5 i dont le zèle aveit devancé lage.,
Qui déjà vers le Mein signala son courage,
Bavière avec de Pons, Boz fjlers et Luxembourg,
Von; chacun dans leur place attendre ce grand jour :
Chacun porte l'espoir aux guerriers qu'il commande.
Le fortune Danoy (6), Chabanes, Galerande,
Le vaillant Berenger, ce defenseur die Rhin,
Colbert, et du Chaila, tons nos heros enfin (7),
Dans l'horreur de la nuit, dans celle dut silence,
Demandent seuleznent que le peril commence.
Le jour frappe déjà de ses rayons naissants
De vingt peuples unis les drapeaux menacants.
Le Beige, qui jadis fortune sous nos princes,
Vit l'abondance alors enrichir ses provinces;
Le Batave prudent, dans l'Inde respecté,
Puissant par son travail et parsa liberté,
Qui, long--temps opprimé par l'Autriche cruelle,
Ayant brisé son joeg, s'arme aujonrd'hui pour elle;
r
L'Hanovrien constant, qui, forme pour server,
,

(t) Le comte inaréchal de Saxe, liialade, était porté dans une gondole
d'osier, quand ses douleurs et sa faiblesse l'empêchalent de se tenir à cheval.
(2) M. le duc d' Fl arcourt avait investi Tournay.
(3) Maréchal de France.
(4) Grand-maitre d'artillerie.
(5) Il s'était signalé á la bataille de Dettingen.
(6) M. de Danoy fut retiré par sa nourrice d'une foule de morts et de
mourants sur le champ de Dlalplaquet, deux jours après la bataille.
(7) Les lieutenants-généraux, chacun à leur di^ ision.
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ontfonkte, mynen geest beziel' maer niet verwildren,
wil van hun krygsdeugd ook een eeuwge beeltnis schildren !
P. 6. G'hebt m'op die bloedgestrand gebrogt, ik zie de schaer
door U geleyd, den hoon van Vrankryk vreken, daer ;
de Saxer, die men meynt by ons te zyn geboren;
de fiere Maurits, die, voor t' ryk byna verloren,
zijn ziel, reets naderende aen t' zwarte heileryk,
terugroept voor den staet en koning Lodewyk;
en die aen Mayors, aen den god der oorelogen
(waervan hy al den moed en kloekheyd en vermogen
bezit) een levensdag maer vraegt, om dan daernaer
als overwinnaer naer het veld te sneuvlen. Maer!
P. 8. rechtvaerde hemel ! wil shelds dood nog niet gehengen,
wil voor den vorst, voor ons, zyn dagen nog verlengen!
Harcourt laet stoutlyk zig reeds uyt de loopgraft zien (I);
eenieder heeft zyn post, alle onheyl is voorzien;
de held Noailles, voor zyn koning steets getrouwe,
ziet Vrankryk en zyn vorst, kan niet als haer beschouwen,
het duerbaer koningsbloed, het bloed van held Condé;
d'Eu, die den donder van het fransche ryk voert mé;
Penthiévre, wien den moed de jaeren overtroffen,
en die de Meun reets van zyn oorlogsdaên deed stoffen ;
P. 8. Bavière, met de Pons en Boufflers, zyn verzelt
van Luxembourg, die t'saem op t'vege legerveld
den dag verwachten, die hun handgemeen moet maeken.
Eenider doet zyn volk door hoop en iever blaken :
Danoy
en Béranger (die wreker van den Rhyn),
Chabanes, Galerande, en wie maer hclden zyn,
te samen met Colbert en Duchaila, die vragen
naer t'aenvalteeken dat den vyand zal verslagen.
P. 9.
De morgenzon worpt reets haere eerste stralen weer
op d'oorlogsvaendelen van twintig volkren neer.
Den Belg, die eertyds, ja het eêlste heyl mogt smaken,
als by ons prinsen voor zyn staetsgeluk zag waken;
de slimme Batavier, in d'Indiën geagt,
toont met zyn vryheyd ook zyn dappere oorlogsmagt ;
by, die het wreede jok der Duytschen eens dierf pletten,
gaet heden voor dit volk zig in de wapens zetten;
P. zo. d'Hanover, die als voor den dienst gemaekt, zyn leed
(1) Op uitschrabbing van : Reets uyt de loopgraft laet zich Harcourt
stoutlyk zien.
(2) Noot van den schever : M. de Danoi (die de fransche dichter gelukkig noemt) werd door zyne voedster op het veld van Malplaquet twee dagen
naer den slag uyt eersen hoop dooden en stervenden getrokken.
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Saltsouffrir et combattre, et surtout obeir;

L' Autrichien, rempli de sa gloire passée,
De ses derniers asars occupant sa pensée;
Surtout ce people altier qui volt sur taut de mers
Son commerce et sa gloire embrasser l'univers,
Mais qui; jaloux en vain des grandeurs de la France,.
Croit porter dans ses mains la foudre et la balance :
Tons marchent contre nous; la valeier les conduit,
La haiyze les anime, et, l'espoir les séduit.
De l'empire francais l'zndomptable génie
Brave auprès de son rol leur foule réunie.
Des montagnes, des bols, des fleuves d'alentour,
Tous les dieux alarmés sortent de leur se our,
Incertains pour quel maitre en ces Plaines fécondes
Vont croitre leers moissons, et vont couler leurs ondes..
La Fortune auprès d'eux, d'un vol prompt et léger,
Les lauriers dans les mains, fend les plai'nes de fair;
Elie observe Louis, et voit ave„ colère
Que sans elle aujourd'hui la valeur va tout faire.
Le brave Cumberland, fier d'attaquer Louis,
A deja dispose ses batailions iiardis :
Tels ne pariurent point aux rives de Scamandre,
Sous ces ,nurs si vantés que Pyrrhus mit en cendres
Ces antiques héros qui, monies sur un char,
Combattaient en aésordre, et marchaient au hasard :
Mais telfut Scipion sous les cours de Carthage;
Tel son rival et lui, prudents avec courage,
Déployant ae leur art les terribles secrets,
L'un vers l'autre avancés s'admiraient de plus près.
L'Escaut, les ennemis, les remparts de la wille,
Toni présente la mort et Louis est tranquille.
Cent tonnerres de bronze out donne le signal:
D'un pas ferme et presse, d'un front toujours egal,
S'avance vers nos tangs la profonde colonne
Que la terreur devance, et la,(lamme environne,
Comme un nuage épais qui sier l'aile des vents
Porte l'eclair, la fouare et la mort dans ses -(lanes.
Les voila ces rivaux du gt and nom de anon maitre,
Plus farouches que nous, aussi vaillants peut-être,
Encor tout orgueiileux de leers premier, exploits.
Bourbons, void le temps de venger les Valois,
Dans un ordre efrayant trots attaques [armies
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gewilliglyk verdraegt, zich t'onderwerpen weet ;
den Oostenryker, die van zyn voorlede magten
en laeste Cesars staeg vervuld zyne gedagten ;
en bovenal dat volk, t'geen trots op t'pekelveld,

zyn roemenhandel t'gansch heelal ziet omgesneld,
maer nydig van t'geluk van ons en onzen lande,
den bliksem en de schael waent t'hebben in zyn handen;
P. Ii. Zy all verdaegen ons, t'wyl sterkte hun geleyd
den nyd hun voortsweept en de hóope hun verleyd.
Des Ryks beschermgod, die den franschen vorst verzelde,
bravéert die wrevlen hoop; het krygsgeschrey ontstelden
de veld- en watergoón van d'omgeleege streek,
• daer ieder van hun vast uyt zyne schuylplaets week,
onzeker voor wat hier hun vrugtbaer veld zal groeyën,
hun beeken vlieten en hunn' halmen zullen bloeyen.
De Lukgodin, daerby ( 1), met een gezwinde vlugs
doorsnyt, de lauwers in de handen, t'vlak der lucht.
P. 12. Zij let op Lodewyk en ziet (vol torn van binnen)
hoe heden zonder haer de kloekheyd gaet (2) verwinnen,
Den braven Cumberland, die t'lot des oorlogs wikt
met Lodewyk, heeft reets zy drommen saemgeschikt :
Scamanders oever zag noeyt zoovecl strydbre hoopen
onder de mueren, die held Pyrrhus eens deed sloopen,
dit oude heldendom dat door t' geval gebrocht,
verwaut en regelloos of kryg of plondring wrogt :

P. 13. maer zoo was Scipio onder Carthagos mueren,
zoo was zyn vyand in het stryden te verdueren,
ontvouwende t'geheym dier schrikbre konst, daer zy
malkaer door ooriogsdeugd verstomde van naby.
t' Drygt alles, vyanden, stadsvesten en de Schelde;
maer Lodewyk staet pal, en alle zyne helden;
het donderend geschut heest uyt zyn kopren mond
het teeken van den slag aen al het heyr verkond;
P. 14. d'ontelbre menigt', daer den schrik verzeld hun schreden,
komt, door de vlam omringt, naer onze reyën treden;
zoodanig als een digt opëen geperste wolk
den bliksem en de dood brengt op den pekelkolk
ziedaer degeen die, om den naem myns meesters nydig,
zoo dapper zyn, als zy met onzen aerd zyn strydig.
Waek op, Bourbons! den tyd is daer, den duerbren tycl,.
ter wrake der Valois U van cle goon bereyd.
Tot drymael heeft men reets de vyand aengevallen;
(i) by hun.
(2) Zal.

910 Sur trois terrains divers eng-agent les armées.
Le Franjais, dont Maurice a gouverné l'ardeur,
A son poste attaché, joint l' art à la valeur.
La snort sur les deux camps étend sa main cruelle :
Tous ses traits sont lances, le sang coule autour d'elle;
Chefs, o ficiers, soldats, l'un sur l'autre entassés,
Sous le fer expi rants par le plomb renversés,
Poussent les derniers cris en demandant vengeance.
Gralnmont, que signalait sa noble impatience,
Grammont dans l'Élysee emporte la douleur
D'ignorer en mourant si son maitre est vainqueur
De quoi lui serviront ces grands titres de gloire (t),
Ce sceptre des guerriers, honneurs de sa 2némoire,
Ce rang, ces drgnités, vanités des heros,
Que la mort avec eux précipite aux tombeaux?
121 coeurs, jeune Croon (2) : que le ciel mans sécère
Veille sur les destins de ton génereux f, ère!
LZelas ! cher Longaunay (3), quelle main, quel secours.
Peut arrèter ton sang et ranimer tesjours!
Ces minis tres de Mars (41, qui d'un vol si rapide
S'elancaient a la voix de leur chef antre ide,
Sont du plomb qui les suit dans leur course arrétés;
Tels que des champs de l' air tombent précipites
Des oiseaux tout sanglants, palpitants sur la terre,
Le fer atteint d' Havre' (5); le jeune d'Aubeterre
Veit de sa legion sous les chefs indosnptés
Sous le glaive et le feu mourants à ses cdtés.
Guerriers que Chabrillant avec Brancas rallie,
Que d'Anglais immolés vont payer votre vie!

(i) II allait être maréchal de France.
(2) Dix-neuf officiers du régiment du Hainaut ont été tués ou blessés. Son
frère, le prince de Beauvau, servait en Italie.
(3) M. de Longaunay, colonel des nouveaux grenadiers, mort depuis de
ses blessures.
(4) Officiers de l'état-major, MM. de Puységur, de Mézières, de SaintSauveur, de Saint-George.
(5) Le duc d'Havré, colonel du régiment de la Courorine.
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dry plaetsen hebben op hun grond de doón zien vallen;
P. 13. de fiere fransman (nu door (1) Maurits voorgegaen,
vervoegt de krygskunde aen de glorierykste daên (2);
de dood strekt allerwege op beyder legervelden
haer wreeden moordarm uyt, zelfs over d'agtbaerst' helden,
zy schiet haer pylen, t'bloed stroomt lbruyschende om haer heen.
daer d'opperhelden en soldaeten, overheen
d'een op den ander fel gestapeld, neergeploffen,
door t'doodlyk lood of door het scherpe (3) stael getroffen,
de wrake afeysschen van hun medemakkeren . hand
en storten stervend neer in t' roodbebloede zand.
P. 16. Grammont, die door zyn moed en ongeduldig stryden
de vyand ziddren deed, brengt onder t'hevigst lyden
het droefheydsbitter mede in t'Elizeesche veld,
van niet te weten of de dappre legerheld
zijn meester lauwers haelt op d'overwonnelingen,
dog (q.) waertoe zullen hem die valsche (5) gloridingen

tog dienen, scepter, rang en zotte waerdigheyd,
all' helden ydeiheên, die t'graf te neder leyd ?
P. 17. Gy sterft, jongen Craon! de godlyk' (6) heldbehoeder
waeke over t'noodlot tog van uw grootmoedig broeder !
Helaes! ó Longonai. wat kan uw stroomen bloed
nog stulpen leven (7) doen uw heldenlevensgloed?
die Mavorsdienaers, die met zoo gezwinde schreden
toeschoten op de stem der mcedige opperheden,
zyn in hunn' vlugt weerhouden door het lood,
dat in hun bystre schaer den schrik brengt en de dood.
P.18. Zoo valt somtyds op d'aerd een door het lood gevelden

en bevend voglenheir uyt d'hooge hemelvelden (8)
het yzer d'Avré, en op het bloedig veld
ziet jongen d'Aubeterre all' d'overheên geveld
van zyne ontembre schaer, die vàst van alle zyden
en onder vier en zwaerd nog stervend hooploos stryden.
ó Krygers, die Brancas met Chabrillant erschaeren.
wat gaet de dood uws maets de Britten onheyl baren !

(t.) door zijn.
(2) Huwt d'eelste krygskunde aen de moedigste oor4 iogsdaên. — (3) bloedig. — (4) uit. — (5) gewaende. — (6) dat d'heylgen.
(7) weerstaen erleven. --- (8) Zoodanig als een hoop getroffe voglen bevend
vait op het aerdryk neer, bebloed en nauwlyks levend.

--

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
X.XX VIII.
HOOF'TLEERINGE of HOOFFTI,EERINGHE.
Uit de twee volgende teksten blijkt, dat ons woord HOOFTLEERINGE of HOOFFTLEERINGHE als de tegenhanger mag worden beschouwd van het woord Hoofdvonnis, dat wij, in ons
Gloss. à l'Invent. des Archives de la wille de Bruges, hebben
uitgelegd door : Sentence rendue par le chef de sens. Bij Verdam, Middelndi. Wdb., Hovetvonnisse, Hoofdvonnis, enz. : Sententia praesidum, Sententia judicis suoerioris (Kiliaan) ; « le
Jugement en chef dit Hooftvonnesse », in een oorkonde van 1768,
aangehaald in ons Gloss., u. s., v° Hoofdvonnis (Bijvoegsel).
In de eerste der twee bedoelde teksten, geldt het een
hoofdadvies, « hooftleeringe » of hoofdvonnis, uitgegaan van de
mannen van leene van den hoofdbank van Santhoven, in eene
zaak hangende voor de wethouders van den buitenbank van
het land van Hoogstraten : genoemde leenmannen verklaren,
bij wijze van « liooftleeringe », in welken zin de wethouders hun
vonnis hebben te strijken :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Hoogstraten, « Róles de
justice », Vonnis van 16 December 173o : « Ghesien hij mijne heeren
die mannen van leene,.. in Sijne Majesteits hove, hooftbancke ende
jurisdictie van Santhoven, de proceduere voor wethouderen wande
buijtenbancke slants van Hoochstraeten opden... ontstaen tusschen..., als aenleggere ter eenre, ende..., als gedaeghde ter andere
syde, ende opden... gestelt in behoorelijcken staet van wijsen, met
versoeck dat wij daerinne souden gelieven te geven onse hooftleeringe, op alles wel ende rypelycken geleth, wijsen ende verclaeren
voor onse hooftleeriage dat de voornoempde wethouderen in de voorseijde saecke hebben te wysen als dat die voorschreven gedaegde... »

In den onderstaanden tekst wordt gewezen op zeker « advies
bij wege van hoofftleeringhe », door de schepenen van Antwerpen,
in eene « procedure hangende ongedecideert », aan de schepenen der vrij ► heid van het hertogdom Hoogstraten verstrekt :
Staatsarchief en Fonds u. s., vonnis van 18 Augustus 1740 :
r Schepenen der vrijhijdt s' hertoghdoms van Hooghstraeten, ter
behoorelijcke manisse gesien ende geexamineert de procedure voor
hun hangende ongedecideert tusschen..., alvorens gehadt hebbende
advies hij wege van hoofftleeringhe der heeren wethouderen valt
Antwerpen, weijsen als dat die gedaeghdens.... »

EDW. GAILLIARD.

XXXIX.
ONREDELIKE WANDELINGHE.

Men zie, over die uitdrukking, onze Keure van Hazebroek,
Ve deel, blz. 162-164.
Het heette MESUSANCE in het Fransch :
Rijksarchief te Brussel, Fonds « Chambre des Comptes », Rekening van den baljuw der stad en van het Vrije van Brugge van 8
Januari 1385 (1386 n. s.) tot 7 Mei 1386, fol. 2 vo : « Vranke f. Johan
Stiermans, de mesusance par jour, quon dist onredeliker wandelinghe,
iij lb. » - « Johan f. Johans Blondeels, de mesusance par nuit, quon
dist onredeliker wandelinghe, x lb. »

« Jehan filz Clay filz Andrien » had 's nachts eene vrouw op
straat aangevallen en haar met geweld mantel en kaproen
genomen. Hij werd derhalve uit hoofde van « mesusance » tot
eene boete van 10 pond veroordeeld :
Id., id., Rekening id. van 7 Mei tot 16 September 1387, fol. 2
Jehan filz Clay filz Andrien, calaingiez de mesusance par nuyt,
quon dist onredelike wandelinghe, de ce quil deuist avoir priz a une
femme j. mantel et un chapron, dont lamende est x lb. »

Naar de omstandigheden, waarin diefte werd gepleegd, kon
zij als « mesusance » beschouwd worden. De weduwe van Willem
de Meester had 's nachts een zekere hoeveelheid gesponnen wol
en een wollen kleed gestolen. Dientengevolge werd zij de
« mesusance » gestraft. — Jan de Zuttere had een snoeimes gestolen en werd wegens « mesusance » vervolgd. Daar hij echter een
arme werkman was, mocht hij de boete met 5 pond bijleggen.
De teksten volgen :
Id., id., Rekening id., van 7 Mei tot 16 September 1387, fol. 3 vo
« Jehane, la vefve Willaume le Meestre, calaingiez de mesusance par
nuyt, quon dist onredelike wandelinghe, de ce quelle deuist avoir priz
une quantité de fillet de laine et un pau de drap langne appartenant
à Xpiaen Roel, dont lamende est x lb. »
« Jehan le Zuttere, calaingiez samblablement, de ce quil deuist
avoir priz à Jehan f. Pierre Moermans un ferment (x), dont lamende
est x lb. Et pour ce que ledit Jehan le Zuttere estoit povre laboureur,
le laissa le bailli composer pour v lb. »

Een voorbeeld volgt met M ESUSANCE par jour :
Id., id., Rekening id., van 21 September 1388 tot II Januari 1389
(n. s.), fol. 4 : « Thorin de Score et Lamsin de Score, calengiez de

mesusance par jour encontre Victor Wedaert, dont lamende de cescun

est iij lb. Composé aux deux pour iiij lb. »
(I) Bij La Curne de Sainte-Palaye, Ferment =Serpe : c line carpe à
long manche que len appelle ferment 5).
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Men zei ook DESHONNESTE CONVERSATION,- dat in de rekening over 9 Mei tot 19 Sept. 139o, fol. 2 v° en 3, DESHONNESTRE
CONVERSATION (i) luidt. CONVERSATION is hier : Conduite, Vie

ou Manière de vivre (La Curne de Sainte Palaye, Dict.) :

Id., id., Rekening id. van 13 Januari (1387 o. s.) tot II Mei 1388,
fol. 1 : « Pierre de Rughe, pourtrais en la franke verité qu'on dist
duerghinghe waerhede, de deshonneste conversation par jour, dont
lamende est .iij, lb. »
Id., id., Rek. over 9 Mei tot 19 Sept. 139o, fol. 3 vo : « Rique le
Langhe, pourtrais en la franke vérité de deshonneste conversation par
nuyt, dont lamende est .ij. fois .iij. lb. Composé pour v lb. »
Of INDEHUE

(indue) CONVERSACION :

Id., id., Rekening id. van 11 Mei tot 21 September 1388, fol. 2 :
Jehan filz Clay filz Bauduin uten Houke, pourtrais en la franke
vérité de indehue conversacion par jour, dont lamende est iij lb. »
Id., id., Rek. over io Mei tot 20 Sept. 1389, fol. 7 vo : « Wil lamme Penninc, calengiez de indehue conversacion par nuyt, dont
lamende est x lb. Lui laissiet composer avant jugement pour iiij lb. »
Ook, INDEHUE ET DESHONNESTRE CONVERSACION :
« Id., id., Rekening id., van 20 September 1389 tot io Januari
1390 (n. s.), fol. 7 v° : « Jehan filz Philippe Lyevins, pourtrais en la
franque vérité de indehue et deshonnestre conversacion par nuyt. De ce
lui laissiet composer pour vj lb. »
ZIJN VAN RUDER NAME, FAME ENDE ONREDELIC,KE WANDELINGHE

= Fr. Etre de mauvaise vie et moeurs :

Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche, nr 828,

Ferieboek 1467-1473, fol. cxvij : « Cornelis Carvoet was ghebrocht
ghevanghen in ghebanre vierschare ende hij begheerde verclaers van
heessche vanden bailliu, of ontsleghen te zijne. Midswelken de
bailliu zeide, uter name van mijnen heere den proost, dat de voornoemde Cornelis Carvoet was van ruder name, fame ende onredelicke wandelinghe. Zeide voord dat, dies was onlancx leden, de
voorseide Cornelis was ghecommen binnen eenen huuse, daer hij
een slot upbrac. Voord dat hij gheghaen heift ende verkeerd in eene
plaetse daer verloren was v of vj lb. gro. Dat alle de pointen warachtich waren, de bailliu presenteerde redenaers danof te vullen te
informerene... »
EDW. GAILLIARD.
(1) Een ander voorbeeld : Rijksarchief id., id., Rek. id. over 8 Mei
tot 17 Sept. 1391, fol. 7 v° : « Heyne Couke, pourtrais en la franke vérité
de deshonnestre conversacion par nuyt, dont lamende est .vj. lb. »

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

HANDELINGEN
VAN DE BESTENDIGE COMMISSIE

VOOR HET ONDERWIJS
IN EN DOOR HET NEDERLANDSCH.

N' 17.

De algemeene letterkundige taal
EN

DE BESCHAAFDE OMGANGSTAAL
in de Normaalschool, de Volksschool en het

gewone leven
door GUSTAAF SEGERS.
I.
De heer voorzitter onzer Commissie Prof. Dr. W. DE VREESE,
sprak in onze laatste vergadering een waar woord : « De heeren
«Doos en SEGERS staan niet zoover van elkander als het schijnt ».
Wij staan naast elkander, omdat wij beiden het volksonderwijs liefhebben; omdat wij beiden even diep overtuigd zijn dat
de moedertaal het eenige doelmatig voertuig is van alle degelijk
onderricht, en dat alle ontwikkeling van het Vlaamsche volk
moet uitgaan van de ontwikkeling der Vlaamsche spraak. Wij
zoeken naar middelen, die het onderricht in de moedertaal al

de vruchtèn kunnen doen opleveren, welke men ervan mag
verwachten.
Men zal zich herinneren, dat ik, in mijne eerste verhandeling, uitdrukkelijk verklaarde, « dat het mijn doel geenszins was
de merkwaardige voordracht van ons geacht medelid punt voor
punt te bestrijden of trachten te bestrijden; veeleer eenige
beschouwingen ten beste te geven, die voor het meerendeel
met de zijne in strijd zijn ».
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Een taal tot innerlijke spraak verheffen, dat is de einduitslag,
de volle bekroning van het taalonderricht ».

Wat zegde de heer Joos?
« Zoo kom ik tot de onderwijzers. Men klaagt hier dikwijls en
bitter over hun taalonderricht, men beschuldigt ze van onbekwaamheid en zorgeloosheid, wat men bewijzen wil door de onbeduidende
uitslagen van hun onderwijs, vergeleken met die, door hun collega's
in Holland, in Frankrijk en Duitschland bekomen.
Met uw verlof, Geachte Heeren, ik neem die vergelijking niet
aan, omdat de toestand van Vlaamsch België gansch verschilt met
dien der andere landen.
In Holland, in Frankrijk, in Duitschland staat, nevens het dialect
de beschaafde taal die iedereen, niet alleen aanleert in de school,
maar ook nu en dan hoort spreken op straat en in den huiselijken
kring (1). »

Deze woorden moeten inderdaad in verband gebracht worden met hetgeen de heer Joos vroeger over de innerlijke taal
had gezegd. Ik raad overigens de lezers met nadruk aan de
gansche voordracht van ons medelid aandachtig te lezen; zij
verdient dit alleszins. Onze collega verklaart, dat het verheffen
-der letterkundige taal tot innerlijke taal, de eindslag, de volle
bekroning is van het taalonderricht.
Wat in de volksschool kan bereikt worden, komt, volgens
den heer Joos, op het volgende neer :
« Zoo vat ik dat samen : al het begrepene vlug en schoon lezen,
een eenvoudig briefhen zonder grove fouten opstellen, over zekere
keus van woorden en uitdrukkingen beschikken, het gesproken Nederlandsch verstaan en over sommige onderwerpen beschaafd
spreken.
Die uitslagen zijn beperkt, ja, en ze zijn 't noodzakelijk door
den korten schooltijd, en door de ongeoefende vermogens van 't kind.
Ze zijn uit zich zelf niet duurzaam, en verdwijnen geheel of
gedeeltelijk bij gebrek aan oefening. Vandaar het verschil van percent tusschen de schoolgaande kinderen en .de militianen die lezen
en schrijven kunnen.
Niettemin heet ik die uitslagen ernstig en groot, niet ijdel, niet
gering, en ten volle bekwaam om den ijver der onderwijzers levend
te houden en te prikkelen. »

(i) Verslagen en illededeelinoen der Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde, 1910, blz. 380.
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Wij zijn bijna t' akkoord. Tot « het begrepene vlug lezen en
verstaan », zal ook moeten behooren : de voortbrengselen der
volksliteratuur kunnen genieten. Het dialekt blijft, in zekeren
zin, de innerlijke taal van hoogstontwikkelde lieden, hier en
elders. Ik ben en blijf echter van meening, dat de leerlingen, in de
volksschool de algemeene letterkundige taal vollediger zouden
kunnen aanleeren dan thans het geval is en dat de uitslagen
van gansch het taalonderricht duurzamer zouden kunnen zijn.
Doch, daartoe is het eerst en vooral noodzakelijk, onontbeerlijk dat de onderwijzers overtuigd zijn, dat het mogelijk is
dit te bekomen. Ik heb over deze voorwaarde met bijzondere
voorliefde uitgeweid, omdat ik diep overtuigd ben en blijf, dat
het sine qua non om te zegepralen is, niet aan de nederlaag te
gelooven (i). Wel zullen onze leerlingen geene redenaars worden,
wel zullen zij niet schrijven als letterkundigen; doch, dat hun
woordenschat kan uitgebreid, hunne omgangstaal gelouterd,
hunne uitspraak gezuiverd worden voor hun volgend leven, dat
lijdt voor mij geen twijfel. Ik kan het echter niet genoeg herhalen : als de onderwijzer aarzelt, als hij vreest, dat dit niet
kan bereikt worden, is er niet aan te denken.
• De heer Joos vraagt zich af of mijn aarzelende toon, waar
ik over de zielkunde spreek, « niet aanleiding zou kunnen geven
tot de betreurenswaardige gedachte dat zielkunde een louter
liefhebberij is, waar de methodiek weinig of niets mede te
maken heeft ».
In geenen deele. Hier treed ik huiverend op, omdat het pad
voor mij te glibberig is. Ik ben onbevoegd. De zielkunde is eene
uiterst belangrijke wetenschap, doch ik heb de verwaandheid
niet er een stelsel op na te houden. Mij hebben dan ook vrienden
verklaard, dat de heer Professor Van Biervliet, in zijne voordrachten aan de kantonale schoolopzieners, het getuigenis aflegde, dat vakgeleerden meer en meer twijfelen, naarmate zij
deze wetenschap beoefenen. Doch, aan welken wetenschappelijken twijfel de geleerden ook onderhevig mochten zijn, welke
stelsels van psychologie ook mochten opgebouwd worden, heeft
(t) c Waar de wil is, is ook de weg », zegt een oud en waar woord. Die
een vast besluit neemt, bestormt krachtens dat besluit de bolwerken van het
gewenschte. Wie zich zelven voor bekwaam houdt, is het reeds bijna, en die
zich voorneemt iets te bereiken, heeft het reeds half bereikt. 3, SAMUEL
SMILES, Help u zelf, blz. 183.
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dit alles, in mijne oogen, niet den minsten invloed op de onsterfelijkheid der ziel en op de godsdienstige waarheden. Dit is iets
verhevener, en staat op wat hechter gronden dan wat de mensch
met zijne zwakke, met zijne kranke en beperkte vermogens kan
verklaren.
Daarom ook neem ik de woorden van Van der Palm niet
zoo tragisch op. Ik deel deze woorden nogmaals in hunnen
samenhang mede :
« De beschaving van den menschelijken geest, deszelfs ontwikkeling, vorming, verrijking, het hangt alles af van de onderlinge mededeeling der gedachten en gevoelens. Hierom gaf ons de weldadige
Schepper het weldadig spraakvermogen. Ontneem het aan den
mensch, en er is niets dat hem boven den staat der dierlijkheid verheft, er is geen band der gezelligheid meer, zelfs niet der huiselijke
samenwoning, en er moge een redelijk vermogen in hem sluimeren,
het wordt nimmer uit die sluimering opgewekt. Hoe verder dus de
,mededeeling der begrippen en gewaarwordingen, waarvan de spraak
het werktuig is, zich uitstrekt, des te grooter wordt de omvang der
beschaving, der redelijkheid 'r). »
Ik aarzel niet het te erkennen : in een zuiver, wetenschappelijk opzicht, komen in deze toespraak onjuistheden voor; de heer
Joos heeft dit duidelijk, afdoende bewezen. Doch Van der Palm
zal het zoo erg niet gemeend hebben. Nederland's groote staatsredenaar wilde vooral de waarde van de taal, van het gesproken
en geschreven woord, van het belang der drukkunst doen uitschijnen.
Zoo ook Dr. de Vries.
Wat zegde hij in zijne overheerlijke redevoering De Heerschappij over de Taal?
« Met geene doode teekenen of ziellooze gebaren behoeft zich de
denkende en gevoelende mensch te behelpen; de levende spraak is
hem geschonken als de heerlijkste getuige van zijn hoogen rang in
de schepping, als het edelste vermogen, waardoor hij zich verheft
boven het redelooze vee. Niet aan hem zelven was de keuze overgelaten van welke teekenen hij zich wilde bedienen, om wat hij dacht
.of gevoelde aan anderen kenbaar te maken; maar dezelfde Schepper,
(i) Het nut der vrije Drukpers. Redevoering op liet vierde eeuwfeest
-van de uitvinding der boekdrukkunst binnen Haarlem, aldaar uitge•
sproken op den 10 Juli des jaars 1823.
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— 92I -door middel der taal, logisch ontwikkeld wordt. Zoodus : de
spraak is, ter ontwikkeling van den geest, hoogst nuttig. Ik durf
zelfs zeggen : nuttiger dan blijkt uit de voorbeelden, als daar lijn
Laura Bridgman, Elisabeth Robin, James H. Caton, • Elin Klasdotter, Herta Schulz, Joseph Sure, Ida M. Broekfield, Anna Tem

merman, Marie Heurtin en Anne Marie Poyet.
Al deze personen waren doofstom-blind. Men zegt niet of
allen dit van hunne geboorte af waren. Doch, ik neem dit aan.
Zij konden dus niet door middel der taal; noch door de gesproken, noch door de geschreven taal ontwikkeld worden.
Is men wel zoo heel zeker, dat de ontwikkeling dezer personen mogelijk geweest ware, in de veronderstelling dat « de weldadige Schepper aan de menschheid het weldadig spraakvermogen » niet geschonken had ? Zouden dan de personen, aan
wie de ongelukkigen hunne opleiding te danken hadden, in staat
geweest zijn, aan blind-doofstommen eene verstandelijke en
zedelijke ontwikkeling te schenken?
^k durf dit niet beslissen. Men begrijpt dus Schillers uitroep :
.... an Sprache and Schrift,
Was ich ohne euch ware, ich weiss es nicht; aber mir grauet,
Seh' ich was ohn' euch, Hundert and Tausende sind.

II.

Wellicht wordt de mensch het meest door het oog ontwikkeld.
IC Het oog is het zuiver verstandelijkste van al onze zintuigen;
het geeft ons de klaarste en duidelijkste beelden, die gemakkelijkst
kunnen opgewekt worden. Het is vooral het zintuig van het verstand, en alle waarnemingen, door de andere zintuigen, zijn geneigd
zich met zichtbare beelden te associëeren. De innige verbinding van
het zien met het denken is hierdoor vooral duidelijk, dat wij nauwelijks aan iets, met wat onder de zinnen valt, in betrekking staat,
kunnen denken, zonder dat min of meer duidelijke, zichtbare beelden
in ons opgewekt worden en voor onzen geest zweven. Onze gedachten kenmerken wij als klaar of nevelachtig, helder of donker, liefelijk, omwolkt of duister; zij worden lichter of donkerder; zij dienen
tot opheldering en verklaring; zij kunnen verschillende kleuren of
tinten aannemen : rozerood en zwart, schemerend, glanzend, blindend en verblindend zijn. (Jessen.) De negen tienden van alle zinnelijke waarnemingen vallen op den gezichtszin.
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Het oor speelt stellig in de geestesontwikkeling eene even
belangrijke rol als het oog; op het gemoed oefent het gehoorde
wellicht een sterkeren indruk uit dan het geziene.
« Het oog is het klaarste, het oor het diepste zintuig. De doode
letter spreekt tot het oog, de levendige tot het oor. Het oog overtuigt, het oor roert ». (Erdmann.) « Met het gemoed is het oor in veel
nauwer betrekking dan het oor... Jammertonen en weeklachten
grijpen het gemoed veel sterker aan dan het zien van het lijden. De
stem eens redenaars of predikers beweegt en roert de toehoorders
veel sterker dan de gesproken woorden. « (Jessen.) Ook met den
wil staat het gehoor in enger verbinding; dit toont de taal, welke
gehoorzamen van hoorera afleidt (i). »
Deze laatste opmerking schijnt mij eene onloochenbare
waarheid te bevatten. Men heeft inderdaad nog niet gezien, dat
het gezicht eener schilderij, zij moge de roerendste tafereelen
voorstellen, zij moge door den geniaalsten meester gemaald zijn,
de volksmenigte tot handelen heeft vervoerd; terwijl de geschiedenis talrijke voorbeelden aanwijst, waar redevoeringen of strijdliederen gansche massa's tot de heldhaftigste besluiten, tot de
edelste zelfopoffering- overgehaald hebben; doch, eilaas ook, tot
de afschuwelijkste misdaden, ja, tot oproer, plundering en moord
hebben aangehitst.
Dit alles om te doen inzien, hoe moeilijk de geestesontwikkeling der blinden en doofstommen moet wezen. Overigens verklaarde de heer Prof.. Van Biervliet : staan wij hier voor zulke
wondere, zulke ondoorgrondelijke geheimen, dat de rnensch
waarschijnlijk over talrijke andere zinnen beschikt, welker bestaan hij niet eens vermoedt, en die dan ook, zonder dat hij het
beseft, tot zijne harmonische ontwikkeling samenwerken.
Zooveel is zeker, dat de eene meer door den gezichtszin,
de andere door den gehoorzin ontwikkeld wordt. Dat deze
laatste vooral voor de studie der taal, en uitsluitend der gesprotaal, der beschaafde uitspraak, van belang is, wordt door niemand betwist.

(t) Lehrbuch der Padagog'ik,

II, blz. 14.
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De Liersche Normale School mocht zich destijds verheugen in
het bezit van eenen Bestuurder, die, ofschoon tot den geestelijken,
stand behoorende, toch met hart en ziel aan zijne taak van paedagoog was verknocht. »

Dit schimpschot is Jan van Beers onwaardig, en verdient
niet meer dan een schouderophalen.
« Met onvermoeibare vlijt zette hij zich aan het werk, met het
doel, om door dit nieuwe stelsel voorgelicht, de methodeleer streng.
van eenige eenvoudige grondstellingen af te leiden, even gelijk de
meetkunst van eenige axiomata afgeleid is (i). »
Het was onder zijne meeslepende leiding en zijn aanstekelijk
voorbeeld tusschen meesters en leerlingen, een geestdrift van belang; ja, de heilzame hervorming, op het gebied der onderwijsmethoden, door de Coster ingevoerd, deed zich weldra gevoelen in
bijna al de scholen van het Vlaamsche land (2,. »

Ook de heer Troch, onze onvergetelijke leeraar, de waardige opvolger van den heer de Coster, bracht aan dezen baanbreker der paedagogische studie eene geestdriftige hulde.
« Onverdeelde toewijding van leeraars en leerlingen aan de
edele zaak der volksschool, » verklaarde hij op het jubelfeest der
Liersche Normaalschool, « — Moedertaal, niet slechts als zelfstandig onderricht, maar ook als voertuig bij het onderricht der andere
leervakken, -- Zielkunde als grondslag der theorie van opvoedkunde en methodeleer, — Talrijk bevolkte Oefenschool voor de
practische vorming der aankomende 'onderwijzers, — ziedaar de
hoofdmaatregelen, welke de schrandere geest van den onvergetelijken heer de Coster wist te nemen, en welke zijn vast en beraden.
karakter wist te handhaven en aan zijnen opvolger over te laten (3). »

IV.
Het onderricht in de Moedertaal in onze volksscholen ;.
de middelen, die daar dienen aangewend om de beschaafde
omgangstaal, de letterkundige taal, de zuivere uitspraak, meer en
meer gemeengoed te doen worden van gansch het Vlaamsche
(1) Elementaire vorming der rekenkundige voorstellen. Proef eerier

nieuwe methoaeleer, door PH. DE COSTER. (Voorwoord.)
(2) Het

.Hoofdgebrek van ons Middelbaar Onderwijs door JAN VAN
Gent, 1879, blz. 8.
(3) 1844 -1894. Jubelfeest der Norrnaalschaol van den Staat te Lier
Gedenkboek, blz. 39.
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volk, verdienen teallen tijde onze levendige belangstelling; doch
op onze dagen is deze belangstelling meer dan ooit gewettigd.
In den loop van het jaar, dat ten einde spoedt, zijn`wij
getuigen geweest van heuglijke gebeurtenissen; de congressen
van Mechelen, Maastricht, Sint-Niklaas; doch vooral het drievoudig Congres van Vlaamsche rechtsgeleerden, geneesheeren,.
geschied- en taalkundigen te Antwerpen, hebben bewezen, dat
het stambewustzijn in Vlaanderen krachtig is ontwaakt. .Ons
doel : — overal liefde voor de moedertaal op te wekken, elkeen te
overtuigen, dat de moedertaal het eenige doelmatig voertuig is
van ware geestesontwikkeling en nationale opvoeding, --- is, wel
is waar, nog .niet gansch bereikt; doch wij hebben alle reden om
ons over de bekomen uitslagen te verheugen.
Wat nog te doen blijft, is misschien even moeilijk, en zal
evenveel opofferingeu vergen en teleurstellingen teweegbrengen als hetgeen wij tot heden hebben totstandgebracht of pogen
totstandtebrengen : ik bedoel het ernstig, wetenschappelijk onderricht in de moedertaal, in al de graden van het onderwijs.
Aan het onderricht der algemeene letterkundige taal, der
beschaafde omgangstaal in de normaalschool en in de volksschool tracht ik het mijne bij te brengen.
Dat de uitslagen, in de Vlaamsche gewesten niet aan de
verwachtingen beantwoorden, gedeeltelijk ten gevolge van oorzaken, die elders in mindere mate aanwezig, of zelfs onbekend
zijn, is buiten kijf. Ik heb eenige dagen in het heerlijke Vlaanderen doorgebracht, en heb daar de oogen, en vooral de ooren wijd
open gezet. Ik heb omgang gehad met menschen, die in staat
waren mij vertrouwbare inlichtingen te verstrekken; sinds lang
onderhoud ik met velen eene drukke briefwisseling.
. Voor mij is de toestand aldus : het volk is geheel Vlaanisch
gebleven, en spreekt bijna algemeen dialekt. De burgerij spreekt
veelal Fransch, doorgaans gebrekkig Fransch. Doch, afkeer tegen
onze taal heb ik, persoonlijk, niet waargenomen; zelfs niet tegen
de beschaafde omgangstaal. Op meer dan eerre plaats zegden
voorname personen mij, dat zij in al hunne betrekkingen zuiver
Nederlandsch zouden spreken, indien men hun de letterkundige
taal had geleerd (i) : ja, met eene begrijpelijke vreugde vernam
(t) « Onze burgemeester, een hoogst beschaafd en ontwikkeld man
zegde mij onlangs : « zoolang de Vlamingen geene verzorgde taal spreken in
hun gewonen omgang, zullen de hoogere kringen met wantrouwen, ja met

,.
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n van een gemeenteraadslid van een groot West-Vlaamsch dorp
deze woorden : « Hoewel ons onderwijzerskorps volledig is, en wij
ons geld goed kunnen gebruiken, zouden wij stellig in onze eerste
vergadering eenen onderwijzer benoemen, indien wij de hand
konden leggen op iemand, die onze taal sprak als... Nochtans
werd mij verzekerd, dat de heer Joos den toestand juist schetst,
wanneer hij ons zegde, dat de algemeene, letterkundige taal op
vele plaatsen een voorwerp is van spotternij; niet zoozeer echter
de beschaafde omgangstaal, als de stijve, onnatuurlijke boekentaal; dit althans verklaarden mijne zegslieden. Doch, ik herhaal
het, persoonlijk heb ik, onder al de klassen der samenleving,
lieden aangetroffen, die eene wezenlijke liefde voor het beschaafd
Nederlandsch aan den dag legden.
Niet alle onderwijzers spreken in hun dagelijkschen omgang
het dialekt der streek. Velen, die in steden verblijven, vooral die
deel uitmaken van letterkundige of andere kringen, spreken de
algemeene letterkundige taal, of leggen zich daar althans op toe.
De heer Mac Leod spreekt ons van duizenden scholen,
waar niets dan dialekt gehoord wordt. Dit is wellicht overdreven;
doch, dat er vele, zeer vele zulker scholen zijn, staat vast. ja, er
zijn duizenden kinderen, die van het begin tot het einde van
het schooljaar, nooit de algemeene, letterkundige taal hebben
gehoord; er zijn eilaas talrijke onderwijzers, die niet eens schijnen
te vermoeden, dat er eene algemeene letterkundige taal bestaat.
Dit moet eindigen.
Van een anderen kant heeft men, midden in Vlaanderen,
onderwijsinrichtingen, waar de toestand goed, zeer goed, verheugend is. Daar zijn onderwijzers, doch vooral onderwijzeressen, die zuiver, sierlijk spreken; die het belang daarvan
beseffen, voor geene opofferingen terugschrikken en uitslagen
verkrijgen, dat men zich uren wijd van de streek verwijderd
waant.
Overigens is men het eens te verklaren, dat de toestand over
het algemeen beter is in de meisjesscholen dan in de onderwijsinrichtingen voor jongens, om de eenvoudige reden, dat de
minachting neerzien op het Vlaamsch, en zal de opvoeding hunner kinderen
in het Fransch gebenren. Dat is eene groote waarheid. » (Uit eenen brief van
b Oogst 191o. De hoofdonderwijzer X.)
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Goed lezen, onze taal zuiver spreken en schrijven : dat moet
de aspirant-onderwijzer eerst en vooral grondig leeren (i).
Herhaalde malen werd daar in onze Commissie de aandacht
op gevestigd.
Wij lezen in de Beknopte Samenvatting van de werkzaamheden der Bestendige Commissie van Onderwijs, van hare stichting af
tot het einde van 1903 der Commissie, door D. CLAES :
« Al de leden zijn het over de volgende punten volkomen eens : io dat
de uitspraak in de lagere school veel te wenschen overlaat, 2° dat
er middelen dienen aangewend te worden om dien toestand te
verbeteren.
Dialekt moet uit de school geweerd worden. Zoodra het kind
den voet in de school zet, moet de onderwijzer met hem eene zuivere
taal spreken, doch een groot getal onderwijzers en zelfs inspecteurs zelven spreken niets dan dialekt. De hoofdoorzaak van de gebrekkige uitspraak in de lagere scholen is dat de uitspraak ook in de normaalscholen
verwaarloosd wordt.
Er dient dus met deze laatsten begonnen. Wij moeten aan den
Minister vragen, dat hij maatregelen zou nemen om de zuivere uitspraak te bevorderen.
10 In de normaalseholen (2).
Dit werd dan ook gedaan. Den 7 April 1904, zond de heer
Minister de Trooz den volgenden omzendbrief aan de heeren
Bestuurders en Damen Bestuursters der Normaalscholen.
Beheer van het lager onderwijs,
M... de Bestuur....
De Koninklijke Vlaamsche Academie vraagt me maatregelen te
te nemen, ten einde de zuivere uitspraak der Nederlandsche taal te
bevorderen. Ze zou willen dat :

(i) « Voor alles moet een grondig onderwijs in de moedertaal geeischt
worden. De taal is het werktuig van den onderwijzer. Wanneer hem daar de
noodige vaardigheid in ontbreekt, ontbreekt hem het hoofdmiddel tot het
doelmatig uitoefenen van zijn ambt. Wij eischen daarom met recht, dat de
Duitsche onderwijzer goed Duitsch moet kunnen spreken, lezen en schrifven.
Daarmede wordt, in schijn, zeer weinig geëischt; in den grond echter zeer veel.
Goed lezen, schoon spreken, in zuivere taal een eenvoudig opstel maken;
welk eene eenvoudige vereischte, en toch, welk uitgestrekt gebied, welke
groote taak ! Iiorrektes Spreclien le nd logisches Denken sind korrelative
Begr je. » (KERR. Die Praxis der Volksschule, 7.)
(2) Beknopte Samenvatting, 58.
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I° in de overgangs- en toegangsexamina aan de Staatsnormaalscholen een groot getal punten zou verleend worden, voor het gepast
uitspreken dier taal;
2 0 dat van alle leeraars, die zich bij hun onderwijs van het Nederlandsch bedienen, eene gepaste uitspraak en eene zuivere taal zouden geëischt worden ;
30 dat bij het uitgangsexamen, zoowel voor het lezen als voor het
didactisch gedeelte, een groot belang aan de gepaste en zuivere uitspraak zou gehecht worden. Daar ik zooveel mogelijk dien wensch,
door de Koninklijke Vlaamsche Academie uitgedrukt, wil vervullen,
verzoek ik U, M... de testuur... goede rekening te houden met de
volgende voorschriften en te
a) eisclaen dat de leerlingen onder alle omstandigheden van het
schoolleven eene-gelouterde en beschaafde taal zouden spreken ;
h) verbieden aan leeraars en regentessen, studiemeesters en meesteressen, de gewesttaal te gebruiken in hunne betrekkingen met de
leerlingen buiten de lesuren ;
c) al de leeraars, die zich hij het onderwijs van de Nederlandsche
taal als voertaal bedienen, aan te sporen gedurig acht te geven op
hunne uitspraak ;
d) een groot belang te hechten aan de leer- en spreekoefeningen,
die, goed geleid, eenen weldoenden invloed op de loutering der taal
moeten uitoefenen ;
e)bij overgangs- en uitgangsexamina meer punten dan vroeger te
verleenen aan de recipiendi of recipiendae, die zich onderscheiden
in de beschaafdheid hunner taal en onderwijskundige oefeningen ;
f) dikwijls, vooral in de conferentiën van wellevendheid, de aandacht vestigen'op de groote leemte in de paedagogische opleiding en
opvoeding van een onderwijzer, die niet zonder fouten zijne taal
spreekt;

g) aan de toekomende Vlaamsche onderwijzers en onderwijzeressen toonen dat de uitslagen, in de Waalsche normaalscholen bekomen -- het onderwijs van eene eenvormige taal, zoowel wat klankleer
als wat spraakkunst en letterkunde betreft — KUNNEN EN MOETEN
BEREIKT WORDEN in de normaalscholen van het Vlaamsche land.
De opzieners erkennen dat in verscheiden normaalscholen de
toestand zeer voldoende is en meesters en meesteressen voortdurend eene gelouterde taal spreken.
In andere, ongelukkiglijk, is de toestand lang niet voldoende; en
daardoor worden de klachten van zekere hoofdopzieners in hunne jaarlijksche verslagen over den toestand van het lager onderwijs verklaard (i),
(t) De heer Minister deelt ons hier mede, dat de hooflinsnecteurs over
het lager onderwijs in hunne jaarliiksche verslagen klagen, dat tal van onderwijzers niet behoorlijk voorbereid zijn, om de algemeene letterkundige taal
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Gij zult, M... de Bestuur... de ernstige aandacht van het onderwijzend personeel gelieven te vestigen op de dringende noodzakelijkheid aan alle Vlaamsche normaalscholen, van eerre taal, welke eenvormig is en buiten den invloed van de plaatselijke uitspraak en de bijzondere gewesttalen staat.

De Minister.
J. DE TROOZ.

De Koninklijke Vlaamsche Academie had insgelijks aan
den heer Minister gevraagd : a) Geene inspecteurs te benoemen
die niet zuiver spreken; b) In de scholen+geene andere dan de
zuivere uitspraak te dulden.
Mij is het onbekend of daar insgelijks ministeriëele omzendbrieven over verschenen zijn. Wij zullen dit nagaan, als wij het
besluit nemen te onderzoeken welk gevolg aan den omzendbrief van 7 April 1904 werd gegeven.

VI.
De driejaarlijksche verslagen over den toestand van het
lager onderwijs bevatten zeer nuttige raadgevingen en wenken
over het gebruik der algemeene letterkundige taal in de normaalscholen.
« Een schier algemeen gebrek, « heet het daarin, » dat wij in de
Vlaamsche Normaalscholen hebben opgemerkt, is de verkeerde uitspraak van sommige klanken, is het gebruik ' der gewestspraak in
plaats van de letterkundige taal.
De leerlingen van West-Vlaanderen spreken met voorliefde het
dialekt van West-Vlaanderen : die van Oost-Vlaanderen hebben
eenen tongval, die met den eersten verschilt, de Brabanders, Antde beschaafde omgangstaal en de zuivere uitspraak in de volksschool met
vrucht te onderwijzen. Want, de hoofdinspecteurs over het lager onderwijs
houden geen toezicht over de normaalscholen. Wel bekleeden zij, als afgevaardigden van het Staatsbestuur, in de jury der uitgangsexamens het ambt
van voorzitter, en zenden zij aan den heer minister een verslag over de werkzaamheden van de jury; doch verscheidene kantonale schoolopzieners zijn
daar insgelijks mede belast.
i) De tekst van dezen hoogst merkwaardigen omzendbrief komt o. a.
voor in het voortreffelijk werk : De Belgische Wetten op het gebruik der
Nederlandsche Taal voor het volk toegelicht, door M. L. DosFEL, Uitgave van het Davidsfonds, blz.
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werpenaars en Limburgers spreken bijzondere dialekten. Het programma der Normaalscholen schrijft uitdrukkelijk het onderwijs
eener letterkundige algemeene taal voor de vijf Vlaamsche provinciën voor.
Het gevaar van in een taalparticularismus te vervallen, beneyens pedagogische voorschriften van onloochenbaar belang, eischen
dat de leeraars van het Normaalonderwijs in de Vlaamsche provinciën het gebruik der dialekten uit al hunne macht bestrijden.
De Vlaamsche onderwijzers moeten in staat zijn de letterkundige.
taal zuiver en sierlijk te spreken....
Hij (de leeraar in moedertaal) moet hunne gebrekkige uitspraak,
der klanken verbeteren, welke de schoone welluidende Nederlandsche taal ontsieren. Doch, indien de leeraar alleen aan zijne krachten
is overgelaten, zal hij onmachtig zijn om de erge gewoonte te keer te
gaan, waarover wij spreken. Om wezenlijke uitslagen te bekomen,
is het noodig, dat de andere leden van het personeel, die het Nederlandsch als voertaal gebruiken, hem onophoudelijk in zijne taak
ondersteunen en deze volledigen (i). »

.

.

Drie jaren later schrijven de heeren inspecteurs :
« In ons laatste Verslag hebben wij met klem van redenen de
noodzakelijkheid doen uitschijnen de dialektische uitspraak, de gewestelijke taal krachtdadig te bestrijden, niet alleen in den leergang
van Nederlandsche taal, maar tevens in al de leergangen waar dit
mogelijk is, evenals in de talrijke gelegenheden die het leven der
Normaalschool oplevert.
In het Walenland wordt de gewestelijke wijze van spreken, welke
op zulke treurige wijze de vorderingen der leerlingen in de Fransche
taal belemmert, vinnig bestreden. In de Vlaamsche provinciën is het
noodzakelijk, dat de strijd nog met meer nadruk gevoerd worde;
want meer dan de Walen lijden de Vlamingen onder de overheersching der dialekten, door den onloochenbaren staat van minderheid der algemeene taal.
Men werpt hier tegen op, dat het dialekt niet mag verdwijnen,
dat het de historische taal bij uitmuntendheid is en het sap dat de
algemecne taal moet verlevendigen, dat in het dialekt het eigenaardig genie van het ras wordt weerspiegeld. Dit is de juiste waarheid;
zij wordt door niemand betwist, en het ware belachelijk het bestaan
der dialekten te ondermijnen : dezen leven hun eigen leven, ontwikkelen zich, en zullen slechts met het volk verdwijnen. Hun bestaan
(i) Rapport triennal sur Za situation de l' Instruction primaire
Belgique. Vingtième période i 900-1901-1902, blz. LXXXII,
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Hebben zij tevens het noodige gezag, en verheugen zij zich
In de genegenheid der leerlingen, zoo kunnen zij er veel, machtig veel toe bijdragen om de Normalisten aan eene beschaafde
uitspraak, aan het gebruik der algemeene, letterkundige taal te
gewennen.
Dit is eene der hoofdredenen, waarom ik, voor eene Normaalschool, voor een « Lehrerseminar », gelijk de Duitschers
zeggen, het internaat boven het externaat verkies. Gedurende
vier jaren leven de Normalisten als in eene groote familie. Zij
hooren slechts de beschaafde uitspraak. Zij worden daar gedurig
in geoefend. Het belang daarvan, met het oog op het beroep,
waartoe zij opgeleid worden, wordt hun dagelijks herinnerd.
Onder het oog van ervaren onderwijzers leggen de Normalisten
er zich in de Oefenschool op toe de schoolkinderen beschaafd
te leeren spreken (i), een uitmuntend middel om dit zelf te
leeren. Herder zegt, dat vele zijner gedachten klaar geworden
zijn, doordien hij ze zelf onderwezen heeft. Wie in eene zaak
klaar wil inzien, voegt hij er bij, moet haar zelf onderwijzen.
Het ideaal zal hier stellig, zoo min als elders, bereikt A4 orden; doch mij komt het voor, dat leerlingen, die vier jaar in een
huis leven, waar uitsluitend de algemeene Nederlandsche taal
gesproken wordt, waar zooveel gelegenheid bestaat om zich daarin
te oefenen, waar het besturend en onderwijzend personeel slechts
éen doel voor oogen heeft : — de beroepsopleidiug der Normalisten : -- mij komt het voor, zeg ik, dat de Normalisten, bij het verlaten der school, in staat kunnen en moeten zijn, de algemeene,
letterkundige taal zuiver, sierlijk te spreken en te schrijven (2).
(i) I In den mit dem Seminar verbundenen Uebungschulen, in welchen
die Zaglinge des oberen Kursus den Unterricht unter Aufsicht der Seminarlehrer erteilen, wird ebensogrosses Gewicht auf schanes Sprechen gelegt, was
zur Folge hat dass fleissige, fahige and tiichtige Schuler nach ihren Austritt
aus dem Seminar in den ihnen anvertrauten Schulen die Pflege der Sprache
sich sehr angelegen sein lassen. Ict holle dass auch In die Tiefe der Bevalkerung auf diesem Wege allmahlig der Sinn fur edleres Sprechen and die Liebe
fur
unsere Dichter einziehen wird. b (Die Kunst des Vortrags, blz. 263.)
(2) Dat de aanwezigheid in de scholen van onderwijzers en onderwijzeressen, die krachtens art. 9 der wet van 1884 hun diploma bekomen en geen
Normaalonderwijs genoten hebben, het bevorderen der algemeene letterkundige taal in den weg staat, zal elkeen begrijpen.
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Nu moet wel erkend worden, dat het programma der
Normaalscholen tamelijk uitgebreid, zelfs durf ik zeggen, overladen is.
Ik neem dus de gelegenheid waar om op de noodzakelijkheid te wijzen krachtdadig de nieuwe leer te bestrijden, die de
Normaalschool in eene pseudo-universiteit zou willen misvormen.
De Normaalschool hoeft te zijn een Lehrer-Seminar, eene
Kweekschool voor onderwilzers, voor lagere onderw#zers, voor volksonderwijzers.
Over de overlading van de programma's der Normaalscholen drukt Kehr zich aldus uit :
Eerst en vooral is er veel gelegen aan de pedagogische strekking
van het leerplan der Normaalschool; hier is het voornaamste, dat men
zorge, dat geene eischen gesteld worden, die geheel en al buiten het
doel eeneg gezonde opleiding van volksonderwijzers liggen en dat men de
Babelgedachten vau onverstandige schreeuwers niet involgt, wier
eischen ten slotte op niets anders neerkomen, dan op eene papieren
pedagogie, op glanzende schijnuitslagen, die, gedrukt, schoon om
lezen zijn, in het leven echter nooit en nergens kunnen, noch zullen
uitgevoerd worden.
Onze tijd houdt veel van uiterlijken schijn, en wie in dit opzicht
niet mededoet, geraakt zelfs in gevaar voor een reaktionnair te
worden uitgekreten. Doch, om het even, hoog boven de leugens en
het bedrog van zulke eischen, staat voor ons het ware en waarschuwend woord van Lessing : Ich bitte mir alles natiirlich aus (i).

VII.
De betreurenswaardige gewoonte van vele onderwijzers in
hun dagelijkschen omgang het dialekt der streek te spreken is
zeker, naar mijne bescheiden meening, buitengewoon schadelijk
tot het bevorderen der algemeene letterkundige taal; liet oefent
een noodlottigen invloed uit op zijne onderwijstaal in de school.
In eene nota mijner eerste verhandeling had ik zelfs geschreven :
« Deze onderwijzer is dus na eenigen tijd geheel en al onbekwaam om zijn ambt naar behooren te vervullen (2). »
(i) Unter welche Bedingungen resp. VorausSetzungen nod durch welche
Mittel lisst sich im Seminare une tuchtige Ausbildung in der Schulpraxis
ermáglichen ? (blz. 13).
(2) Verslagen en Mededeelingen 19 1n, blz. 634.
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Daarop antwoordt de heer Joos :
« De lagere onderwijzer, die alle dagen 5 uren met het Nederlandsch kan omgaan, zou onbekwaam worden, terwijl er menige
leeraar in vreemde talen is die, buiten de enkele klasuren per week,
altijd zijn moedertaal spreekt en toch heel goed Duitsch en Fngelsch
onderwijst!... Neen, dat is te erg.
Heeft onze collega niet bemerkt dat er tegenstrijdigheid bestaat
tusschen wat hij nu van den onderwijzer bevestigt en wat hij vroeger
van het kind verwachtte?... Het kind zou op 6 jaar met 5 uren per
dag het Nederlandsch tot innerlijke spraak moeten hebben, en de
onderwijzer zou in zake van taalonderricht geheel en al onbekwaam
worden, niettegenstaande zijn opleiding én in de lagere school én in
de normaalschool, niettegenstaande zijn verdere en voortgaande
oefening gedurende 5 uren daags in de klas?... Nog eens, dat is te
erg (i).

Herhalen wij wat de heer Joos in zijne eerste voordracht
zegde :
« In Holland, Duitschland en Frankrijk zou de onderwijzer zich
veelal verlagen, sprake hij buiten den huis- en vriendenkring, zijn
eigen dialect. Maar in het grootste deel van Vlaamsch-Belgie, indien
hij buiten de school de beschaafde, omgangstaal gebruikt, wordt hij al
spoedig voor pedant, voor verwaande, voor beslagmaker aangezien
en uitgekreten. De overheid laat hem van in de eerste dagen hoores dat
zoo iets tegen alle gebruiken is, en de meeste burgers vermijden zijn gezelschap.
Wat staat er den jongeling te doen? De goede wil, dien hij toont,
wordt verkeerd uitgelegd, hij wordt bespot en hij heeft de achting
broodnoodig voor zijn gezag : hij is vreemdeling en kan geen vrienden missen.

Om bestwil verzaakt hij in 't gewoon leven aan de beschaafde taal en
ontleert zoo stilaan liet betrekkelijk gemak van spreken, dat hij in de Normaalschool door wilskracht mocht opdoen (2‘. »
Ik haal deze woorden niet opnieuw aan om te doen uitschijnen, dat daar, zooniet eene goedkeuring, eene aanmoediging
tot het dialekt spreken, dan toch meer dan eene verschooning
schijnt in opgesloten. Onze collega loochent dit; wij hebben het
recht niet aan zijn woord te twijfelen.
Doch wanneer de heer Joos verklaart, dat die onderwijzer
de beschaafde taal ontleert, en ik daaruit afleid, dat hij aldus
(i) Verslagen en Mededeelingen, 1910, blz. 832.
(2) Verslagen en Mededeelingen, 1910, blz. 381.
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na eenigen tijd niet meer in staat is zijn ambt naar behooren te
vervullen; denk ik niet, dat mijne gevolgtrekking zoo erg is.
Want, in de school moet de onderwijzer toch beschaafd kunnen
spreken, en zal hij, indien hij, buiten de school gedurig dialekt
spreekt, dit in de school ook niet doen, ondanks zich zelf.
De vergelijking met den leeraar in eene vreemde taal gaat
niet op. Neen, een leeraar, die b. v. in zijn gewonen omgang
Fransch spreekt, zal niettemin de Duitsche taal goed onderwijzen. De Duitsche taal is de innerlijke taal der leerlingen niet.
Doch, het dialekt, het Vlaamsch dialekt, is dit, in het onderhavige geval ; de leeraar is van zelf geneigd dit in de klas te spreken,
indien het ook zijne innerlijke taal is, en hij het gebruik der
letterkundige taal ontleerd heeft.
En, indien ik mijn gevoelen onbewimpeld wilde blootleggen,
zou ik zeggen. dat de leeraar, die eene vreemde taal wil onderwijzen « de vaardigheid daarvan in het spreken en schrijven
althans, » daar veel gemakkelijker uitslagen in zal hebben, indien
hij die taal uitsluitend gebruikt in het gewone leven, indien dit
zijne innerlijke taal is, dan indien de taal der leerlingen ook de
taal is van zijn gemoeds- en geestesleven.
Ik zie ook geene tegenstrijdigheid tusschen wat ik van den
-onderwijzer bevestig en wat ik van het kind verwacht. Dat wij het
in de lagere school zoo ver brengen, dat de letterkundige taal de
innerlijke. taal van het kind worde, mogen wij niet eischen. Neen.
Deze uitslag wordt nergens verkregen; zoomin in Duitschland, als
in Nederland, Frankrijk of waar ook, aangezien in al die landen,
het volk, zelfs wanneer het een volledig lager onderwijs ontvangen heeft, dialekt spreekt en blijft spreken.
Doch, ik vraag, dat men in Vlaanderen, in de Vlaamsche
provinciën, verkrijge, wat men in Duitschland, Frankrijk, Nederland en Waalsch-Belgie verkrijgt; namelijk, dat de uitspraak der
taal zuiverder zij, en dat het volk, als het zijn moet, ook de
algemeene letterkundige taal kan gebruiken en het de noodzakelijkheid daarvan meer en meer gevoelt.

VIII.
Overigens zal de onderwijzer meer en meer op de ondersteuning der maatschappij mogen rekenen, dank vooral aan het
krachtdadig optreden van den heer Joos.
Onze collega zegde daarover in zijn e laatste voordracht :
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Totvóor enkele jaren waren de leerlingen van de vrije gestichten
verplicht in hun uitspanningen altijd Fransch te spreken ; buiten de
klas mochten ze nooit hun moedertaal bezigen. Sedert het verschijnen van de Bisschoppelijke Onderrichtingen beschikken ze wekelijks,
over drie volle dagen om zich in het Nederlandsch te oefenen. Lees-

en voordrachtoefeningen, die vroeger haast niet bestonden, worden
nu in veel gestichten regelmatig gegeven.
Onze studentenbonden bloeien meer en meer, en op de feesten
en vergaderingen die ze houden, kan men vernemen hoe deftig ze
hun taal begeeren en beginnen te spreken.
Ik zelf, ik handel zooveel en waar ik kan ;
deels door mijn toedoen, is men er aan gewend geworden in het
bestuur van ons Davidsfonds en in onzen Vlaamschen Studiekring

geen dialect meer te spreken ;
op mijn aandringen geeft men in Sint-3ozefspatronage te SintNiklaas, aan de jonge werklieden die er tot sociale sprekers opgeleid
worden, uitdrukkelijke lessen van schoonlezen en van deftige uitspraak ;
op mijn aanvraag droeg een onderwijzer op het laatste Congres
van het Davidsfonds te Sint-Niklaas gehouden, een verslag voor over
den onderwijzer en de beschaafde omgangstaal ;
ik zelf las op dat Congres een verslag over het Davidsfonds en de
algemeene taal.
Dit waren mijn wenschen :
I° Dat de leden van het Davidsfonds die, als priester, advocaat,
geneesheer, notaris, enz.,.door waardigheid en ontwikkeling boven
het gewone volk staan, in hun ambtsbediening aan hun dialect verzaken ;
20 dat de leden van het Davidsfonds die leeraar zijn in de vrije

gestichten, .de hand er aan houden dat de Bisschoppelijke Onderrichtingen, betreffende het Nederlandsch spreken, stipt gevolgd worden,
en zij in dit punt altijd, zoo binnen als buiten de klassen, het goed
voorbeeld geven aan hun leerlingen ;
30 dat de leden van het Davidsfonds die een dochter naar een
pensionaat zenden, eischen dat hun kind gelegenheid hebbe om een
zuivere taal te leeren spreken ;
40 dat, krachtens een artikel in het reglement te schrijven, in al
de vergaderingen van de besturen en van de kringen die van het
Davidsfonds afhangen, geen dialekt gesproken worde.
En ik zei tot de priesters in 't bijzonder : « Het Davidsfonds heeft
verscheiden honderden leden onder de geestelijkheid. Mag ik een
beroep doen op den goeden wil van zooveel jonge Vlamingen als we
daaronder tellen ?... Waarom zouden zij, juist gelijk verscheiden
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beschaafde taal spreken ?... Wat reden kan er bestaan voor hen die
aan heel hun bisdom en niet meer aan een bepaalde streek behooren,
hun geboortedorp met hun dialect overal op de lippen mee te dragen ?... Waarom het Nederlandsch alleen voor den preekstoel ?...
Hebben ze niet menig ander .werk te verrichten dat, juist om zijn
verhevenheid, een beschaafde taal vraagt ?... Is 't niet zonneklaar
dat ze door hun beschaafde taal, die hen boven het volk plaatst,
meer door de menigte zullen geacht en geëerbiedigd worden, en er
ook een meer beschavenden invloed zullen op hebben ?...
En denkt ge dat al die afzonderlijke pogingen zonder uitslagen
zullen blijven ?... Neen! neen ! ze zijn het steentje in den stillen en
effen vijver geworpen. Eerst komt er een kleine kring, dan volgen er
andere die altijd wij der en wij der worden en na enkele stonden heel
den stillen en effen vijver tot aan zijn boorden doen bewegen en
rimpelen....
Ziet wat er reeds gebeurt. We hadden op ons congres een
damenafdeeling ingericht, waar Pater Salsmans, Juffrouw M. Belpaire en de Hollandsche juffers Wigman en Vetter het woord voerden. Veel vooroordeelen zijn daardoor gevallen en, op verzoek van
verscheiden rijke vrouwen, stichten we nog deze week een Damenvereeniging, waarin alleen de beschaafde omgangstaal zal gesproken
worden (1). »

Dit alles zal stellig heilzame gevolgen opleveren ; ik blijf
echter bij mijn besluit : de onderwijzer, meer dan een ander, is
verplicht de algemneene, letterkundige taal te spreken, omdat hij
die moat onderwijzen; omdat het gebruik van het dialekt, zelfs
in het gewone leven, te veel schade toebrengt aan het onderwijs.
« De onderwijzer moet zijn wat de kinderen moeten worden, doen
wat de kinderen moeten doen, laten wat zij moeten laten; hij moet
leven gelijk de kinderen zullen moeten leven, of zij hem zien of niet
zien; hij moet hun voorbeeld en model zijn in alles wat goed is. Het
voorbeeld werkt machtiger dan het voorschrift; woorden zijn dwergen, daden zijn reuzen.
« Gelijk de onderwijzer is, zijn de kinderen ; gelijk de bron is, is
de beek, gelijk het voorbeeld is, is het nabeeld. De school is de photographie des onderwijzers »

bl. 833.
(i) Verslagen en Mededeelingen, 1910,
(2) Praxis der Volksschule. Das Beishiel des Lehrers, biz. 45.
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Daarbij ken ik vele gemeenten, waar de onderwijzer onder
de voornamen gerekend wordt, en ook buiten de school een
wezenlijken invloed uitoefent. Dit hangt grootendeels van hem af.
Met onverholen vreugde verklaar ik dan ook, dat de onderwijzers in de derde afdeeling van het Congres van het Davidsfonds te Sint-Niklaas, de noodzakelijkheid erkend hebben, ook
buiten de school, de algemeene, letterkundige taal te spreken.
Ik bezit daarover slechts onvolledige verslagen. In het nr van
6 September 1910 van het dagblad Le Patriote lees ik :
« M. Van Poucke s'est attaché a démontrer que les instituteurs
—

ont le devoir de s'exprimer en un flamand chátié et cola dans toutes
les circonstances, aussi bien à 1'école que dans leurs rapports avec les
parents. Ils ont surtout l'obligation de travailler a leur développement intellectuel et personnel, pour pouvoir d'autant mieux se consacrer a leur tache d'éducateurs. »

Bravo!

IX.
Mij schijnt het dat de sprekersciub, de patronages, de bonden van verschillenden aard, en vooral de tooneelmaatschappijen, veel kunnen bijdragen om de beschaafde uitspraak te
bevorderen en het gebruik der letterkundige taal onder het volk
te verspreiden, wat een zeer gunstigen invloed, zelfs op de school
kan uitoefenen.
Gezelschappen, waar de leden zich zouden oefenen in de
kunst van luidop lezen, van voordragen, zouden ook zeer veel
nut stichten.
Emil Palleske spreekt in zijn merkwaardig boek Die Kunst
des Vortraas --- (Zweite Auflage. Stuttgart 1884) « Ein Leseverein
von deutschen Landleuten ». Hij vertelt dat, na eene voordracht
over « Shakespeare's » Wintersprookje in het stadje Kettwig een
der toehoorders hem zegde : « Talrijke landbouwers van de
letterkundige vereeniging te Merseburg bevinden zich in de
zaal ».
Landbouwers om het Wintersprookje te hooren lezen ?
Inderdaad, zij lezen ook Schiller en Goethe met verdeelde
rollen. De voordrachtgever besloot de vergadering bij te wonen.
In eene herberg van het gehucht had deze plaats. De kunstenaar kon zijne eigen ooren niet gelooven.
Het was de dorpsonderwijzer Klingenburg, die deze leesavonden tot stand had gebracht.
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Palleske verzekert, dat deze oefeningen de landbouwers
geenszins beletten hunne landerijen voorbee!dig te bewerken,
« Maar gevoelen deze mannen zich niet boven huns gelijken
verheven? »
« Geenszins. Zij kennen geene aanmatiging, en denken niet eeus
dat zij met deze kunstoefening, welke aller waardeering verdient, en
waarschijnlijk eene zeldzame uitzondering is, iets bijzonders tot
stand brengen. Zij spreken daar niet over en het is niet gemakkelijk
hunne leesavonden bij te wonen. Regelmatig komen zij daar, hoewel
velen eene mijl ver door nacht en nevel, sneeuw en regen van
Merseburg naar hunne hoeven moeten terugkeeren (z). »

Hadden wij vele Klingenburgs!
In dezen tijd van sportwoede, waar onze jeugd zoo deerlijk
onder lijdt (2), meen ik vooral de aandacht op de oefeningen des
geestes, op de letterkunde te mogen vestigen ; ook in een ander
opzicht dan het bevorderen der spreektaal zal dit heilzame
vruchten opleveren. .
X.

Ernest Van Dijck, de beroemde heldentenor van Wagner's
lyrische drama's, verklaarde op het Congrès d'Education familiale,
dit jaar te Brussel gehouden :
A la famile incombe le grand soin de former in bouclae de l' enfant :
et le maitre d'école primaire devra exercer sur le parler des élèves
un controle sévère pour améliorer, redresser émonder les prononciations vicieuses. De cette facon les enfants, devenus a leur tour
père et mère de famille, perfectionneront encore la langue pour les
générations futures Dans une famille ai les parents parlent claire(i) Die Kunst des Vortrags, blz. 2 49.
(2) De Sportfurie.— Wanneer het sport, in plaats van eene uitmuntende
ontspanning te zijn of een middel om flinke organen ten dienste te stellen der
geesteswerkzaamheid, integendeel een doel wordt, en een drift, wordt zulks
voor het land een wezenlijk gevaar dat men moet durven aanklagen.
De spieren vervangen den geest niet, en de volkeren die meer belang
stellen in de daden van een jockey of van een wielrijder, dan in de opzoekingen der geleerden, de voortbrengsels van kunstenaars en pogingen van sociale
werkers, -- die volkeren zijn rijp tot verval!
Bij zulke menschen is niet meer te spreken van werkkontrakl, beroepsonderwijs voor de kinderen, van geest van solidariteit en vooruitzicht.

. RUTTEN.
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Sengers, Hoofdinspecteur over het lager onderwijs te Hasselt,.
dit ten sterkste aanraadt (I). Zijn besluit luidt aldus :

«

In het Berchmanshuis te St. Truiden, waar 120 kinderen, jongelingen van 6-30 jaren verblijven, werd de proefneming toegepast.
De heer Quintens, voorzifter der provinciale geneeskundige com
missie, getuigde : niet alleen wanneer zij zieh op de speelplaats bevinden, zelfs wanneer de kinderen van het Berchmanshuis ergens in
de stad eene boodschap verrichten, bedienen zij zich van de beschaafde
Nederlandsche spreektaal. 't Is schoon om te aanhooren.
Dat de onderwijzers dus in volle vertrouwen den maatregel .
invoeren. Het gebruik van het beschaafde Nederlandsch op de speelplaats zal meer (ter verheffing en veredeling onzer moedertaal),
bijdragen dan eene lange reeks van maatregels, die door 's land s.
bestuur gestemd en in de Wetboeken zouden opgenomen worden. »
Hooggeachte Collega's, ik eindig hier mijn al te lang betoog;
ik meen te mogen verklaren, dat mijne inzichten zuiver waren , .
en dat ik geen ander doel had, dan naar mijn beste vermogen de
edele zaak te dienen, waar wij ons leven aan wijden.
Het bevorderen der algemeene letterkundige taal, het ver-spreiden der beschaafde omgangstaal, zal vele opofferingen
eischen, en, gelijk ik het bij den aanvang zegde, vele teleurstellingen te weeg brengen.
Het besef daarvan mag ons geenszins weerhouden daar
met moed en iever naar te streven.
« Moed en iever » zegt de Engelsche schrijver Sharpe, « zouden
in wanhoop zijn ondergegaan, en de wereld zou geen groot of goed
werk hebben zien verrijzen, indien de bouwlieden angstvallig de
verhouding berekend en tusschen iederen baksteen en de pyramide,
welke zij wenschen op te richten, of tusschen iedere schop aarde en
de dijkwerken, die er uit moet worden gevormd. »
Als wij -ons ernstig toeleggen op het najagen van een goed doel,.
zullen wij zekerlijk vorderen, al bemerken wij het niet (2).

(i) De Belgische School. Opvoedkundig maandschrift, uitgegeven onder
het bestuur van G. L. WILLEMS en G. SENDERS. Jaargang V, 1908-1909, n° 7.
(2) Help u zelf! Proeven van geestkracht en volharding uit het leven
van beroemde mannen, door SAMUEL SMILES, schrijver van het leven van
George Stephenson. Uit het Engelsch, Gent, -1886, blz. 287.

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlalldsche 7 aal CIl
We/ensc/zap te bevorderen, door het 1ti~f{e7Jen, l-n het Nederlandsen,
van nimwe wed'en over Na/ltlt/"- of Ge7leeskl/1zdZ:f{e Wetenschappen, 07la Reehts,![eleerdlzeid en 07;er Izet Vak van den Illgenz-eur ».
Derhalve worden hij de Koninklijl,e Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ill~e\Vacht. Ingezonden v~rhandel il1gel1 worden in handen
gesteld van drie beoordeel<i~!rs, leden van de Bes/md/ge C017l,!!/m'e 71001' MeltWel-e Taal e1l Let/el"en.
kennisneming van
de'! uit!\ebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden \\"etJ.~en.

Na

Reeds verschenen uitgaven:
1.)

:\1r. L. DOS FEL : ([erll v ....

2 .)

Dr. A. TEIRLINCK : nehuD.lellug der dij- en navelbreuken Cu

011"

Burgerlijk Wetboek. (1905.)

Tan enkele zeldzame I,reuken. (1906.)

1') Dr. A.-].-].V ANDEVELDE : OVel·ltIelk· en ltlelkverv .. l8ehIDJ;. Eeoe
studie tot voorlichting van burger e1 ambtenaar. (1907.)
4.)

Mr. K.

vAN

ACKER

ZOON:

Overzicht <Ier St .. atalndcllln!;en van

ncllflë. (1<)06.)

5) Dr . A.·T.·J . VANDEVELDE : liet ,,· .. tcr I .. I,et dar;clUk8Cb le".cD.
('<)09·)
f> I

Dr. C. DE BRUYKER: De .taU.Uoche metllo.le In de planten.
kunde; eu )u.. re h,cl,a ... 1ucell Ol' de .'ndlc van dt"u Ju'Vloed
der le\"euavoor,,-aardcu. (J9Io) .

Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie. (Vervolg.)

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaallisd/t;
Liederen ollder het \"Olk te versjJn;iuen. Te dien einde, ~cl lrijft
de KOllinklijke VlaLlmsL'lle Academie prijskampen uit Vu, Ir
Vlaallsche dichters en toondichters.
Eelle eer!:;te prijsvraag is

1'001'

het jaar 1912 uitgeschreven,

t.1\'. :

Lage!" onderwijs: hoogste k lassen. - Verlangd wordE'n : 2~ scIH)oUletICI'ch.
(gediclJttll en muziek), waaronder 10 înzonderbeid voo; meisjes.
Gedichten en muziek bebooren onuitl;tt: g~ven te zijn.
Prijs: 500 fr., of 250 fe. voor den Jidller en 250 fr. voor den toondichter. - Bij
niet·toekecnillg van den plijs, kan hij onder ve[schejdcn~ mededingers verdt:t-Il)
worden.

Te beantwoorden uiterlljk tegen 10 December 1911

'" **
J.

SALSMAfl.S-FONDS.

Krachtens h et KOllillkllJk BesluiL van 25 JallLJal i 1909, houdende goedkeuring 1'<lJ1 hel lZeglemelit door de Koninklij ke
Vl<lamsche Acaueulie voor h(;t J. Sa·lsmaus-Fonds vastgesteld, zal de jaarlij ksche ÎI, ti e~t I'an dit FOllds door haalgebruikt worden naar eigen inzicllL cu naar den elsch der
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijvEn van prijsvragen, behij tot het uitgeven van iDge zoodeo werken op het gebied der Nederland,ehe taalkunde;
bl betzij tot bet uitgeven van Middeloederland,che tek,ten op bet gebied de.
Roomsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catecbese,
homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen ;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereiz( ft,
welke tot het voolbereiden van uitgaven als de onder littera IJ en c genoemde.
noodzakelijk worden bevonden;
ti) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de AcadeBlienderncmen uÎ\gaven in den aard van de onder littera b fn , genoemde.

Eene eerste prijsvraag is voor het jaar 1917 uitgesclweven, t.w.
ltlic1tlt:lceu",.c-,I14~ Liturgie. - Imichting en 'YtIspreiding der Middelnederland,ebe Get!ïde1l· en Gebedenbueken.
Prijs: 600 Ir.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916
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Vergadering van 21 December i910.
Aanwezig de heeren : Prof. AD. DE CEULENEER,
bestuurder, Is. TEIRLINCK, onderbestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren Prof. Mr. JULIUS OBRIE, JAN BOLS, KAREL
DE FLOU, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS,
GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Dr.
JAC. MUYLDERMANS, JAN BOUCHERIJ, AMAAT Joos, Prof.
Dr. C. LECOUTERE en VICTOR DELA MONTAGNE, werkende leden ;
de heeren Dr. EUG. VAN OYE, R. VANDEN BERGHE
en Dr. Is. BAUWENS, briefwisselende leden.
De heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, TH. COOPMAN
en JAN BROECKAERT, werkende leden, alsook de heer
Dr. GOEMANS, briefwisselend lid, hebben laten weten,
dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
November-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

Afsterven van den Z. E. heer Kanunnik Dr.
Hendrik Claeys, werkend lid. --- Lijkplechtigheid. Brief
van rouwbeklag. Levensbericht van den Afgestorvene.
Bij brieve van den eerw. heer P.-J. CLAEYS, pastoor
van Elseghem, kreeg het Bestuur der Academie officieel
bericht van het afsterven te Gent, op 17 November, van
zijnen broeder, den Z. E. heer Kanunnik Dr. H. CLAEYS,
werkend lid der Academie.
Tot teeken van rouw, liet de Bestendige Secretaris
fde nationale vlag aan het Academiegebouw halfstok
hijschen.
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Bij het openen der vergadering brengt de heer
Bestuurder met weemoed hulde aan den hooggewaardeerden afgestorvene, aan den gevierden dichter en aan
den zoo gunstig bekenden kanselredenaar. Dr. CLAEYS
was oud-bestuurder en een der werkzaamste Leden
onzer. Koninklijke Instelling. 's Mans naam zal in geëerd
aandenken blijven voor de talrijke diensten door hem
aan de Academie bewezen :
MIJNE HEEREN,

Het graf van EDWARD COREMANS was nauwelijks gesloten,
als een nieuw pijnlijk verlies de Academie kwam treffen. Pastoor
Dr. H. CLAEYS stierf te Gent, na eene langdurige ziekte, den
17den November. Gij weet allen hoe innig de betreurde afgestorvene aan onze Instelling gehecht was. Een der achttien leden
door de Regeering benoemd bij de inrichting der Academie,
werd hij tot bestuurder verkozen in 1894. Voorwaar hij mocht
een der bekwaamste en ijverigste onzer Leden heeten. Door
eene beroerte getroffen kon hij onze vergaderingen sedert meer
dan twee jaar niet meer bijwonen; maar zelfs op zijn ziekbed
vergat hij de Academie nooit. Zijn naam zal bij ons in geëerd
aandenken blijven!
— Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering, dat een brief van rouwbeklag aan de
familie van den heer CLAEYS zal worden gezonden.
Verder stelt de heer TEIRLINCK, ondervoorzitter, voor,
dat de lijkrede door den heer Prof. DE CEULENEER in
het sterfhuis uitgesproken, in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
Eerst na verkiezing van den opvolger van den
afgestorvene, zal er, met het oog op eene bepaling uit
het ontwerp van nieuw Reglement, betreffende het levensbericht van Dr. CLAEYS, eene beslissing genomen
worden.

— De lijkplechtigheid werd bijgewoond door de
heeren Prof. AD. DE CEULENEER, bestuurder, EDW.
GAILLIARD, bestendigen secretaris, Jhr. Mr. NAP. DE
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PAUW,

Jhr. Dr.

--

KAREL DE GHELDERE,

LEM DE VREESE, AMAAT

Prof. Dr.

WIL-

Joos, werkende leden, en Dr.

briefwisselend lid. Op het hoog
koor in de hoofdkerk van Sint-Baafs, waren voor de
heeren Leden der Academie bijzondere plaatsen voorbehouden.
EUG. VAN OYE,

Aangeboden boeken. Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
—

Door de Regeering :
Ministère de la Guerre. Institut cartographique. Carte de la
Belgique ei l'échelle du 100.000e. Les feuilles IV, V, VI, X, XI et XII.
BERNAYS (ED.) et VANNÉRUS (J.). - Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et
Classe des Beaux-Arts. Mémoires, collection in -40. Deuxième série,
tome V. Histoire numismatique du Conti puis Duché de Luxembourg
et de ses fiefs. Abbaye d'Echternach. — Comté de Chilly. -- Seigneuries
de 'Wiry, de Schuneeken et de Saint- Vith. — Comté de Saline en
Ardenne. -- Seigneurie d' Orchimont. — Terre Tranche de Cugnon. —

et JULES VANNÉ RUS. Bruxelles, 191o.
- Académie Royale de Belgique. Classe des
Lettres et des Sciences morales et politiques et Classe des BeauxArts. Mémoires, collection in-8°. Deuxième série, t. VII, fase. III.
VERHAEGEN (PAUL). - Le baron d'Hartemberg promoteug de l' Union
Jtollando-beige (1766 1846) (231 pages , . Bruxelles, 191o.
Par

EDOUARD BERNAYS

VERHAEGEN (PAUL).

-

Tables générales du Recueil des Bulletins de l' Académie Royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,
XXXI a XXXVI (1896 à 1898). Bruxelles, 191o.

3me série, tomes

BRICTEUX (AUG.). -- Bibliothèque de la Faculté de Philosophic
et Lettres de l'Université de Liège. Fascicule XIX. Contes persans.

Traduit pour la première foil sur un manuscrit inédit de la Bibliothèque
de Berlin, p -11' AUG. BRICTEUX, Docteur en Philosophic et Lettres,
chargé de cours a l'Université de Liège, avec Préface de VICTOR

Professeur a l'Université de Liège. Liège- Paris, 1910.
Bibliothèque de la Faculté de Philosophic et
Lettres de l'Université de Liège. Série grand in-80 (Jésus). Fasci,cule IV. Mélanges de droit public grec, par HENRI FRANCOTTE, Professeur à l'Université de Liège. Liège- Paris, 1910.
MASSART (JEAN). -- Recueil de l'Institut Botanique Léo Errera
(Université de Bruxelles), publié par JEAN MASSART. Tome supplémentaire VIIbis avec tine Annexe an Tome suuf lémentaire VIInic, contenant

::CHAUVIN,

FRANCOTTE (H.).

—
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cent seize
seizephototypies
phototypif.Ssimples,
simples,deux
deux
cent
quarante-six
pltototypies
deux cent
cent
quarante-six
phototypies
neufcartes
cartesetetdeux
deuxdiagrammes.
diagrammes. Bruxelles,
IglO (2
(2 VO!.).
stéYéoscopiques,
stéyéoscopiques, neuf
Bruxelles, 1910
vol.).
TIJDSCHRIFTEN. -- Bulletin
de lalaClasse
Classedes
desLettres
Lettresetetdes
desSciences
Scienees
Bulletin de
morales et politiques
politiquesetet de
delalaClasse
Classedes
desBeaux-Arts,
Beaux-Arts, nos 9-1o,
g-IO, 1910. -—
BibliograPhie
de Belgique,
Belgique, IgIO.
partie :: Livres,
Ig-22;
Bibliographie de
1910. Première partie
Livres, nos 19-22;
nos 19-22;
Deuxième partie
Publicationspériodiques,
périodiques, nOS
Ig-22; Bulletin
mensuel
partie :: Publications
Bulletin mensuel
nos 7-9,
des
sommaires des
despériodiques,
périodiques, nOS
- Bulletin
bibliograPhiqueetet
des sommaires
7-9. --Bulletin bibliographique
pédagogiqlle
du Musée
beIge, na
- Revue
péda gogiq ue die
Music beige,
no 10,
Revue Sociale Catltolique,
Catholique,
zo, 1910. —
nos
1-2, 1910.
- Revue Néo-Scolustique
Néo-Scolastique de
de Philosophie,
Pltilosopltie, Novembre
nos 1-2,
1910. —
1910. - Sommaire
Idéologiqlledes
desouvrages
ouvrages
revues
philosophie,
Sommaire Idéologique
et et
desdes
revues
de de
philosophic,
Novembre 1910.
Universitéde
deBruxelles,
Bruxelles, nos
1910. -—
1910. --- Revue de t'l' Université
nos 2-3,
2-3,1910.
Bulletin
desMusées
Mllsées Royaux,
Royaux, nos io,
10, 1910.
1910. —
- Bulletijn
der Maatschappij
Bulletin des
Bulletijn der
Maatschappij
nrS 8 en
va1t
en 9, 1910.
1910. —
- ArbeidsGeschied- m
en Oudheidklt?tde
Oudheidkunde tete Gmt,
van GeschiedGent, nrs
ArbeidsnrS 19-21,
19-21, 1910.
1910.--- Maandschrift
het Beheer van
blad,
blad, nrs
Maandschrift van het
Landbouw,
van . La1tdboltw,
—

Io .
10, 1910.
nnrr lo,19
Door het Leesgezelschap
Leesgezelscha p van Hasselt :
Limburgsche Bijdragen
Bijdragen uitgegeven
uitgegeven door het
het Leesgezelschap
Leesgezelschap van
Limburgsche
bundel. Hasselt, 1909.
Hasselt. Zevenrle
Zevende bundel.
Door het Kongelige
Kongelige Danske
Danske Videnskahernes
Videnskabernes Seiskab,
Seiskab, te Kopenhagen:
hagen :
Ovel'sigt
overdet
detKongelige
KongeligeDanske
Daltske
Videnskabernes
SeIskabs
ForOversigt over
Videnskabernes
Selskabs
Forhandlinger. Nos 4
5, 1910.
1910.
handlinger.
4 en 5,
Door de Académie Impériale des Sciences de
de St.-Pétersbourg
St.-Pétersbourg :
nos 15-17, 1910.
Bulletin, nos
1910.
Bulletin,
Door de Reale
Reale Accademia
Accademia dei Lincei, te Rome:
Rome :
deltaReale
RealeAccademia
Accademia dei Lincei.
Lincei. Classe
Classe di
diScienze
Scimze
Rendiconti della
Sto1'icheeeFilologiche.
Filologiehe. Serie Quinta, vol. XIX,
XIX, fasc.
fasc. 50.60.
50-60.
Morali, Storiche
Roma, 1910.
1910.
Roma,
GAILLIARD, bestendigen secretaris, te
te Gent
Gent::
Door den heer EDW. GAILLIARD,

COltgrès aà l'Exposition
l' ExpositioltdedeBruxelles.
Bruxelles.
Album
édité
sous
Ie patroLes Congrès
Album
édité
sous
le patro1tage
du Groupe
Groupedes
desCongrès
Congrèset etdesdes
Conférences. S. 1.
1. n.
n. d.
d. (Forest(Forestnage du
Conférences.
1910\
Bruxelles, 1910.
Door den heer Dr.
Dr.JAc.
MUYLDERMANS. werkend lid,
Mechelen:
Door
JAC. MUYLDERMANS.werkend
lid, te Mechelen:
MUYLDERMANS IJ.).
Recht en
C1t Reden.
Reden. Toelichting
Toelichtingbij
bijmijn
mijn ««Emige
MUYLDERMANS
J.). - Recht
Eennige
Beschouwiltgm over
over de
de Uitspraak
Uitspraak onzer
onzer Taal
Taal»
door Dr. JAC.
JAC. MUYLMUYLBeschouwingen
» door
DERMANS, werkend lid der
der Academie. Gent, 1910.
I91O. (Overdruk uit de
de
DERMANS,
Verslagen
m Mededeelingen
Mededeeliltge11 der Koninklijke Vlaamsche Acad., 1910.)
1910.)·
Verslagen en
—

Kartabelofof Beknopte
Bek110pte Kerkelijke
KerkelijkeDagwijzer
Dagwijzer van het
het Bisdom
Bisdom
Kleine Kartabel
Mechelen voor liet
het jaar
jaarOnzes
Onzes Heeren
Heerm1911.
1911. 24e
24 e jaargang. Mechelen.
Mechelen.
Mechelen
Door den
den heer JAN
JAN BOUCHERIJ,
BOUCHERIJ, werkend lid, te Antwerpen
Antwerpen
Door
EDW. KNOPS,
KNOPS, te Borgerhout)
Borgerhout) ::
(vanwege den heer EDW.
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Kort Verhael van alle de Nederlandsche en Fransche revolusens, Dio
zijn in onse tijden, beginnende van het jaer 1787 tot 1801. (De
goedkeuring draagt de dagteekening : Bruxelles, le IS Vendemiaire
an 1O.)
M. V. R. Het Stadsgewoel of de verloste veldeling. Gent, 1825.
Beschrijving Wegens de bezonderste Omstandigheden, Op het :J5o
Jaerig Jubile, van het Miraheleus Beeld van de Allerheyligste Maegd en
Moeder Gods Maria, binnen Onze-Lieve- Vrouwe Kerk tot Antwerpen,
.op 15 Augustus 1828. Antwerpen, z. j.
Belgische Constitutie, aangenomen door het Nationael Congres, in
werking- gesteld en met eed bevestigd in de zittin van 25 Februari 1831.
door den verkozen regent Surlet de Chokier, en bezworen den 21 Julius
daerna door Zijne Majesteit den Koning Leopold I. Tweeden druk,
Vermeerdert met de Besluyten van 18 en 24 November 1830, betrekkelijk
de nationale Onafhankelijkheid van Belgien en de Uytsluyting der
Bloedverwanten van Nassau in de zelve Zitting verklaerd deelmaekendc
.van de Constitutie. Antwerpen, z. j.
Verwoesting van Calloo. Antwerpen, i September 1831.
Aen de Belgen. Iets over de tegenwoordige Staetkundige Omstandigheden. April 1841. Z. pl. of j.
De eerste onbloedige offerhande (sic), door den eerweérden heer
Joannes Josephus Ferdinandus van Pruyssen, aen den hemetschen
Vader opgedraegen, in de succursaele Kerk van den H. Carolus Borromveus, te Antwerpen, Z. j.
LEELIENDAEL (J. VAN).
De prophetie oft Beschrijving op den
tegenwoordigen en toekomenden tijd door JOANNES VAN LEELIENDAEL,
Priester in zijn tijd, en Provisoor tot Uytrecht in d'Ordere van
S. Augustinus. Volgens syn eygen Origineéle Schriften en waervan 'er
maer 6 in Druk geweest zyn. Zesden Druk. t'Antwerpen, z. j.
Zaek van Risquons tout, Akt van beschuldiging, Dood vonnis en
Nieuw liedeken.
Officieele beschrijving Van de Tiranni en Moordery van de bar. baersche hollaudsche (sic) troepen in Brussel enz.
Beschrijving van het wonderbeer tonneel, Voorgevallen op het dorp
in de Borgt onder Grimbergen bij Vilvoorden tus s' chen den 4 en 5 Juny
1839, 's nafits om 12 ueren, (met Liedeken).
Brief van M. L. F. van den Poel, missionaris in Noord-Amerika,
Sandwich, den 15 Juny 1834. — Het blad behelst verder nog verschillende nieuwstijdingen en twee liederen.
Een verzekere (sic) waerheid (met Beschrijving en Lied).
Door den heer V. DE LA MONTAGNE, werkend lid, te Antwerpen :
Evangelien ende Epistolen, alsoornen die door 'tgheele jaer op alle
Sondaghen ende Heylige dagen inden H. Roomscher Kercke onderhoudt,
.ghenomen uyt he t ghereformeert Roonasche Missael des H. Concilium

. geschiet
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valt
TreIlten. T'Hanwerpen,
By Hieronymus
Hieronymus Verdussen,
Verdussen, inde Cam-Camvan Trenten.
T'Hanwerpen, By
merstrale, inden Rooden Leeu. Anno 1619.
merstrate,
RIBERA
VAN). —
- Het
Het·•Leven
H. Moeder Terese van
valtYesus,Jeslis y
RIBERA (F.
(F. VAN).
Leven der
der H.
Fundaterse van
vall de
de barvoetsche
barvoetsche Carineliten
Carmelitm ende Carmeliterssen.
Fundaterse
Carmeliterssen. Door
Door
P. FRANCOIS
FRANCOIS VAN
VAN RIBERA
Het eerste deel,
deel,
RIBERA vande
wande Societeyt
Societeyt Jesu.
Jesu. Het
t'Handtwerpen.
ByJoach.
Joach.Trognesius.
Trognesius.M.
M. DC.
DC. XX.
XX.
t'Handtwerpen. By
BORN (W
). -— Historie van
valt de
de weerdige
weerdige moeder
moedt!r Anna, BeschryBescltryBORN
(W ).
vmde
haer leve1t
mde dood
dood met eeltige
eeltige groote
groate weldaden,
weldadm, aen
aen haere
haere
vende haer
leven ende
O1lse Nederlandsche Tade,
Dienaers bewesen.
beweselt. Overgeset
Overgeset ttyt
Latyltininonse
Taele, .
Dienaers
uyt het Latyn
door WALTERUS
BORN, Carthuyser tot
tot Moninckhuysen.
;'vloninckhuysen. t'Antwert'AntwerWALTERUS BORN,
pen,
By Franciscus Ignatius Vinck,
Vinek, Boek
Boekver.
Boek drukker en Boekverpen, By
kooper, woonende in
het Klapdorp in
in de
de vyf
vyf Ringen. Z. j. (De(De
-kooper,
in het
1621.)
Approbatie draagt het jaartal 1621.)
SANTVOORT
VAN). --- Den
Dm kortsten wecl!
Volweck tot de hoochste VolSANTVOORT(H.
(H. G. VAN).
maecktheyt. Met alderley
alderleyschoone,
schoone,hooghe
hooghe ende Gheestelijcke
leeringhm
Gheestelijcke leeringhen
beset, om naer de
de selve
selve Godtvruchtichlijck
Godtvruchtichlijck te
Ghe111aeckt door
door
te trachten:
trachten : Ghemaeckt
eene devote, mde
Maghet valt
SANT
VAN SANTende verlichte Maghet
van Milanm
Milanen. Door H. G. VAN
VOORT, P. O.
O. T'antwerpen,
T'antwerpen, By
By Gregorius Fabri, inde Kammerstrael
Kammerstraet-VO RT,
1631,
inde Raep. 1631.
SMJDT
Tydt-verdèylillglte oft
oftgeestegeesteSMIDT(FR.
(FR.DE).
DE).--- Godt-vruchtiglte
Godt-vruchtighe Tydt-verdeylinghe
lyeke oeffeltinghen.
welcke men
mm lichtelijck
lichte/ij'ek ende sekerlijek
!zet
sekerlijck het
lycke
oe feninghen. Door de welcke
opperstegoet
kan vercrijghm.
FRANCIS CU, DE
DE SMIDT,
SMJDT, Priester.
Priester
vercrijghen. Door P. FRANCISCUS
opperste goet lean
der Societeyt
Societeyt Jesu.
Jesu. t'Antwerpen,
t'Antwerpen, By
By Jar.
Jar,Cnobbaert,
Cnobbaert,M.
M.DC.
DC.
der
XXXVII. Met gratie ende
eltde Privilegie.
Cart
Begriip der
der Glorie valt
de Alderheylighste
Alderheylighs te Dryvuldigheyt.
Dryvuldigheyt. .
Cort Begriip
van de
t' Antwerpen, bij Jacob
Jacob Mesens
MesensAo
Ao1656.
1656.
t'Antwerpen,
ht de
deSteenrotse.
Steeftrotse. Door
Door eene
eme Priest.
Priest. S.
S. .7.
J. t'
Antwert'AntwerHet Duyfkm
Duyfken in
Cornells Woons, op
op de
deMelck-marckt
Meld-marckt in
in de
de guide
gulde Sterre,
Sterre.
pen, Bij Cornelis
Ao 1657. Met Gratie ende
eltde Privilegie.
Privilegie.
-Ao1657.
Besloten Hof,
Huf, het
het innigh
imtighghebedt,
ghebedt, betuynt
betuyntmct
met de doornen-haghe
doorJten-haghe der
Besloten
verstervillghe. Beschreven
Bescltrevm door eenen
Leydtsman voor alle
Gheestelijcken Leydtsenan
eersen Gheestelijckm
versterviughe.
ftaer de
de Volmaecktheyt
Valmaecktheyt trachten.
trachtm. t'Antwerdevote
devote sielm
sielen die
die iltnichlijck
innichlijck naer
pen, By
By Arnout
Arnout van
vanBrakel,
Brakel,Boeckvercooper
Boeckvercooper op
op de
deWijngaertWijngaertpen,
Wijngaert-poorte.1665.
1665. Met Gratie mde
brugh, inde Wijngaert-poorte.
ende Privilegie.
Privilegie.
BOUD
ON (H.
M.). -- De Heylige
Heylige Weglten
va" het
het Crays,
Cruys, Daer
Daer
BOUDON
(H. M.).
Weghen van
gehandelt word van veel-derhande inwendige,
inWeltdige, ende
ende iiytwendige
uytwmdige quellinquellinBehandelt
geit, ende
mde van de middelell
om die Christelyk te gebruyken.
gebruyken. Door
Door HENgen,
HENmiddelen om
RICUS
MARIE BOUDON,
BOUDON, In het Fraltsclt:
overgeset in
ilt onse
01tSe NederNederende nu overgeset
RICUS MARIE
Fransch : mde
Antwerpen. Men
Men vint-se
vint-se te koop tot Bruslel.By
dltytsche Taele.
Taete. Tot Antwerpen.
Brusiel..By
duytsche
Franciscus t'Serstevens,
Stadts Drukker in
in de
de Bergstraet.
Bergstraet. Met
t'Serstevens, Stadts
Approbatie. (De Approbatie draagt het jaartal 1684.)
Zelfde
onderaan:: t'Antwerpen, By
By
Zelfde werkje,
werkje, zonder jaartal,
jaartal, met onderaan
Joannes
de Roveroy,
Roveroy, Boek
Boek-drukker
ende BoekBoek-verkooper
in
verkooper in
Joannes G. J de
- drukker ende
de
Huydevetters-straet, op
op den
den Hoek
Hoek van
van de Jode-straet
jode·straet in
S.
in S.
de Huydevetters-straet,
Joseph. Met Approbatie.
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Noodighe Oeffeningen voor Alle Christenen, om de eeuzewighe saligheyt te bekomen. Met eenighe Aen-merckinghen op de weerdigheydt vande
Misse, om onder dat Goddelijek Sacrificie Godt-vruchtelijck teghenwoordigh te sijn. Den vierden Druck vermeerdert. Te Ghendt, By Hendrick
Saetreuver, Stadtsdr. inde Brabandtstraete inde witte

Duyve, 1693.

De Sonne-bloeme ofte Over-een-konzinghe van
den menschelijcken wille met den Godtlijcken. In 't Latijn ghemaeckt
door den Eerweerden P. JEREMJAS DREXELIUS, En nu in de Nederduytsche Tael over-gheset door den Eerweerden P. FRANCISCUS DE
DREXELIUS (P. J.). —

SMIDT, Beyde Priesters der Societeyt Jesu. t'Antwerpen, By de
Weduwe van Joseph Jacops, woonende in de Borse-straet, 170o.
ALCANTARA (PETR. DE).

--

mediteren, beschreven door den

Onderwijs om wel te bidden ende te

H. PETRUS DE ALCANTARA,

Religieus

uyt de Orden der Minderbroeders Recollecten. 't Antwerpen, By de
Weduwe van Petrus Jacobs, woonende inde torte Nieuw -straet
inden witten .Leeuw, 1709.
Generaele Regels voor de Christenen, Om wel te leven naer 't Christendom. Tot Ghent, By Cornelis Meyer, op d'Hoogpoorte in 't ge croont Sweert, 5753.

Van het Broederschap der Seven Weedommen Van de alder Heylighste Maget ende Moeder Godts Maria : Ende hoe soetelyrk ende saliglyck dat men door het overwegen van dese Seven Weedommen tot eene
behoorelycke Devotie van het Bitter Lyden Ons Heeren yesu Christi
opgewerkt kan worden. Men vintse te coop : Tot Diest, by de Proviseurs van het selve Broederschap. Z. j. (De Approbatie draagt het
jaartal 1756.)
VITZK (J.). — Voorbeeldt der christelycke volmaecktheyt aengewesen
het leven en doodt van den wonderbieren H. Joannes Nepomucenus,
martelaer. Verciert Met godtvruchtige Zede -lessen, verscheyde Mirakelen, krachtige Gebeden en Korte Getyden van den selven Heyligen. Tot
troost der Godtminnende Zielen. In 't licht gegeven Door den Eerzes.
Heer JOANNES VITZK, Doctoor in de H. Godts-geleertheyt, en Pauselycken Missionaris. Ende nu in de Nederlansche Taele overgesel. Tot

in

Brussel, By Nicolaus Stryckwant, Boeck-drucker ende Plaet-drucker
in de Bisschop -Straete in S. Augustinus. Met Approbatie ende Pri-

vilegie.
Wenschen van de heylige Ziele. Opgedragen voor een nieuw Jaer
gifte aen beydd de sodaliteyten der 3ongmans, Onder den Naem van
O. L. Vrouwe Geboorte ende Hemelvaert. In de Sale van Professen buys
der Societeyt jest( tot Antwerpen, 1728. 't Antwerpen, By Jacobus `pan

Gaesbeek, woonende op de oude Koren -merkt in den Akkerman.
K. S. T. D. (A. v.). — Misse, haere korte uytlegginge ende godtvrugtige oeffeningen onder de selve, En eenige besondere Zegeningen
en het gebruyk der HH. Sacramenten; Soo die in de Heylige atholijke

--
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Apostolijke Roomsche Kerke geoeffent worden. Door A. v. K. S. T. D.
Den thiensten Druk verbetert en vermeerdert met eeltige Lof- sangen, van
nieuws oversien ende van vele fouten gecorrigeert. Men vind'se te koop,
t'Antwerpen, By Franciscus I. Vinck; Boek-drucker en Vercooper
in de lange Ridder -straet over de Kerk -straet. Met Approbatie. Z. j.
BouDON (H. M.). — De Liefde van Jesus in 't . Allerheyligste Sacra
anent des Autaers, In het Fransch beschreven Door HENRICUS MARIA
Leeraar in de H. Godsgeleertheyd, Achi (sic) Diaken van
Evreux. Nu in onse Neêrlandsche Spraek vertaelt. t'Antwerpen, by
H. P. Van der Hey, op den hoek van de Schrynwerkers-Straet,
no 699. Met Goedkeuring en Permissie. (De Approbatie is van 1 77 0.)
THOMAS A KEMPIS. -- De Navolginge van Christus, door THOMAS

BOUDON.

A KEMPIS, Van nieuws overzien ende vermeerderd met het Leven van
den zelven. Tot Gend, By Bernard Poelman, op de Hoogpoorte in
het gekroond Zweird. Met Approbatie. (De Approbatie draagt als

laatste jaartal 181o.)

Door den heer A. DE COCK, briefwisselend lid, te Antwerpen :
COCK (A. DE). -- Spreekwoorden en Zegswijzen over de Vrouwen,

de Liefde en het Huwelijk, verzameld, taalkundig verklaard en folkloristisch toegelicht. Gent, 1911.
Door den heer Dr. Is. BAUWENS, briefwisselend lid, te Aalst :
BAUWENS Is ). — Nederlandsch Woordenboek en Kunstwoordentolk der Geneeskunde, Heelkunde, Artsenijbereidkunde en Hulpwetenschappen. Meestal afleidend en vertalend, veelal verklarend of beschrijvend, door Dr. IsID. BAUWENS. Iste tot Ode afl. (A-Aquila). Aalst, z. j.
Door den heer P. J. BLOK, buitenlandsch eerelid, te Leiden :
Geschiedenis eenex Hollandsche stad door P. J.
BLOK (P. J.).
BLOK. Eene Hollandsche stad in de Middeleeuwen. Met twee kaarten.
's Gravenhage, 191o.
Door Z. Em, den Kardinaal - Aartsbisschop van Mechelen :
La Vie diocésaine, T. IV, fasc. IX, Novembre 191o. --- Documents
IV, Novembre 191o.
—

Door den heer H. MEERT, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum. te Gent :

Debat Meert-Hardijns over het IJe Julifeest en de Vlaamsche Beweging. Gent, 1910.
Vlaamsche Hoogeschool- Commissie. Verslag over de Vervlaamsching der Hoogeschool van,' Gent. Gent, 1909.
Id. Samenvatting. Gent, 1910.
Door den heer A. VAN DER SCHELDEN, boekhandelaar - uitgever,
te Gent :

ANTONII VAN TORRE é Societate Jesu Dialogi familiares litterarum Tyronibus. In pietatis, schol ludorum exercitationibus utiles;
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Zentralblatt fiir Bibliothekswesen. November en Dezember Ig1©..
De Gids, December 191o.
Sint-Lucas, nr 4, 191o.

Ruildienst.
Tegen ruiling van de Verslagera esp
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
—

Vlaamsche Arbeid, nrs Io-xx 1910. — Nederlandsch Archievenblad,
nr 2, 1910. -- Biekorf, nrs 22-23 en blzz. 17-64 der Tafel. — Bijdragen
tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant,
November 191o. -- St: Cassianusblad, nr 12; Bijvoegsel, nrs 19.21,
191o. -- De Vlaamsche Gids, nr 6, 191o. — I)e Katholiek, December
191o. — Korrespondenzblatt, nr 4, 191o. — Onze Kunst, December
191o. — De Maasgouw, nrs 1-8, 1910. -- Neerlandia, nr xI 191o. —
Het Katholiek Onderwijs, flr 2, 1910. - De Opvoeder, nrs 31-32, 191o.
— De Opvoeding, nr 12, 1910. - Christene School, nrs 2-4, 1910. —
De Schoolgids, nrs 44-49, 191o. -- Studiën, nr 4, 191o. -- Tijdschrift
voor Boek- en Bibliotheekwezen, nr 5, 191o. -- Volkskunde, nrs 11-12,
191o. -- Dietsche Warande en Belfort, r_r 1 x, 1910. - Zeitschrift des
Vereins f iir rheinische und westfulische Volkskunde, nr 4, 191o.
,

.

Vervolgens stelt de BestenIngekomen brieven.
dige Secretaris de Vergadering in kennis met de volgende ingekomen brieven
Brief van 17
i°) Te Deum op 26 November.
November, waarbij de Weledelgeboren heer Baron DE
KERCHOVE D'EXAERDE, Gouverneur der provincie OostVlaanderen, het Bestuur en de heeren Leden der Academie tot het plechtig Te Deum uitnoodigt, dat Zaterdag, 26 dezer, te II uur, in de hoofdkerk van Sint-Baafs,
ter gelegenheid van 's Konings naamdag, zal gezongen
worden.
Brief
2°) Afsterven van Mr. Edw. Coremans.
van 8 December, waarbij Mevrouw weduwe EDWARD'
COREMANS haren oprechten dank betuigt voor het blijk
van deelneming in haren rouw haar door de Academie,.
bij het afsterven van haren echtgenoot, gegeven.
3°) Verkiezing van Bestuurder en OnderbestuurBrief .van
der voor het jaar 191 1. -- Goedkeuring.
—

—

—
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December, waarbij de Weledele Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten, aan de Academie afschrift
stuurt van het Koninklijk Besluit van 5 December,.
houdende goedkeuring van de verkiezing van de heeren
IS. TEIRLINCK en Dr. JAC. MUYLDERMANS, wederzijds
tot bestuurder en onderbestuurder voor het jaar 1911.
12

4°) Ambtelijk Comiteit voor Tijdschriften bij de
Wereldtentoonstelling te Brussel. -• Brief van 13
December, waarbij de Weled. heer Minister van Wetenschappen en Kunsten de Academie bericht, dat hij
aan zijne collega's van de verschillende Ministeriën .
« den wensch heeft overgemaakt, dat, in het vervolg,
« wanneer door welk Ministerieel Departement ook,
« Commissiën van taal- of letterkundigen aard moeten
« worden aangesteld, aan de Vlaamsche Letteren en
(.< aan de Vlaamsche letterkundigen hun volle recht
« worde erkend ».

Mededeeling door den heer Bestuurder.
I0) Gedenkboek. -- De bestuurder, Prof. AD. DE
geeft lezing aan de Vergadering van een
nota, betreffende de samenstelling van het uit te geven
Gedenkboek, ter gelegenheid van de 25e verjaring van
de oprichting der Academie.
2 °) Van Peene herdacht. — De heer Bestuurder
herinnert aan Dr. HIPPOLIET- JAN VAN PEENE, die alsVlaamsch tooneelschrijver zoo menig puik tooneelwerk
aan onze letteren heeft geschonken en te Gent in 1864
overleden is. Dr. VAN PEENE werd te Caprijcke den
CEULENEER,

i Januari i8i i geboren. De heer Prof. DE CEULENEER
stelt voor, dat de keurige Schrijver in de Januari-vergadering zal worden herdacht. Op zijn verzoek, heeft
overigens de heer GUSTAAF SEG E RS zich bereid verklaard een voordracht over den talentvollen man te.
houden. — Aangenomnen. )

—
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Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
I') Nederlandsch Woordenboek der Geneeskunde, door Dr. IsID. BAUWENS. — Door den heer

Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD worden, namens den
Schrijver, aan de Academie de vier eerste afleveringen
aangeboden van dezes Nederlandsch Woordenboek en
Kunstwoordentolk der Geneeskunde, Heelkunde, Artsenijbereidkunde en hulpwetenschappen. — In naam der Acade-

mie heeft de heer Bestuurder den heer BAUWENS, daarvoor hartelijk dank gezegd.
2°) Prijsvragen voor igIm. -- Antwoord op de prijsvraag : Vakwoordenboek van de Zeevisscherij.—Den 14 December is ingekomen een antwoord met kenspreuk :
Het water is ons element, de zee bruischt onze glorie ».

3°) Driejaarlijksche prijskamp voor Nederlandsche
Tooneelletterkunde : 18. tijdvak (1907 1909).
-

—

In het

Staatsblad van 15 December is verschenen het verslag

door de Jury over dien Prijskamp uitgebracht. — De
heer Bestuurder wenscht Dr. EUG. VAN OyE, den
schrijver van het met goud bekroonde Godelieve van
Gistel, geluk met de door hem bekomen onderscheiding.
-- De Vergadering beslist dat het verslag van de Jury
in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
,(Zie blzz. 959 -974.)

Mededeelingen namens Commissiën.
I °) Bestendige Commissie voor Middelneder•
landsche Taal- en Letterkunde. -- De heer K. DE
FLOU, secretaris, deelt mede dat, in de morgenvergadering, de heer EDw. GAILLIARD lezing gehouden heeft
van : Een proces « voor de Redenaers vanden Proossche
te Brugge, uit het jaar 1471. De Commissie stelt aan de
Academie voor, het stuk in de • Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen. -- (Goedgekeurd.)
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2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. — De heer Is. TEIRLINCI, waarnemende secretaris, legt het hieronder volgende verslag
ter tafel, over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden
Waren aanwezig de heeren : Prof. Dr. W. DE VREESE, voorzitter; Dr. JAC. MUYLDERMANS, ondervoorzitter; Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, Dr. L. SIMONS, leden, en IS. TEIRLINCK, waarnemende secretaris.
De heer Dr. DE VREESE geeft inlichtingen nopens een eigenhandig handschrift van onzen grooten VONDEL, door hem ontdekt in de Keizerlijke Bibliotheek te Sint-Petersburg. Dit allerbelangrijkste stuk is een prachtige vertaling van Tasso's Verloste
eruzalem, en berust thans in onze Academie, doch enkel voor
drie maanden. Daar Prof. Dr. W. DE VREESE in de namiddagvergadering zal vragen dat de Academie van dit handschrift een
afschrift zou laten maken, verzoekt het Bestuur daaromtrent het
advies van de Commissie. Nadat de heer DE VREESE in 't kort
den inhoud heeft medegedeeld van zijn straks te houden lezing,
en verschillende vragen om inlichting vanwege de Leden heeft
beantwoord, beslist de Commissie bij eenparigheid op het voorstel, om het bewuste handschrift te laten afschrijven, gunstig te
adviseeren. Den heer Secretaris der Commissie wordt opgedragen dit besluit te bekwamer stond ter kennis van de Academie te brengen.
DAGORDE.
Verkiezing
van
een werkend lid, tot vervanging
i°)
zaliger.
COREMANS
EDw.
van Mr.

J

Worden door den Bestuurder tot stemopnemers
aangewezen de heeren Jan Bols en V. d°la Montagne.
Wordt verkozen de heer Dr. EUG. VAN OYE.
De heer Bestuurder wenscht den heer VAN OYE
geluk met zijne verkiezing. De heer VAN OYE antwoordt
in dezer voege :
MIJNHEER DE BESTUURDER, MIJNE HEEREN

« De eerste maal dat ik de eer had in uw midden te zetelen,
heb ik me vergenoegd, bij de welkomrede en gelukwenschen die
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me hier onthaalden, eerbiedig en dankbaar met het hoofd te
buigen; heden echter dat ik door U mondig verklaard ben,
betaamt het wel dat ik een woordje zegge, niet waar ?
Welnu, Mijne Heeren, dit woord zal kort zijn en eenvoudig :
.ontvangt allen mijnen welgemeenden dank voor de eere mij
heden door Uwe goedwilligheid beschoren !
•
Doch, mag ik U vragen, als 't U belieft, of Gij er wel op
gedacht hebt weiken dag wij heden zijn ?... Het is vandaag den
21 December, d. i. de kortste dag van 't jaar, deze dus die het
minst licht schenkt ; en 't is daarbij St.-Thomasdag. Ik ben een
beetje -- wat snij betreft -- een ongeloovige Thomas, Mijne
Heeren, en ik twijfel of mijn arme pitlichtje veel luister op 'de
Koninklijke Vlaamsche Academie zal vermogen te werpen...
Maar het spreekwoord zegt :
Die doet wat hij kan,
Is een brave man; —

en — ik zal trachten braaf te zijn...
Dit is alles wat ik U kan beloven, Mijne Heeren, en ik beloof
het U geerne en dankbaar.
2 °) Lezing, door den heer Jan Bols : Schets van eerre
geschiedenis der Zuidnederlandsche Maatschaaftij van Taalkunde, ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan. —
Zijne lezing is in tweeën verdeeld : in het eerste deel is
er spraak van de leden der Maatschappij; in het tweede,
van hunne werkzaamheden.
Vooraf deelt Spreker bijzonderheden mede over de
oprichting der Maatschappij.
Op het elfde Nederlandsch taal- en letterkundig
Congres, den 6, 7 en 8 September 1869 gehouden te
Leuven, deed de E. H. J. Fr. Hendrickx, letterkundige,
onderpastoor te \Vilsele, in zijnen naam en in naam
van den E. H. Th. Roucourt, leeraar aan het Klein Seminarie van Mechelen, een voorstel tot oprichting van
eene « internationale Academie », d. i. eene Academie
voor Zuid- en Noord-Nederland, « wier taak het zou
zijn taalkundige vraagstukken waaromtrent tot hiertoe
geene eenparigheid bestaat, te bespreken en te beslissen » .
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Tot verder onderzoek van dit voorstel werd eene
Commissie benoemd van 6 leden. Die Commissie maakte
op het volgend Congres van Middelburg (1872) de uitkomst van hare beraadslagingen kenbaar door haren
verslaggever hoogleeraar Heremans. Deze zei o. a. dat
ééne Academie voor beide landen tegelijk onmogelijk
was om wille van te hooge reiskosten voor de leden,
en dat reeds sedert twee jaren eene Academie, Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde geheeten, in
Vlaamsch-België was opgericht.Inderdaad den 15 Januari 1870 had de Commissie voorname taal- en letterkundigen te Mechelen den 6 Februari bijeengeroepen : een
reglement werd gestemd, het getal leden op ten hoogste 5o bepaald, dat der vergaderingen op 3 in 't jaar, en
een bestuur benoemd. Andere taalbeoefenaars werden
verzocht lid te worden en aan de werkzaamheid deel
te nemen.
De namen van het honderdtal leden sedert 1870
worden, met enkele biographische aanteekeningen,
in de orde van hunne benoeming in het eerste deel
gegeven.
In het tweede deel worden de titels van een 120
werkzaamheden, handelend over oudere en nieuwere
taal- en letterkunde, geschiedenis, biographie, bibliographic en onderwijs, alle met eenigen uitleg aangeduid.
30) Lezing door den heer Prof. Dr. W. de Vreese :
Een handschrift van Vondel ontdekt. — De Spreker herinnert er aan, dat OUDAAN, in zijn lijkdicht op VONDEL,

een door dezen bewerkte vertaling van TASSO vermeldt,
en hoe men dat tot voor enkele jaren als een vergissing
heeft beschouwd, tot in 1894 een handschrift van die vertaling gevonden werd te Oxford, door Dr. R. PRIEBSCH,
die er echter aan twijfelde, of hij het handschrift van
VONDEL zelf had gevonden, of niet. Dr. W. DE VREESE
na nauwkeurige beschouwing (in 1897) en overigens
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op andere gronden, kwam tot een beslist negatief
besluit. Dat dit besluit juist was, bleek toen Spreker in
Iglo de handschriften van de Keizerlijke Bibliotheek te
St.-Petersburg ten behoeve zijner Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta ging bestudeeren. Daar vond hij VONDEL'S
eigenhandig geschreven vertaling van TASSO's werk.
Dit wordt door Dr. W. DE VREESE nader uiteengezet
aan de hand van de inrichting en geschiedenis van het
handschrift, waaruit de Spreker dan ook enkele bladzijden voorleest, waarna hij het hooge belang van dit
werk, voor de kennis van Vondel en voor de Nederlandsche taal- en letterkunde, doet uitschijnen.
Na hulde gebracht te hebben aan het Bestuur der
Keizerlijke Bibliotheek te St.-Petersburg, die het handschrift voor den tijd van drie maanden aan onze Academie in bruikleen heeft gezonden, stelt de Spreker voor,
dat de Academie een afschrift zou laten maken met de
bedoeling, dat afschrift te gelegener tijd tot een uitgave
van het wedergevonden werk van Vondel te laten
dienen. (Levendige toejuichingen .
De heer Is. TEIRLINCK, waarnemende secretaris
van de Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde,
deelt thans mede, dat genoemde Commissie het voorstel
van haar medelid Dr. W. DE VREESE heeft onderzocht
en aanneming daarvan ten zeerste aanbeveelt. Het
voorstel wordt dan ook met algemeene stemmen en
onder toejuichingen aangenomen.
Den heer Bestendigen Secretaris wordt opgedragen
naar een bekwamen afschrijver uit te zien en de zaak
naar eisch te regelen.
Op voorstel van den Bestuurder, beslist de Academie dat de lezing van den heer BOLS en die van den
heer Dr. DE VREESE in de Verslagen en Mededeelingen
zullen opgenomen worden.
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De vergadering wordt te '4 I/2 gesloten.

DRIEJAARLIJKSCHE PRIJSKAMP
VOOR

NEDERLANDSCHE TOONEELLETTERKUNDE
gVIIIe tijdvak : 1907 -1909.

I

.

Lijst der tooneelwerken
aan de Jury ter beoordeeling voorgelegd
1. Ballings, J., Apollo, boertig stukje met zang in één bedrijf;
- De Kwaal van Willem Reuzel, blijspel in één bedrijf;
3. -- Een gelukkig Ongeluk, blijspel in één bedrijf;
4. Bogaerd, A., Gestruikeld o. f het Recht van den Zwakke, tooneelspel in drie bedrijven;
Maximus Veltmans stelsel, blijspel in drie bedrijven;
6. Bollen, J., Een zonderlinge Morgen, blijspel in één bedrijf;
7. Bruylants, J., De Waarheid, spel in drie bedrijven;
8. Buskens, E., Elsje Zevenschoon, zangsprookje in d rie bedrijven;
9. Callebert, G., De Sergeant van 't Keurregiment, tooneelspel
met zang in één bedrijf :
io. Ceunis, G., De gevangen Prinses, spel in één bedrijf ;
11. Cossaert, A., In het gouden Bart, blijspel in drie bedrijven ;
12. Cuppens, A., Morgenlandsche Perziken, klucht in één bedrijf;
13. Dandois, A., Kunstenaarsleven, blijspel in één bedrijf ;
14. De Cock, C., Leid ons niet in Bekoring, drama in drie bedrijven ;
15. Decroix, T., Onder-kommissaris voor 'nen Nacht, blijspel in
één bedrijf ;
16. De Geyter, J., Kroonprins Herman, treurspel in acht talereelen ;
7. Delattin, G., Hun eerste Reis, blijspel in éen bedrijf ;
18. D'Elven, H., Susie, blijspel met zang in één bedrijf ;
19. De Schryvere, E., Godelieve van Gastel, gedramatiseerde
legende uit de xie eeuw in vier bedrijven ;
20. De Tière, N. en Hendrikx, A., Roosje van den Veldwachter,
dramatisch spel in drie bedrijven ;
2.
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21. De Vletter, A.-C.-C., Klaproos, tooneelspel in. vier bedrijven;
22. De Vos, J., Het Geluk van rik te zijn, blijspel in één bedrijf ;
23. D'Haese, D., Die eenen Put maakt voor een ander..., tooneelstukje in één bedrijf ;
24. Dielemans, G., Een Wonderkind, blijspel in drie bedrijven ;
25. Dirix, P., De Wedervergelding, dramatische schets in twee
bedrijven ;
26. Ducaju, J., De Hand Gods, drama in drie bedrijven ;
27. Ernest, L., De Advocaat der Armen, tooneelspel in drie
bedrijven ;
28. — De streken van Uylenspiegel, blijspel in één bedrijf;
29. -- Een Eerewoord, tooneelspel in één bedrijf ;
3o. -- Twee Bloodaards, kluchtspel in één bedrijf ;
31. Gertsen, J., Een getrouwe Knecht, drama in drie bedrijven ;
32. Gevels, F., De Statie komt, blijspel in één bedrijf ;
33. Geyens, J., Tullius, drama in drie bedrijven ;
34. Ghesquière, L., Kapitein Kapmans, blijspel met zang in één
• bedrijf;
35. -- Zijne Eer, drama in drie bedrijven ;
36. Goemansa L. en Martens, K., Cecilia, muziekdrama in drie
bedrijven ;
37. Haugen, T., De Houtzagers, drama in één bedrijf;
38. Hendrikx, A., De Familie Klepkens, tooneelspel in drie bedrijven ;
39. Hermans, G., _ oas, een Kerst- en Driekoningenspel met
voorspelen, drie bedrijven ;
40. — . Passiespel:
41. — Wereldeinde, dramatisch gedicht in twee bedrijven
met een slottooneel ;
42. Lambrechts, L , De Kerstnacht, lyrisch drama in één bedrijf ;
43. — Heer Halewijn, lyrisch drama in drie bedrijven ;
44. — Commandant Erasmus, drama in zes bedrijven ;
45. Loncke, F., Kolonel Poerpot, kluchtspel met zang in één
bedrijf ;
46. Matthys, Ed., Naar het Land der Rechtvaardigen, treurspel
in vier bedrijven ;
Minos,
A., Gerard Renson, drama in vier bedrijven ;
47.
48. Monet, A., Leven in 't Verleden, tooneelspel in drie bedrijven;
49. — Ringeloo, drama in vier bedrijven ;
50. Pauwels, J., In Nesten, blijspel in één bedrijf ;
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52. Potharst, W., 't Ouwe en 't Nieuwe, tooneelspel in één
bedrijf ;
53. Putman, P., De Booze Begeerte, drama in drie bedrijven ;
54. - Geldkoorts, drama in drie bedrijven ;
55. Queeckers, J -I., Aux armes, blijspel met zang in één bedrijf;
56. Robiette, E., Vrijgesproken, drama in drie bedrijven ;
57. Rock, L., Foppers, klucht in één bedrijf ;
58. Roeland, E., Zaaien.. , Maaien, tooneelspel in drie bedrijven;
59. Sabbe, M., Fanny's Sonnet, tooneelspel in één bedrijf ;
6o. - Pinksternacht, lyrische phantasie in twee bedrijven;
61. Scheltjens, L., Bastiaan Stoppel, lustig spel in drie bedrijven ;
62. - De kwade Hand, drama in vier bedrijven ;
63. - Het Elfdeel van Tante Bette, landelijd blijspel in één
bedrijf ;
64. Schmidt, E., Een paar Menschen, drama in één bedrijf ;
65. Serroen, E., De Landverrader, drama in vier bedrijven ;
66. Slock, L., Liefdezang, tooneelspel in drie bedrijven ;
67. Smout, J., Kanten Mieken, dramatisch spel in drie bedrijven ;
68. Speeckaert, L., Een aardig Verschijnsel of het Dorp in brand,
blijspel in één bedrijf ;
69. Speelmans, D., Een bezorgde Moeder, blijspel in één bedrijf ;
70. Staes, P., Eene Zwanenfamilie, blijspel in één bedrijf ;
71. Steghers, 0.-A., In en Uit, blijspel in één bedrijf ;
72. - I lannenlijden, drama in vier bedrijven ;
73. Steygher, H., De vijfde Dischgenoot, blijspel in één bedrijf ;
74. Theelen, N., Slaaptijd, huiselijk zangtooneeltje in één bedrijf;
75. Tirez, A., Vooruitzicht is Wijsheid, tooneelstuk in vier bedrijven ;
76. Toussaint, T., Onteerde Moeder, drama in één bedrijf ;
77. Van Assche, P., De Poel, drama in drie bedrijven ;
78. Van den Berghe, E., De gefopte Jood, blijspel met zang in
één bedrijf ;
79. Van den Horst, J., De Bravo van Venetic, oorspronkelijk
rederijkersdrama in drie bedrijven ;
80. - Nigaro de Rooverhoofdman, drama in drie bedrijven ;
81. Van de Weghe, F., De Nevelingen, dramatisch gedicht in vijf
bedrijven ;
32. Van Rijn, K., Een Reisavontuur, blijspel in één bedrijf ;
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blijspel in
in drie
83.
Rijn, K. jongmansbelasting,
drie bedrijven
bedrijven;;
Jongmansbelasting, blijspel
Van Rijn,
83. Van
blijspel in
in één bedrijf
84.
My'nhm vraagt een
een Knecht, blijspel
bedrijf;;
V. MD.,
M D., Mijnheer
84. V.
spel in één bedrijf
85.
Duinroos, spel
bedrijf;;
'n Duinroos,
85. Van
Van Thillo,
Thillo, H., 'lZ
86.
Myttalee, treurspel in drie bedrijven;
Telamon en Mvytalee,
Verhuist, R., TelamolZ
86. VerhuIst,
tooneelspel in
in drie
8].
R., De
Pot van
van Pandora,
Pandora, tooneelspel
De Pot
Vermandere, R.,
87. Vermandere,
bedrij ven ;
bedrijven;
88.
één bedrijf
bedrijf;;
Liefdelist, kluchtspel in één
Vincart, 0., befdelist,
88. Vincart,
een evangeliespel
in drie
89.
A., De Blindgeborene,
Blindgeborene, een
evangeliespel in
drie
Walgrave, A.,
89. Walgrave,
bedrijven
lyrische tusschenspelen
tusschenspelen en
en een
een naspel
naspel;;
bedrijven met lyrische
blijspel in
in één
90.
c., Lotgevallen
een Hardhoorige,
Hardhoorige, blijspel
Lotgevallen van
van een
go. Wems, C.,
bedrijf ;
bedrijf;
blijspel in één be91.
Wytinck, J.,
J., Voor
Halffra71ksken, blijspel
Voor een
een arm
arm Halfranksken,
91. Wytinck,
drijf voor meisjes.

Il.
II.
VERSLAG~
vERSLAG..

Minister van
van Wetenschappen
Kunsten,
Aan den heer Minister
Wetenschappen en Kunsten,
Heer Minister,
Minister,
Weledele Heer
Overal werd in de laatste
laatste jaren
jarengeklaagd
geklaagdover
overhet
hetverval
vervalvan
van
toonee\. Wij
nochtans in
waarin het
hetgetal
getal
het tooneel.
Wij leven nochtans
in eenen
eenen tijd, waarin
aan
schouwburgen gestadig
nooit werd
werd er
er zooveel
zooveel aan
schouwburgen
gestadig toeneemt
toeneemt en
en nooit
tooneelcritiek gedaan
veel wordt
wordt erervoor
voor
tooneelcritiek
gedaan als
als thans.
thans. Verbazend veel
het toon
tooneel
een betrekkelijk
betrekkelijk klein
klein getal
getaltootooeel geschreven;
geschreven ; maar een
aanspraak maken
maken op
op den
dennaam
naamvan
vankunstwerk.
kunstwerk.
neelstukken kan aanspraak
Kunstig werk
maar het
het loopt
loopt
Kunstig
werkisisererzeker
zeker wel
welonder
onder te
te vinden;
vinden; maar
zoo verschillend
verschillend van
van opvatting,
opvatting, doel en
en richrichzoo sterk uiteen, is zoo
ting, keus
stof, smaak
esthetiek, dat
dat men
men zich
zichafvraagt,
afvraagt,
ting,
keus van stof,
smaak en esthetiek,
de tooneelliteratuur
tooneelliteratuurbeheerschen,
gelijk
of er nog
nog regels
regels zijn,
zijn, die de
of
beheerschen, gelijk
regels zijn
zijn naar
naar welke
welke zich,
zich, ten
ten allen
allen tijde,
tijde, de
degroote
grootekunst,
kunst,inin
er regels
g~schikt.
heeft geschikt.
alle vormen, heeft
Men kart
kan zich
zich de
de bouwkunst,
bouwkunst, de
de beeldbouwkunst
beeldbouwkunst en de
de
Men
grondregels, die de structuur
structuurvan
mnziek niet voorstellen zonder grondregels,
van
een kunstwerk
kunstwerk bepalen.
bepalen.
een
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Wanneer de kunst een ideaal heeft en naar vaste regels
werkt, wordt er blijvend kunstwerk geschapen. De Ouden met
hun stelsel der « drie eenheden » hebben treurspelen geschreven,
die alle kritiek hebben overleefd, en weerstand hebben geboden
aan de eeuwen, die zooveel in de vergetelheid helpen.
Alhoewel men nu sinds lang de regels der Ouden heeft verlaten, als zijnde een dwangjuk voor den kunstenaar, hinderpalen,
die zijne vrije vlucht belemmeren, toch hebben de groote dramaturgen in de Europeesche tooneelliteratuur veel van de Ouden kunnen leeren. Maar Shakespeare, Corn eill e, Racine, Vondel, Molière, Schiller, Goethe en Lessing schikten zich op hunne
beurt naar nieuwe regelen. Kunst, die ontstaat na andere kunst,
is daarom niet ordeloos. Zonder wet noch regel is geene kompositie mogelijk. Kunstwerk is niet alleen passie en impressie,
deze mogen zoo allerpersoonlijkst wezen als ze maar kunnen.
Passie en impressie moeten gelouterd, uitgedrukt, geordend
worden en dan is het eerst kompositie.
Wanneer men nu, gelijk men er in onzen tijd dikwijls op
roemt, alle regels in den wind slaat, doelloos werkt naar de,
ingeving van het oogenblik, of wanneer men de tooneelkunst
niet anders beschouwt dan als de kopij van nuchter leven,'dan
verlaagt men de kunst tot een lomp namaaksel van werkelijkheid -- en kunst is toch nog wat anders dan dat.
Hoe dikwijls haalde men het woord van Goethe niet aan :
Greift nur hinein ins volle Menschenleben,

om het toe te passen op de kunst der letteren, vooral op poëzie,
roman- of tooneelliteratuur. Het komt er eerst op aan te weten
hoe en wat men in 't menschenleven zal grijpen. Goethe wist
het; maar alles grijpen wat zich voordoet, onder voorwendsel
dat het waar en natuurlijk leven is, en dat dan inkleeden naar
de mode van den dag, of naar den smaak van een onontwikkeld
publiek, daarmede kan men misschien wel tijdelijk wat bijval
oogsten ; maar eene andere vraag is het of zulk werk voldoet
aan de eischen, die een ontwikkeld mensch aan de kunst mag
stellen.

*
De meeste van de een en negentig stukken, die aan den
keurraad van den Driejaarlijkschen Prijskamp van Tooneelletterkunde werden onderworpen, werden blijkbaar met geen ander
idoel geschreven dan om aan 't gewone publiek van onze volks-
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schouwburgen wat
bezorgen. Het
Hetzijn
zijn
schouwburgen
wat afleiding
afleiding en
en vermaak
vermaak te
te bezorgen.
blij- en kluchtspelen
kluchtspelen met boersche
boersche tooneelen
welke erer een
een
blijtooneelen van welke
verbazend groot getal in kroegen of drankhuizen plaats grijpen.verbazndgotlikefdranhuzpltsgije.
Het isis alledaagsche
alledaagsche schets
schetszonder
zondergeest
geestof
offijnheid;
fijnheid;het
hetisisgrofgrofHet
natuurheid, die plompweg is uitgedrukt om zoogenaamd aan de natuurte schaden. Het
Hetzijn
zijn ook
ook drama's,
drama's, als
alsaaneengestooaaneengestoolijkheid niet te
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de rubriek
rubriek ««misdaden,
misdaden, rampen
rampen en
enongelukken
ongelukken)}
onzer
» onzer
nieuwsbladen, met lange,
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vol bombast
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armaan
aanwoorden,
woorden,
met samenspraken
aan gedachten.
gedachten. Al
Al die
stukken vielen
vielen na
na de
deeerste
eerstelezing
lezing
arm aan
die stukken
weg, en
in aanmerking
aanmerking komen.
komen. Bij
Bij
weg,
en konden
konden voor
voor den
den prijs
prijs niet
niet in
jonge tooneelschrijvers
tooneelschrijvers isis er
er echter
echtereene
eeneloffelijke
loffelijkepoging
poging
enkele jonge
nemen:: zij
hun,
waar te nemen
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streefdennaar
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hooger en
en zochten
zochten aan hun
werk een kunstuitdrukking
kunstuitdrukking te geven.
geven. Hunne
Hunne taal
taalisisverzorgd,
verzorgd,
werk
zelfs rijk
en krachtig.
krachtig. Maar
Maar deze
vielen weg
weg om
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eene andere
andere
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het tooneel,
tooneel,
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door middel
middel van
van het
beter leent
leent dan
danelke
elkeandere
anderekunst
kunst;
maarzulke
zulke
dat zich daartoe beter
; maar
Er ontbreekt
ontbreekt
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werk. Er
gewilde kunstscheppingen
kunstscheppingen zijn
zijn geen
geen goed werk.
hun tie
de voornaamste
voornaamste vereischte
vereischte van
vaneen
een
dramatische knoop,
knoop, de
tle dramatische
tooneelwerk. En
En dan
danmissen
missenwij
wij daarin
daarindikwijls
dikwijls nog
nogvele
vele andere
andere
tooneelwerk.
hoedanigheden:
keus van typen, die
die waardig
waardig ten
ten tooneele
tooneele kunkunhoedanigheden : keus
nen gevoerd
gevoerd worden,
worden, verwikkeling
verwikkeling en
leven in
in de
dehandeling,
handeling,
en leven
eene natuurlijke
ontknooping en
en eene
eenebevredigende
bevredigendeoplossing.
oplossing.
natuurlijke ontknooping
vinden, maar soms
soms al
al te
te gegeIdeaal en moraal
moraal zijn
zijn er
er wel
welin
in te
te vinden,
zocht
onnatuurlijk aangebracht.
aangebracht. De
De-meeste
'meeste onzer
onzertooneeltooneelzocht en onnatuurlijk
schrijvers
blijkbaar nooit
nooit ernstig
ernstig de
deklassieke
klassieke dramadramaschrijvers hebben
hebben blijkbaar
deklassieke
klassiekestukken
stukkenin
in de
de nieuwere
nieuwere
tische kunst der Oudheid
Oudheid en
en de
literaturen
moderne stukken
stukken die
die
literaturen besLUdeerd.
bestudeerd. Zij
Zij studeeren
studeeren de moderne
tijdelijk
volgen ze
ze slaafsch
slaafsch na.
na. Epigonen
Epigonen hebhebtijdelijk bijval hebben, en volgen
ben wij
vleet. Slaafsche
kunst
wij bij
bij de vleet.
Slaafsche navolging
navolgingisis nooit
nooit goede kunst
geweest.
Renaissance heeft
heeft zich
zich ininteteslaafsche
slaafschenavolging
navolging
geweest. De
De Renaissance
dood geJoopen.
geloopen.
Hoevelen
thans die
die Ibsen,
Ibsen, Hauptmann,
Hauptmann,Brieux,
Brieux,
Hoevelen zijn
zijn er
er thans
Maeterlinck, Heyermans
en anderen
anderenwillen
willennavolgen.
navolgen.Deze
DezeschrijschrijHeyermans en
vers,
die meest
meest decadence-kunst
decadence-kunst voortbrachten,
voortbrachten, hebben
hebben ten
ten
vers, die
minste
oorspronkelijk te
minste de
de groole
groote hoedanigheid oorspronkelijk
te zijn.
zijn. Hun
Hun temperament stuwde
het onderwerp
onderwerp dat zij
zij behandelden.
behandelden.
hen naar het
Stuwde hen
Door
een natuurlijken
natuurlijken aanleg
aanleg om
om voor
voor het
hettooneel
tooneeJteteschrijven
schrijven
Door een
in eene taal.
samentoestanden in de samentaal, die scherp sommige euvele toestanden
.
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leving in 't licht stelde, wisten zij de zenuwachtige nieuwsgierigheid onzer dagen te prikkelen. Die schrijvers kennen, prijzen,
hun werk boven al ander stellen, werd « snobism 3. en dat alles
te zamen verzekerde voor eene spanne tijds den bijval van hun
werk. Maar de personages, die zij ons voorstellen, zijn dikwijls,

als typen, de eer van het tooneel niet waard ; in hunnen handel
en wandel is volstrekt geene dramatische kracht.
Onder wat wij moderne kunst noemen, schaarde zich eerst
de naturalistische tooneelliteratuur en op deze grifte men decadence- en tendenzkunst. In politieke brochures, wijsgeerige
stellingen vond men stof voor een theaterstuk. Pathologische
gevallen, die in de geneeskundige kliniek dienden onderzocht te
worden, kwamen dra op de tooneelplanken te recht. Voorbeelden van sociale ontaarding, door verkeerde of onvolkomen
opvoeding, werden op het tooneel de mode van den dag. Het
kwam er maar op aan de personages wat artistiek uit te beelden
en psychologisch te ontleden. Dat deed men met fijne woordkunst ; maar woordkunst alleen is voor het tooneel niet voldoende, en ontleedkunst kan als wetenschap zeer hoog staan,
dramatische kracht zit er toch niet veel in. Maar wat ontbreekt
is het algemeen menschelijke, het conflict tusschen het leven en
de zedelijke wet; deze wordt dikwijls genegeerd.
Een hooger ideaal zou men er te vergeefs in zoeken.
Dramatische personen mogen geene poppen, noch geene
ziellooze wezens zijn; geene slachtoffers van een ontaard bestaan, geene dwepers met eene abstract philosophisch stelsel
ook geene leurders met een politiek systeem. Het moeten men
schen zijn met eene groote ziel. Shakespeare heeft zulke menschen gevonden in sprookje of geschiedenis, en ook in het leven.
Vondel had verheven idealen, die hij poëtisch en dramatisch
kon inkleeden. En daar waar Shakespeare en Vondel dit vonden, zijn ze thans voor hem die zoeken wil nog te vinden.

,.

^
^

*

Bij 't sluiten dezer algemeene beschouwingen kunnen wij er
niet genoeg op drukken dat de klassieke tooneelkunst in de
oude en nieuwere literaturen door onze tooneelschrijvers, di e
kunstwerk willen voortbrengen, zou moeten bestudeerd worden.
Dat onze schrijvers toch niet blijven denken, dat die groote
kunst van welke men beweerde, dat zij niet te spelen was, baan
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Dat de
dat onze
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rondgeleid, van
stad tot
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verklaard
in triomf
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van stad
Adam in
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stad, met Adam
Een eenvoudig
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mysteriespel der
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waarin men
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men lang
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anders gezien
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Dat alles
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omdat die
die kunst
kunst bezield
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ideaal.
Alleen uit
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het idee
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uit de
de studie
worden. Zulke
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het tooneel
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Onteerde Moeder, drama in één bedrijf door Jef Toussaint,
is een stukje dat diep ingrijpt in het leven van ongelukkige
echtgenooten. Het speelt op Allerzielendag, terwijl de klokken
voor de dooden luiden. De kleine Frans heeft in 't geheim
eenen krans gekocht voor het graf zijner moeder, die zijn vader
hem zei dood te zijn. Door den grootvader en een vriend van
den huize wordt alles in 't werk gesteld om de gescheiden echtgenooten weer bijeen te brengen. De « onteerde moeder » treedt
op, smeekt haren man om vergiffenis, en, na 't verschijnen van
hun zoontje met zijnen rouwkrans, wonen wij het roerend tooneel der verzoening bij.
De booze Begeerte, drama in drie bedrijven door Palmer
Putman, is een drama der hebzucht en der woekerij bij Zuidvlaandersche boeren; het eindigt met eene vergiftiging ter wille
eener erfenis. Volkstooneelen gelijk het « slijtfeest » van 't vlas,
verhoogen het effekt van het stuk. Het drama is realistisch in
zijne handeling. De schrijver heeft zich weten te hoeden voor
buitensporigheid in de taal, die de boeren spreken. Wat echter
tegen de borst stoot is de moraal, gepredikt door Jantje, den
.

leurder met rattenvergift, dat hij weet soms voor menschen te
dienen. Leuren met vergift is verboden en die taal past niet in
zijnen mond. Anders zit er tragisch effekt in dat stuk, dat . de
toehoorders gewis zal boeien.
Bastiaan Stoppel, lustig spel in drie bedrijven door Lodewijk Scheltjens, is een goed geslaagd stuk, beter dan andere van
denzelfden schrijver. Hier zijn het ook tafereelen uit het boerenleven : eene « zwijnskermis », een doop op 't dorp en dan
het verrassend tooneel als Bastiaans testament wordt bekend
gemaakt. Die Bastiaan Stoppel is een tooneeltype, een kop van
'n vent, een absolute monarch in zijn boersch midden, krachtig
en kleurig weergegeven. Als motto schreef Scheltjens : « het blijspel moet het karakter en het innerlijk leven van 't volk op
innige wijze weergeven». Dat heeft de schrijver gedaan en hij gaf
iets meer dan brutale tooneelen. Hij vond een type voor een
tooneelstuk en plaatste dien in een midden, waarvan ge bil
woord en spel levendig den indruk ondergaat.
'n Duinroos, spel in één bedrijf door A. Van Thillo, is een

goed opgevat drama, waar leven in zit. De handeling heeft
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plaats aan den zeekant in een wereld van visschers en « blauwers »; zoo heet men daar de smokkelaars aan de rijksgrens.
Slechts een bedrijf, maar vol schokkende tooneelen, goed aangebracht. 't Is een spel, dat niet gezocht noch uitgelengd is door
onnoodige bijvoegsels, die zoo dikwijls bij tooneelschrijvers voorkomen. De taal zou beter kunnen verzorgd worden, en enkele
« naturalistische » uitdrukkingen hadden, zonder schade voor
't spel, kunnen wegblijven. De typen, die hier opgevoerd worden, behooren tot een wereld die zich uitstekend leent tot Netdrama. Al wat op zee gebeurt of in eene wereld, waarin men
altijd aan gevaar is blootgesteld, treft de verbeelding, en de
verbeelding trcffen is voedsel en zuurdeesem voor het tooneelspel, vooral het treurspel.
Kanten Mieken, dramatisch spel in drie bedrijven door Jaak
Smout, is een stuk dat goed ineenzit. De heldin, eene vrouw uit
den werkersstand, is een edel karakter. Zij weerstaat aan de
verleiding, offert zich op voor de kinderen van den dronkaard
Jef, den zoon van haar aangenomen vader, die hare moeder
huwde. Miekens verloofde is trouw aan zijn woord; maar de
verleider laat niet af, tenzij dan als Miekens moeder hem de
vernederende bekentenis doet, dat hare dochter het kind is van
zijnen broeder. De taal van 't stuk is eenvoudig; de handelin g.
gaat snel vooruit en de belangstelling wordt tot het einde toe
gewekt, ofschoon er onwaarschijnlijke toestanden in voort omen.
Tullius, drama in drie bedrijven door T. Geyens, heeft als
onderwerp de vervolging der Christenen te Rome. In de voorrede zegt de schrijver, dat hij tendenz wil tegen de sophismen
van het ongelouvig theater: Zijn werk is eene loffelijke poging.
Het karakter van Tullius komt goed uit. De tafereelen in het
huis van Fabricius, in dat van Probus en in het keizerlijk paleis
zijn vol effekt ; maar dramatische verwikkeling ontbreekt. Het is
een der weinige drama's, ontleend aan de geschiedenis, welke
de keurraad te beoordeelen had.
Het is opmerkelijk hoe weinig de geschiedenis, zelfs de
vaderlandsche, onderwerpen verstrekt aan onze tooneelliteratuur. Laten de sch ► ijvers zich door de studie afschrikken? Aan
goede geschiedkundige drama's hebben wij gebrek.
Klaproos, tooneelspel in vier bedrijven, door A. de Vletter,
is, wat de heldin betreft, op ILseniaanschen leest geschoeid.

970 --Lijdia is eene Zweedsche, die met voorbedachten rade de rol
speelt van verleidster « á la Carmen ». Naarmate de nijd stijgt
bij de vrouw, wier man zich heeft te verdedigen tegen de listen
der Zweedsche sirene, gaat de belangstelling in de heldin ten
onder. Haar helsch plan wordt eindelijk bekend gemaakt door
eenen brief, die een « modern » student komt vertalen. De
Zweedsche verlaat het huis, waar zij op hare manier de gastvrijheid beloonde en de vrede wordt tusschen man en vrouw
hersteld. Zoo een spel van verleiding met opgezetten zin en den'
schijn van onschuld, wekt tegenzin, zelfs op het tooneel. Het
stuk is geschreven in eene vloeiende taal en zoo in den beginne
de aandacht geboeid wordt, verkwijnt deze gansch bij 't zwakke
slot.
*
**
Aanzienlijk was het getal blijspelen, die aan den keurraad
werden onderworpen. De meeste werden ter zijde gelegd om
redenen, hooger aangeduid. Echter gaf ons Karel van Rijn, een
tooneelspeler van beroep, in Jongmansbelasting en Reisavontuur
een paar goede kluchten, flink bewerkt door iemand, die met de
vereischten der tooneelkunst bekend is. De dialoog is altijd

belangwekkend en dat kan men van vele stukken niet zeggen.
De samenspraken bij Van Rijn tintelen van geestige zetten; de
typeering is goed geslaagd. Men wordt verrast door onverwachte
tooneelen. De taal van Van Rijns personages is eene goede,
draagbare, beschaafde omgangstaal, en dat heeft gewis zijne
waarde tusschen die menigte stukken met hun onmogelijke
.alleenspraken en dialogen in onbeholpen taal. Zulke stukken
zijn eene eerlijke poging om uit de grove kluchten te geraken,
welke ons tooneel blijven verlagen.
Leven in 't verleden, blijspel in drie bedrijven door August
Monet, is een geede greep in 't leven, en dat in een midden,
waar onze Vlaamsche tooeelschrijvers zelden hunne onderwerpen gaan zoeken. Dat genre van tooneelspelen missen wij zeer
in onze tooneelletterkunde. Boerenleven en tooneelen uit de
lagere klassen zijn, bijna uitsluitend, schering en inslag voor onze
blijspelen. Het midden, waarin August Monet ons verplaatst,
de rijke handelsburgerij te Antwerpen en de kunstwereld zou
ons bijna dwingen te zeggen, dat het niet Vlaamsch is, zoodanig
.zijg wij gewoon aan 't leven der volksstanden op ons tooneel ;
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doch Antwerpen is nu toch geen dorp en hare rijke burgerij is
grootendeels Vlaamsch gebleven. De handeling wordt ons in dit
stuk van den beginne af levendig voorgesteld. Een tooneeltje
van jaloerschheid in het eerste bedrijf tusschen Laura, Lydia en
Martha is vol beweging en laat eene verwikkeling verwachten,
die in de volgende bedrijven niet wordt teleurgesteld. Na driftige tooneelen van nijd en wanhoop heeft de schrijver dan ook
behendig de onvermijdelijke katastrophe weten te weren door
eene oplossing, die ons gelukkiger schijnt dan het gewone
revolverschot of de vergiftiging. In dit wel g eslaagde tooneelspel
komt die oplossing ons natuurlijk en verrassend voor. In goede
voorwaarden gespeeld, moet Monets stuk bevallen zoo wel
door zijn onderwerp als door de behandeling er van. Het melodramatische, waarin men in zulke stukken licht vervalt, werd
hier zorgvuldig en gelukkig vermeden.
Telanion en Myrtalee, door Rafaël Verhulst. Deze bekende
en befaamde tooneeldichter, die reeds tweemaal den driejaarlijkschen prijs mocht veroveren, heeft aan zijn stuk geen bepaalden ondertitel gegeven. Schriftelijk drukte hij aan den keurraad
den wensch uit zijn stuk als gesproken drama en niet als zangspel te willen beoordeelen. De handeling heeft plaats in Griekenland, nabij den stroom Peneia en den berg Olympos, in de
valleien van Tempee. Telamon en Myrtalee, twee koningskinderen, zijn broeder en zuster. Zij beminnen elkandér en weten
dat het zondig is. De valleien van Tempee zijn een bloeiend,
boschrijk land; maar de Pheniciërs komen om . hout te koopen
en de bosschen worden verkocht en gerooid. Het land wordt
eene woestenij. De priesteres Tekmessa vraagt zoenoffers voor
de goden. Telamon en Myrtalee bieden zich aan. Telamon zal
tot de goden gaan op den Olympos en Myrtalee wijdt zich aan
den dienst van Hestia.
In 't derde bedrijf is Telamon terug van den Olympos en
zegt, dat er geene goden zijn. Hyllos beweert dat men zulks aan
't volk niet mag wijsmaken; maar dat hij zelf aan 't orakel de
woorden heeft ingegeven. Het orakel meldde dat boomen goden
zijn en dat men boomen moet planten om de streek weer
vruchtbaar te maken. Telamon wil niet huichelen. Hij verneemt
nu dat Myrtalee zijne zuster nietis en dat niets hem belet haar
te huwen; maar Tekmessa antwoordt dat Myrtalee door haren
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eed den goden toebehoort en hem niet mag huwen. Voor het
vergaderde volk loochent Telamon opnieuw het bestaan der
goden en haalt zich haat op het lijf. Hij valt, getroffen door
eenen pijl, op 't oogenblik, dat hij den tempel wil gaan
schenden.
Het drama van Rafaël Verhuist bevat heerlijke bladzijden,
treffende tafereelen, maar leden van den keurraad doen uitschijnen dat in dat stuk de tendenz al te gewild is en dat eene handeling met zulke strekking niet in een Grieksch midden kon
geplaatst worden, dat zulke tendenz voortspruit uit levensopvatting onzer dagen. Het stuk van Verhuist is dus in dit opzicht
een anachronism. Grieken noch Romeinen twijfelden niet aan
't bestaan der goden; maar zij verschilden van meening op het
punt waar en hoe de goden waren. Dit weten wij, onder andere,
uit de getuigenis van Cicero en geen enkel wijsgeer der Oudheid
heeft andere taal gesproken.
Godelieve van Gistel, gedramatiseerde legende uit de
xi° eeuw, in vier bedrijven door E. de Schryvere. Het stuk, in
handschrift ingezonden, is in vijfvoetige jamben geschreven. De
stof is ontleend aan eene bekende Westvlaamsche legende.
Alhoewel deze weinig geschikt schijnt als stof voor een drama,
ter oorzaak van het gelaten, lijdzaam karakter der heldin, toch
heeft de dichter, door deze legende te wijzigen, daaruit een
goed drama weten op te bouwen. Bekend met den middeleeuwschen geest en de geschiedenis van dat tijdperk, heeft hij rijkelijk stof aangebracht, om er dien geweldigen strijd tusschen de
brutale macht, den satanischen laster en het veredelende geloof
in te kleeden. De heldin Godelieve bezwijkt; .maar haar geloof
blijft overwinnaar. De personages van het drama zijn : de
hemelsch zachte Godelieve, de helsche Iselinde, de laffe Acke,
dier zich tot alle daden leent, de verliefd ridderlijke Volkert, de
engelachtige Wilfride en d e. geweldige, driftige Bertolf. Bij die
groote verscheidenheid van karakters wordt, door de kracht der
tegenstelling, een wezen als Godelieve eene buitengewone verschijning en groeit zij voor onze oogen in belangstelling. De
hardnekkigheid, waarmede hare schoonmoeder Iselinde haatvervolgt, heeft iets van de helsche drift, waarmede Lady Macbeth haren man tot den moord van Duncan aanzet. De schrijver
heeft blijkbaar Shakespeare gelezen. Godelieve moet sterven.
De deugd en de onschuld der heldin hebben geene andere fout

973 —
te hunnen laste, dan dat zij de ondeugd en het kwaad in den
weg loopen. Godelieve, de kuische, wordt beschuldigd van minnarij en tooverij. Niets wordt verzuimd om haren echtgenoot
tegen haar op te hitsen. Deze laat het ergste begaan. Zijn twijfel
en de strijd, dien hij inwendig voert, zijn krachtig geteekend.
Hij voelt zich laf en klein en heeft den moed niet de duive
Godelieve uit de klauwen der gieren te verlossen. De verliefd
ridderlijke Volkert is door zijne liefde grooter en edeler geworden, en wat Godelieve hem kalm antwoordde, toen hij haar op
het feest zijne liefde verklaarde, dat hij zich met haren echtgenoot in haren naam zou verzoenen, en dat zij beiden zou omhoog voeren in Gods liefde, gebeurt werkelijk na Godelieve's
marteldood.
**
Daarmede is de reeks stukken gesloten, die lang werden
besproken en waardig geoordeeld om in het verslag te worden
vermeld. Zij zijn niet talrijk; zij bewijzen toch dat onze schrijvers voor het tooneel goed werk kunnen voortbrengen, als zij
maar willen.
De keurraad bespreekt de vraag of aan een dier stukken
een prijs kan toegekend worden. Het antwoord van alle leden
is bevestigend. Drie stukken worden voor den prijs in aanmerking genomen : Leven in 't verleden van Aug. Monet, Telamon en
Myríalee van Raf. Verhulst, en Godelieve van Gistel door E. de
Schryvee. Nogmaals worden de verdiensten en gebreken van
.elk werk besproken, en eindelijk gaat men over tot de stemming.
Met eenparige stemmen wordt een prijs van duizend frank
toegewezen aan Godelieve van Gistel.
Daardoor heeft de keurraad een werk willen bekronen, dat
Bene loffelijke poging schijnt om het tooneel in verval naar
omhoog te werken en in de plaats van het banale, alledaagsche
leven, de driftige tendenz, het overdreven naturalism, de doodende ontkenning van algemeen erkende grondbeginselen te
stellen : een verheven ideaal, een hooger streven. Niet alleen is
de stof goed gekozen : de vorm is verzorgd. De bewerking in
verzen bewijst, dat de dichter niet aan zijn proefstuk is (1). Zoo
-

,

^

(i) Het was aan de juryleden onbekend dat achter den schuilnaam
« E. de Schryvere » zich verschool Dr EuG. VAN OYE, die in een schrijven aan
den Minister zich bekend maakte als de dichter van Godelieve van Gistel,
waaraan de prijs toen reeds was toegewezen.
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er zwakke gedeelten in voorkomen, zoo keuriger uitdrukkingen
hier en daar mindei goed geplaatste zouden kunnen vervangen,
toch is alles over 't algemeen goed gedacht en goed gezegd.
De letterkundige bewerking ook moet niet onderdoen voor
de dramatische stof en Godelieve van Gistel beantwoordt aan alle
vereischten om in eenen prijskamp van tooneelletterkunde te
kunnen bekroond worden. De Vlaamsche dramatische literatuur
bezit een goed werk meer, dat zulke onderscheiding verdiende.
Daarmede acht de keurraad zijne taak volbracht en er
blijft over den heer E. VAN WILDER, bureeloverste in het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, te bedanken voor de bereidwilligheid, waarmede hij zich ten dienste van de leden heeft
gesteld en hun altijd behulpzaam is geweest.
Dit verslag werd voorgelezen, goedgekeurd en onderteekend in zitting van den i I n November 191o.
Aanvaard, weledele heer Minister, de uitdrukking van hoogachting van
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LIJKREDE
uitgesproken bij de lijkplechtigheid van
den Z. E. H. Kanunnik Dr. H. CLAEYS
WERKEND LID DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE,

door Prof. AD. DE CEULENEER.

MIJNE HEEREN,

Als Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie wordt
mij de droevige plicht opgelegd een laatste hulde te brengen
aan ons betreurd medelid, den Z. E. H. Kanunnik Dr. HENDRIK
CLAEYS.

De hooggewaardeerde afgestorvene, die ons, na eene langdurige ziekte, ontrukt wordt, was een man met echt dichterlijke
gevoelens bezield, een begeesterd en alom gevierd redenaar, een
letterkundige met een uitstekend talent begaafd. In alles wat uit
zijne talentvolle pen vloeide kwamen altoos klaar te voorschijn
zijne diepe christene overtuigingen en zijne onverschrokkene
verkleefdheid aan de taal van het Vla.amsche Volk.
Van zijne jongste jaren af droeg CLAEYS reeds den stempel
zijner veelbelovende letterkundige bekwaamheid en kon men de
hooge waarde zijner latere gewrochten voorzien. De jongeling,
had nog zijn vijftienste jaar niet bereikt toen, in 18.53, het
Gentsch Genootschap Broedermin en Taalijver hem bekroonde
voor een gedicht waarin hij het huwelijk bezong van den Hertog
van Brabant met de Aartshertogin Maria-Hendrika. Prudens
Van Duyse, -- wiens honderdste geboortedag CLAEYS in 1904
in de Academie zoo luisterrijk herdacht, --- bij het overhandigen
van den uitgeloofden prijs, voorspelde aan den jeugdigen schrijver eene uitmuntende dichterlijke loopbaan en voorzag de lauweren die hij in de toekomst zou oogsten.
Gedurende zijne studiejaren te Leuven, was CLAEYS een der
werkzaamste Ieden van Tijd en Vlijt ; hij versterkte zich aldaar
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in zijne Vlaamsche gevoelens, las er menig gedicht voor en
kwam in vriendelijke betrekkingen met « vader » David.
Niettegenstaande zijne talrijke bezigheden als leeraar in het
College van Oudenaarde en gedurende twintig jaar als professor
van poësis in het Klein Seminarie van Sint-Nikolaas, alwaar
CLAEYS aan de jonge lieden de liefde voor de moedertaal wist
in te boezemen; -- trots zijne ieverige toewijding als pastoor
van Oostakker en daarna van Sint-Nikolaask zrk te Gent, vond
hij tijd om letterkundige studiën te schrijven, voordrachten ten
gunste der Vlaamsche Beweging te houden, en tallooze gedichten
op te stellen.
CLAEYS was, bij uitmuntendheid, een gelegenheidsdichter.
Geene godsdienstige plechtigheid of vaderlandsche gebeurtenis
deed zich voor, zonder dat hij er eereen lierzang aan toewijdde,
waarvan meer dq,n een door Tinel werd getoonzet.
Met al zijne gedichten te verzamelen en uit te geven, —
moge' dit worden verwezenlijkt ! --- zou men eene dichterlijke
geschiedenis samenvatten van het godsdienstig en politiek leven
in ons Vlaanderen gedurende de vijftig laatste jaren. De afgestorvene muntte immers uit door den rijkdom zijner inbeelding en
den schitterenden vorm zijner taal.
CLAEYS was ook een der meest gevierde onzer Vlaamsche
redenaars. Niet enkel als kanselredenaar verwierf hij zich eene
alombekende faam; maar ook, in openbare vergaderingen, bekwam hij grooten bijval. Zijne lijkrede van Conscience, den
3o September 1883 in Onze Lieve Vrouwkerk te Antwerpen, zal
bij de schoonste redevoeringen van dien aard vermeld blijven;
zijne aanspraak op het Vlaamsch Congres van Gent van 1891 is
nog altoos in het geheugen van ons allen; en op het katholiek
Congres van Mechelen van 1892 begeesterde hij, met zijn machtig en gloeiend woord, dusdanig zijne honderden toehoorders
dat, na zijne slotrede, toejuichingen zonder einde aan de algemeene verrukking lucht gaven. Een wel verdiende zegepraal !
Zijne stem was klaar en krachtig; de gedachten waren in eene
welluidende taal uitgedrukt : CLAEYS voelde innig wat hij voordroeg en wist zijne gevoelens aan zijne toehoorders mede te
deelen : zijn warm woord begeesterde hen.
Het verwonderde dan ook niemand te vernemen dat de
Leuvensche Hoogeschool hem doctor honoris causa had uitgeroepen, dat de Koning hem tot ridder en later tot officier in
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uitstekende verdiensten van den grooten dichter en van den
beroemden redenaar erkennen, met CLAEYS onder de achttien
eerste leden, bij het oprichten der Academie, aan te stellen. Hij
was Bestuurder voor het jaar 1894 en lid der Commissie voor
Nieuwere Taal en Letteren sedert hare inrichting in 1889. Wij
rekenden hem onder onze werkzaamste en ieverigste leden. In
talrijke vergaderingen nam hij een invloedrijk deel aan de beraadslagingen; hij stond de Academie bij met woord en daad om
hare rechten te verdedigen en droeg het zijne bij, door wijzen
raad, om de moeilijkheden en tegenkantingen te helpen overwinnen waar de jonge Instelling meê te kampen had. Heel en
gansch aan de Academie toegewijd, heeft hij haar uitmuntende
diensten bewezen. Wanneer, op zekeren dag een voorstel aan de
Regeering moest gedaan worden. om de bevoegdheid der beide
Koninklijke Academies te bepalen, maakte hij een merkwaardig
versiag op, dat de algemeene goedkeuring der leden mede droeg.
Van zijne talrijke mededeelingen en lezingen zal ik hier
enkel vermelden zijne voordracht over fan van Ruusbroek's taal
en stijl, een der kernachtigste en zaakrijkste studiën die over den
beroemden mysticus werden geschreven, en zijne lezing over de
Ziekte der Geleerden van Bilderdijk, eene hoogst fijne en scherpzinnige ontleding van dit wondere gedicht. Als, in 1896, Prins
Albert de Academie met zijn bezoek vereerde, was het ook aan
CLAEYS dat de Academie den last oplegde, ore aan zijne Koninklijke Hoogheid een gedicht voor te dragen. Zijne uitstekende
begaafdheid werd door ons allen hoog geschat en, door het
rondborstige en openhartige zijner betrekkingen telde hij, in en
buiten de Academie, niets dan vrienden.
Waarde Collega, ter gelegenheid uwer benoeming als lid der
Academie werd u door het Davidsfonds en door een vriendenschaar van Vlaamsche strijders, den maandag 22 November
1886, een huldefeest aangeboden } als erkentenis van al het goede
dat Gij voor het Vlaamsche Volk gesticht hadt. Dr. LAMPAERT ,
omringd van afgevaardigden van uw geboortedorp, bood U een
prachtigen ruiker aan. Ik herinner mij nog de begeestering die U
bezielde, en die Gij in gloeiende .woorden vertolktet, bij het aanschouwen van die Zomergemsche bloemen, die U als een zinnebeeld van de geliefde geboorteplek toelachten, die U spraken
van uwe jonge jaren, en U aan al het lieflijke van het verledene,
-
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SCHETS EENER GESCHIEDENIS
DER

Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkande
van 1870 tot 1910.

MIJNE HEEREN,

Ik heb de eer u eene schets voor te hangen van de geschiedenis der Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde, ter gelegenheid van. heur 40-jarig bestaan, — eene schets, of, juister
gezeid, de grondlijnen alleen van eene schets, schier eene loutere
opgave der namen van het honderdtal leden sedert 187o en der
titels van de honderd en in de twintig door hen gehouden voordrachten, -- om u, wanneer mijne lezing gedrukt wordt, verdere
toelichtingen in nota aan den voet van de bladzijden als onmisbaar aanvulsel, als nagerecht op te disschen van den weinig verkwikkelijken kost van vandaag.
Toch hoop ik dat mijne huidige lezing, al is ze dan nog zoo
dor als een geraamte en zoo kaal als een winterlandschap, voor
u niet geheel van belang zal ontbloot zijn, niet alleenlijk omdat
ik deze eenvoudige opsomming eene bijdrage tot de geschiedenis van onzen taalstrijd meen te mogen heeten, maar ook
omdat ik u namen zal opgeven van mannen door ons allen hooggeschat, van allerverdienstelijkste werkers der eerste uur, als
Bormans, Heremans, Snellaert, Conscience, namen ook van
latere arbeiders op het taal- en letterveld, van strijdmakkers en
vrienden reeds overleden, aan wier nagedachtenis alzoo eene
nederige doch hertelijke hulde gebracht wordt, --- en eindelijk
nog omdat de Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde
met recht de voorloopster der Koninklijke Vlaamsche Academie
genoemd werd, omdat talrijke leden deel uitmaakten of uitmaken
van beide instellingen, en dat hunne werkzaamheden in vele
opzichten dezelfde zijn.
Mijne Hoeren, mijne lezing is verdeeld in twee : in mijn
Iste deel is er spi aak van de leden der
Zuidnederlandsche Maat.sekappi sedert 40 jaar; in het ede, van hunne werkzaamheden.
Vooraf eenige woorden over de stichting.
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I.
STICHTING. LEDEN.
Op het elfde Nederlandsch taal- en letterkundig Congres gehouden te Leuven, deed, op den 7 September 1869, de eerweerde
heer JAN FRANS HENDRICKX, onderpastoor te Wilsele, in zijnen
naam en in den naam van den eerw. heer THEOFIEL RoUCOURT,
leeraar van dichtkunde in het Klein Seminarie van Mechelen, een
voorstel tot stichting van eene « internationale Academie ». d. i.
eene Academie voor Zuid- en Noord-Nederland, « wier taak
het zou zijn taalkundige vraagstukken, waaromtrent tot hier toe
geene eenparigheid bestaat, te bespreken en te beslissen » (i).
Als leden van eene Commissie tot verder onderzoek van
dit voorstel werden toen benoemd : JAN VAN BEERS, leeraar aan
't Atheneum te Antwerpen (2); FRANS DE CORT, secretaris van
den Algemeenen Krijgs-Auditeur, te Elsene (3) ; Dr. JAKOB.
FRANS JAN HEREMANS, hoogleeraar te Gent (4); LODEWIJK
WILLEM SCHUERMANS, pastoor te Wilsele (5); en de reeds genoemden HENDRICKX (6) en ROUCOURT (7).
(1) Zie Handelingen van het elfde Nederlandsch taal- en letterkundig
Congres, gehouden te Leuven den Eden , 7den en 8sten September 1869, blzz.
197-200, 446-447. Leuven, bij van Linthout, 1870. — De Toekomst, 1870,
blz. 130.
(2) Geboren te Antwerpen in 1821. Van 1849 tot 186o was hij leeraar
aan de Normaalschool te Lier, en sedert 186o leeraar aan het Atheneum te
Antwerpen ; daar overleed hij in 1 888.
(3) Geboren te Antwerpen in 1834. Van in 1861 bekleedde hij hoogervermeld ambt, en overleed te Elsene in 1878.
(4) Geboren te Antwerpen in 1825. Sedert 1854 leeraarde hij aan de
Hoogeschool van Gent, waar hij overleed in 1884.
(5) Geboren te Kampenhout in 1821. Hij overleed als pastoor van Wilsele in 1891.
(6) Hij werd geboren te Turnhout in 183c, en overleed als pastoor van
Huishout in 1893.
(7) Hij werd geboren te Diest in 1834. Na gedurende 16 jaar leeraar
geweest te zijn van dichtkunde en pedagogie in het Klein Seminarie van
Mechelen, werd hij de inrichter en eerste bestuurder van 't S. Norbertusgesticht te Antwerpen in 1874, pastoor van Berchem (Antwerpen) in 1878, en
deken van het ede distrikt van Antwerpen in 1895. Hij nam zijn ontslag alslid van de Zuidnederlandsche .11 aatschappij in 1886,
.

.

-- 981 -Die Commissie maakte op het volgend Congres van Middelburg, den 4 September 1872, de uitkomst van heure beraadslagingen bekend door haren verslaggever hoogleeraar HERT MANS.
Deze zei o. a. dat die nuttige instelling niet door een Congres

kan worden opgericht, en dat al wat op zulke Academie betrekking heeft, door de stichters zelven van zulke instelling moet
vastgesteld. Hij voegde erbij : « Wij zijn de beslissing van het
Congres vooruitgeloopen : in Zuid-Nederland werd zulke Academie voor taalkunde gesticht. Die Academie bestaat sedert
twee jaren, en de voornaamste taalgeleerden van het Zuiden
hebben er deel aan. Het is echter gebleken, dat het onmogelijk
zou zijn ééne Academie te stichten voor het Noorden en het
Zuiden. Zulke Academie veronderstelt het bijeenkomen van de
leden, hetzij in eene stad van het Noorden of van het Zuiden;.
de reiskosten zouden te hoog loopen, en weinige leden de vergaderingen kunnen bijwonen » (i).
^
^

le

Uit die woorden blijkt dat de nieuwe Academie, die men
ondertusschen met een minder klinkenden naam had gedoopt,.
een paar jaren vroeger gesticht werd.
Inderdaad, den 15 Januari 1870 stuurden uit Mechelen de
zes' hoogervermelde commissieleden eenen door hen onderteekenden omzendbrief tot eenige taalkundigen van België. Die
brief begon aldus : « In eene vn±angs te Mechelen gehouden
bijeenkomst (2) werd besloten eene Maatschappij te stichten met
het doel de wetenschappelijke studie der moedertaal in Zuid-Nederland te bevorderen, en aan de ondergeteekenden de last opgedragen zich tot een bepekt getal beoefenaars der taalkunde in
ons land te wenden, om deze te verzoeken hun bij het inrichten
van zulk eene vereeniging behulpzaam te wezen, en verder aan
hare werkzaamheden te willen deelnemen... De eerste vergadering der Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde, welke
gij wordt verzocht met uwe tegenwoordigheid te vereeren, en
waarop de grondslagen dier vereeniging zullen worden vastge(i) Zie Handelingen van het twaalfde Nederlandsch taal- en letterkundig Congres, gehouden te Middelburg, blz. 225.
(2) Die bijeenkomst greep plaats in 't Klein Seminarie van Mechelen, ea

professor RoucoURT was er de ziel van.
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steld, zal plaats hebben op 6den Februari aanstaande, om elf uren
des morgens te Mechelen, in het hotel De Eenhoorn, op de Botermarkt... » (i).
Tot die vergadering werden o. a. uitgenoodigd (2)
hoogleeraar te Luik (3),
schoolopziener te Leuven (4),
HENDRIK CLAEYS, professor in 't Klein Seminarie van SintNiklaas (5),
HENDRIK CONSCIENCE, letterkundige te Brussel (6),
JAN DE LAET, volksvertegenwoordiger te Antwerpen (7),
Dr. LODEWIJK DELGEUR, letterkundige te Antwerpen (8),
GEERAARD JAN DODD, archivaris van de Godshuizen te
Brussel (9),
JAN HENDRIK BORMANS,

JAN BROUWERS,

(t) Zie dien gedrukten omzendbrief (Archief der Maatschappij).
(2) Mij ontbreken zoowel de lijst der uitgenoodigden als het officiëel
verslag van de zitting : beide zijn verloren geraakt. Uit de brieven nog in
't archief van de Maatschappij bewaard, maakten wij de lijst op zoo juist
als we konden ; in De Toekomst (1870) verscheen een klein verslag ons
meldende dat er 19 aanwezigen waren, maar zonder opgave van namen :
BORMANS, CLAEYS, AUGUST en RENIER SMEDERS waren afwezig. Het is
mogelijk dat FELIX 1MARIA ALFONS BOONE, letterkundige te Gent, van dan
af lid was, maar ik mis er stellige bewijzen voor; zeker was hij lid datzelfde
jaar; hij stierf reeds den 31 December 18; 0.
(3) Geboren te St. Truiden in 1801, sedert 1837 was hij hoogleeraar te
Luik, waar hij overleed in 1878.
(4) Geboren te Stokheim in 1831. Hij overleed als eere-hoofdopziener te
Achel in 1897. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1881.
(5) Geboren in 1838. Hij overleed als rustend pastoor en kanunnik te
Gent in 1910. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1887.
(b) Geboren te Antwerpen in 1812. Sedert t 868 was hij bewaarder der
Koninklijke Museums van schilder- en beeldhouwkunst te Brussel, waar hij
in 1883 overleed.
(7) Geboren te Antwerpen in 1815. Sedert 1863 was hij volksvertegenwoordiger voor Antwerpen, waar hij overleed in 1891.
(8) Geboren te Rotterdam in 1819. Hij was eenigen tijd leeraar aan
't S. Aloysiusgesticht te Mechelen; sedert 1851 woonde hij te Antwerpen,
en overleed te Deurne in 1888.
(9) Geboren te Antwerpen in 1821. Hij overleed in hoogervermeldè
betrekking te Sint-Joost-ten-Noode in 1888.
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onderpastoor te Leuven (I),
archivaris van de stad Antwerpen (2),
AUGUST ,SNIEDERS, hoofdopsteller van Het Handelsblad van
_1 n/wetpen (3),
RENIER SNIEDERS, geneesheer te Turnhout (4),
EMIEL SPANOGHE, leeraar aan 't Atheneum te Antwerpen (5),
EUGEEN STROOBANT, notaris te Sint-Gillis-Brussel (6),
KAREL LODEWIJK TERNEST, hoofdonderwijzer te Wetteren (7),
PIETER TROCH, leeraar aan de Normaalschool te Lier (8),
JAN VAN DROOGENBROECK, onderwijzer te Schaarbeek (9),
Dr. PIETER WILLEMS, hoogleeraar te Leuven (Io).
« Op die onder het voorzitterschap van professor Heremans
gehouden samenkomst is dan over gegaan ter instelling van de
PIETER DUBOIS,

PIETER GENARD,

(t) Geboren te Herne in 1827. Hij werd onderpastoor te Leuven, waar
hij in 1 884 overleed. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschapp ij in 1881.
(2) Geboren te Antwerpen in 1830. Sedert 1863 was hij archivaris der

stad Antwerpen, waar hij in 1899 overleed.
(3) Geboren te Bladel (Noord-Brabant) in 1825. Sedert 1845 was hij
Het Handelsblad van Antwerpen. Hij overleed te Antwerpen
in 1904. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschapp ij in 1870.

opsteller van

(4) Geboren te Bladel in 1812. Sedert 1838 geneesheer te Turnhout,
waar hij in 1888 overleed. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij
in 1870.
(5) Hij bracht zijne laatste jaren over te Freiburg (Breisgau). Hij nam
zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1897.
(6) Geboren te Turnhout in t819. Sedert 1874 was hij notaris te Brussel;
hij werd daar in 1884 tot volksvertegenwoordiger gekozen, en overleed er
in 1889. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschapp ij in 1879.
(7) Geboren te Dentergem in 1812. Hij overleed te \Vetteren in 1887.
Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1882.
(8) Geboren te Tlsselt in 1822, Sedert 18 79 nam hij zijn ontslag als of. ciëele provinciale opziener der provincie Antwerpen, en werd kort daarna
hoofdopziener van de katholieke scholen derzeifde provincie. Hij overleed te
Lier in 1905. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1887.
.

(9) Geboren te Sint-Amands (op de Schelde) in 1835. Sedert 1886 was
.hij bureeloverste in het Ministerie van Letteren, Wetenschappen en Schoone
Kunsten, en in 1898 werd hij tot bestuurder bevorderd. Hij overleed te
.Schaarbeek in 1902. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappin 1891.
(to) Geboren te Maastricht in 1840. Sedert 1864 was hij hoogleeraar te
Leuven, waar hij in 1898 overleed.
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PIETER CLAESSENS, diocezaan opziener van het lager onder-wijs te Mechelen (I),
JULIUS DE GEYTER, zaakvoerder bij de Rechtbank van
eersten aanleg te Antwerpen (2).
DI sIRÉ DELCROIX, afdeelingsoverste bij het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken te Brussel (3),
Dr. CONSTANT JAKOB HANSEN, onder-bibliothecaris van de
stad Antwerpen (4),
EMMANUEL HIEL, bibliothecaris van het Nij verheidsmuseum
te Brussel (S),
JAN MICHEELS, leeraar aan 't Atheneum te Bergen (6),
GILLIS MINNAERT, schoolbestuurder te Gent (7),
MAX ROOSES, leeraar aan 't Atheneum te Gent (8),
KAREL STALLAERT, leeraar aan 't Atheneum te Brussel (9),
THOMAS VAN CAMPENHOUT, plebaan-deken te Meehe1 en(IO),

.

.

(i) Geboren te Antwerpen in 1817. De hoogweerde man overleed teMechelen bi 1886. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1871.
(2) Geboren te Lede, bij Aalst, in 1830. Hij werd bestuurder van deBank van Leening te Antwerpen, waar hij overleed in 1905. Hij nam zijn
ontslag als lid der Maatschappij in 1876.
(3) Geboren te Deinze in 1823. Hij overleed te Schaarbeek in 1887. Hij,
nam zijn ontslag als lid der Maatschapp ij in 18 77.
(4) Geboren te Vlissingen in 1833. Hij werd bibliothecaris van de stad
Antwerpen, en overleed te Brasschaat in 1910. Hij nam zijn ontslag als lid.
der Maatschappij in 1894.
(5) Geboren te Sint-Gillis, bij Dendermonde, in 1834. Hij overleed te
Schaarbeek in 1899. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1873.
(6) Geboren te Maastricht in 1831. Hij overleed te Brussel in 1897. Hij
nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1870.
(7) Geboren te Gent in 1836. Hij nam zijn ontslag als lid der Maat

schappij in 18 74.
(8) Geboren te Antwerpen in 1839. Sedert 1876 is hij conservator van
het museum Plantijn. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1873.
(9) Geboren te Merchtem in 1820. Hij overleed te Schaarbeek in 1893.
Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1873.
(to) Geboren te Dilbeek in 1812. Hij overleed te Mechelen in 1891. Hij
nam zijn ontslag als lid der Maatschapp ij in 1877.
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en SERAFIEN WILLEMS, beambte bij de Maatschappij der
Algemeene Verzekeringen te Brussel (i).
Er waren nu 37 leden. Men mocht gaan tot 5o.

*

^

*

Volgens het reglement vergadert de Maatschappij drijmaal
's jaars.
De eerste zitting had plaats den I Mei 187o, te elf uren, in
den Eenhoorn, te Mechelen. Over de punten of werkzaamheden
op de dagorde van deze en volgende bijeenkomsten vermeld,
spreek ik in het tweede deel van mijne lezing.
De tweede zitting was den 7 Augusti, te elf uren, in het
Hotel de la Campine, te Mechelen.
Negen nieuwe leden werden alsdan benoemd, te weten (2) :
PIETER ECREVISSE, vrederecht€r te Eekloo (3),
FRANS RENS, opzichter van het lager onderwijs voor het
schoolgebied Lokeren, te Gent (q.),
Dr. LODEWIJK ROERSCH, hoogleeraar te Luik (5),
DOMIEN SLEECKX, leeraar aan de Normaalschool te Lier (6),

geneesheer te Gent (7),
leeraar aan 't Atheneum te

FERDINAND AUGUSTIJN SNELLAERT,
EMMANUEL VAN DRIESSCHE,

Brussel (8),
EUGEEN VAN OVE,

geneesheer te Torhout (9),

(i) Geboren te Brussel in 1818. Hij overleed te Schaarbeek in 1883. Hij
nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1877.
(2) Zie de 2de nota op bladz. 984.
(3) Geboren te Obbicht, bij Sittard, in 1804. Hij overleed te Eekloo in
1879. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1870.
(4) Geboren te Geeraardsbergen in 1805, en overleden te Gent in 1874.
(5) Geboren te Maastricht in 1831, en overleden te Luik in 1891.
(6) Geboren te Antwerpen in 1818. Hij overleed als eere-hoofdopziener
van het lager onderwijs te Luik in 1901. Hij nam zijn ontslag als lid der
Maatschappy in 1874.
(7) Geboren te Kortrijk in 1809, en overleden te Gent in 1872.
(8) Geboren te Zele in 1824, en overleden te Elsene in 1897. Hij nam
zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1877.
(9) Geboren te Torhout in 1840. Hij is geneesheer te Oostende sedert
1871. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschapp ij in 1871.

987 --JULIUS VILDERS, leeraar aan de Normaalschool te Gent (I),

hoogleeraar te Brussel (2),
en uw dienaar, die alsdan leeraar was in 't S. Romboutscollege te Mechelen (3).
De 3de maal in 1870 vergaderde de Maatschappij den 4 De
cembei, op dezelfde uur en plaats. Het was de eerste door mij
bijgewoonde bijeenkomst. Van de aldaar aanwezige leden zag
ik er verschillende over den eersten keer; van verscheidene had
ik reeds in mijne Vlaamsche klassen stukken uitgelegd; met
geestdrift had ik van die voormannen onzer taal- en letterkundige
beweging aan mijne studenten gesproken. En nu zat ik, jonge professor, broederlijk met hen in de zitting en daarna aan tafel! Daar
zag ik o. a. onzen eenigen CONSCIENCE, met zijnen vriendelijken
glimlach en zijn diepen blik, waar gansch zijne ziel in glinsterde,
— den altijd ernstigen JAN DE LAET, den machtigen strijder voor
onze rechten, — den geleerden HEREMANS, een' blokker van
stiel, zoo bijzichtig dat hij onder het lezen met den neus op
't papier lag, — pastoor SCHUERMANS, een' wroeter voor zijn
Idioticon, met zijn open gelaat en goeden lach, -- professor
ROUCOURT, den inrichter van alles wat de zittingen der Maatschappij betrof, altijd even lief en gemoedelijk, -- dan de keurige dichters JAN VAN BEERS, die zoo guitachtig van achter zijnen
bril kon ophlikken, FRANS DE CORT, die aan tafel zoo gevoelvol
schoone gedichten opzegde of zong, JAN VAN DROOGENBROECK,
den fijnen letterartist, enz.
ALFONS WILLEMS,

-

^

**

Sedert die laatste vergadering van 187o werden als leden
aangenomen de volgende heeren, wier namen ik in de orde
hunner benoeming opgeef
In 1871: CASIMIR LEDEGANCK, geneesheer te Brussel (4),
(1) Geboren te Gent in 1837. Hij nam zijn ontslag als lid der Maat-

schappij in 1873.
(2) Geboren te Brussel in 1839. Hij nam zijn ontslag als lid der Maat-

schappij in 18 77.
(3) Geboren te Werchter in 1842. Hij werd bestierder van 't S. Jozefscollege te Aarschot (1876-1884), en daarna pastoor (1884-1907). Thans is hij
rustend pastoor te Aarschot.
(4) Geboren te Gent in 1843, en overleden te Brussel. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1874.
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Dr. JAN

AUGUST STECHER,

hoogleeraar te Luik (I),

GUSTAAF BOLS, hoofdonderwijzer te Werchter (2),
DÉSIRÉ CLAES, leeraar aan het Atheneum te Hasselt (3),
FRANS AUGUST GEVAERT, bestuurder van het Koninklijk

Conservatorium te Brussel (4),
In 1872: FRANS WILLEMS, schoolopziener te Antwerpen (5),
CAMIEL VAN DER CRUYSSEN, schoolopziener te Tielt (6),
In 1873 : ALBRECHT FREDERICQ, advocaat te Gent (7).
ALFRED DE. POOTER, advocaat te Antwerpen (8),
JAN ANTOON TORFS, leeraar aan het gemeentecollege te
Tienen (9),
In 1874 : LODEWIJK VAN GANSEN, schoolopziener te Hasselt (m),
JOZEF VAN DEN BRANDEN, hulparchivaris der stad Antwerpen (II),
(I) Geboren te Gent in 1820, en overleden te Luik in 1909. Hij nam zijn
ontslag als lid der Maatschappij in 1877.
(2) Geboren te Werchter in 1838. In 1875 werd hij schoolopziener, in
1879 nam hij zijn ontslag als officiëele inspecteur en ging in 't vrij katholiek
onderwijs ; in 1888 benoemde het Staatsbestuur hem hoofdschoolopziener. Hij
overleed in 1900.
(3) Geboren te Neerlinter in 1836. Van Hasselt ging hij naar Namen,
om er hetzelfde ambt uit te oefenen. Hij overleed er als eere-leeraar in 191o.
(4) Geboren te Huise (Oost-V1.) in 1828. Hij overleed te Brussel in
1909. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 18 77.
(5) Geboren te Oolen in 1839. In 1879 nam hij zijn ontslag als officiëele
inspecteur, en ging in 't vrij katholiek onderwijs; in 1887 benoemde het
Staatsbestuur hem opziener voor het schoolgebied Mechelen. Hij overleed
in 1896.
(6) Geboren te Nevele in 1836. In dezelfde betrekking ging hij van Tielt
naar Mechelen. Thans is hij rustend hoofdschoolopziener te Antwerpen. Hij
nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 18 77.
(7) Nog woonachtig te Gent. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1877.
(8) Geboren te Antwerpen, en overleden te Geeraardsbergen. Hij nam
zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1876.
(9) Geboren te Langdorp in 1838. Hij werd schoolopziener van 't kanton
Leuven, later van Antwerpen. Hij overleed te Leuven in 1903. Hij nam zijn
ontslag als lid der Maatschappij in 1877.
(to) Geboren te Westerloo in 1826. Hij overleed te Doornik in 1886.
(I I) Geboren te Antwerpen in 1837. Thans is hij archivaris derzelfde
stad. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1877.
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In 1876: Dr.
Leuven (I),

PAUL ALBERDINGK THIJM,

JAN BOUCHERIJ,

werpen

hoogleeraar te

leeraar aan 't S. Norbertusgesticht te Ant-

(2),

advocaat te Elsene (3),
In 1877: HUGO VERRIEST, leeraar in 't Klein Seminarie te
Roeselare (4),
In 1878: JAN FRANS TUERLINCKX, hoofdonderwijzer te
Neerlinter (5),
AUGUST RUTTEN, hoofdonderwijzer te Godsenhoven (6),
In 188o : POL DE MONT, leeraar aan 't Atheneum te Doorrijk (7),
ALBRECHT RODENBACH, letterkundige te Roeselare (8),
In 1881 : JAKOB MUYLDERMANS, leeraar in 't Jozefscollege
te Aarschot (9),
JULIAAN VAN DER LINDEN,

(1) Geboren te Amsterdam in 1827. Hij overleed te Kessel-Loo, bij Leuven, in 1904.
(2) Geboren te Gent in 1846. Van 1884 tot 1904 was hij leeraar in hoogervermeld gesticht. Thans is hij rustend leeraar te Antwerpen.
(3) Geboren te Merchtem in 1848. Thans is hij advocaat en volksvertegenwoordiger te Brussel.
(4) Geboren te Deerlijk in 1840. Hij werd bestuurder van 't college te
Ieperen, en is thans pastoor te Ingooighem. Hij nam zijn ontslag als lid der
Maatschapp ij in 1894.
(5 ) Geboren te Glabbeek-Zuurbeemden in 1833. In 1879 werd hij bestierder der vrije jongensschool te Tienen, en in 1890 kantonale schoolopziener
te Aarschot, waar hij overleed in 1900.
(6) Hij overleed in 1893.
(7) Geboren te Wambeke in 1857. Van Doornik ging hij naar Antwerpen
om er hetzelfde ambt te vervullen. Thans is hij daar Bewaarder van
't Museum der Schoone Kunsten. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschapeij in 1904.
(8) Geboren te Roeselare in 1856. Lid geworden der Maatschappij . in
Januari 1880, overleed hij den 23 Juni van 'tzelfde jaar! In het Driejaarlijksch
Verslag van de jaren 1879-1880 en 1881 schreef zijn vriend Pol de Mont :
Eilaas ! de talentvolle en zooveel belovende dichter, reeds zeer ernstig krank
toen hij lid werd gekozen, mocht nooit op onze vergaderingen verschijnen
de onverbiddelijke dood belette hem dit! Zijner nagedachtenis weze hier de
hulde mijner diepstt achting en mijner innigste hoop op zijne schitterende
toekomst gebracht ! »
(9) Geboren te Kapelle-op-den-Bosch in 1855. Hij werd achtereenvolgens
bestierder van 't college van Aarschot, diocezaan opziener van het gods-
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LODEWIJK DE KONINCK, leeraar aan de Katholieke Normaalschool te Mechelen (I),
In i887 : AMAAT DOOS, leeraar in de Katholieke Normaalschool te Sint-Niklaas (2),
In 1889: LODEWIJK MERCELIS, onderpastoor in Finisterreparochie te Brussel (3).
en ISIDOOR BAUWENS, geneesheer te Aalst (a).

**
Staan wij hier eenen oogenblik stil. Wij zijn aan het jaar
1890 gekomen : dus bestaat de Zuidnederlandsche Maatschappij.
sedert 20 jaar.
Op 't einde van het eerste jaar 1870 waren er 47 leden, waaronder de verschillende Vlaamsche gouwen vertegenwoordigd

waren, ook West-Vlaanderen, — b. v. door Eugeen van Oye, —
al is het waar dat de twee voornaamste West-Vlamingen de Bo
en Gezelle van eerst af het aangeboden lidmaatschap hadden
geweigerd (5). Daar zetelden onze beste dicht- ets prozaschrijdienstig onderwijs voor de lagere scholen van Brabant, en opziener van het
middelbaar onderwijs in de geestelijke gestichten van het Aartsbisdom
Mechelen ; in 1910 werd hij kanunnik titularis en krijgsaalmoezenier in

dezelfde stad.
(i) Geboren te Hoogstraten in 1838. Hij woont thans te Rethy als
eere-schoolopziener. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1881.
(2) Geboren te Hamme, bij Dendermonde, in 1855. Hij is bestierder der
Normaalschool van Sint-Niklaas sedert meer dan een kwaart eeuw. Hij nam
zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1893.
(3) Geboren te Wechelderzande in 1857. Sedert 1goi. is hij pastoor van
Strombeek-Bever. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1906.
(4) Geboren te Aalst in 1855. Daar is hij nog altijd geneesheer.
(5) Hunne weigering was knak : zij meenden dat de rechten der WestVlamingen gingen miskend worden. Maar hunne meening was ongegrond.
Hebben zij die ongegrondheid het jaar naderhand ingezien? Wat daar van zij,
zeker heeft L. de Bo aan de Maatschappij zijne medewerking niet ontzegd :
den 27 September 1871 meldde K. Stallaert aan Th. Roucourt dat L. de Bo
op eerre lange lijst van zelfst. naamw. de aanduiding van het in West-Vlaanderen gebezigde geslacht heel bereidwillig zou aanvullen. En den 2 October
daarop schreef prof. Heremans aan Th. Roucourt : « ... Het doet me zeer veel
genoegen dat de eerw. De Bo, al is het dan ook op eene onrechtstreeksche
wijze, ons de hand wil leenen. De talent- en ijvervolle man bedriegt zich
stellig over het doel onzer Maatschappij... 1) Zie Archief der Maatschappij.
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vers ; daar waren vooral mannen van 't onderwijs, allen bezield
met iever en toewijding.
Maar iever was alles niet, en bij velen ontbrak het aan tijd.
Hoe nuttig en aangenaam die bijeenkomsten ook waren, de
gansche zondag bleef er aan. De zitting duurde van i i tot 2
uren, en daarna schoof iedereen rond dezelfde gezellige tafel : dit
viel voor eenigen lastig, wier ambtsbezigheden of familiekring
hen moeilijk van huis liet. Daarbij, al ligt Mechelen, tot dan toe
de gewone zetel van de Maatschappij, in 't midden van 't land,
toch was de door den band drijvoudige jaarlijksche reis al te ver
en te kostelijk. Voegen wij erbij dat verscheidenen van 't begin
af tegen het taalkundig programma opkwamen, en voor de eigentlijke letterkunde eene ruimere plaats op de zittingen wilden zien
innemen (i). Voor en na namen er hun ontslag. Eindelijk op die
eerste 20 jaren verloren wij 22 collega's door de dood (2).
De ledige plaatsen werden gedeeltelijk door anderen ingenomen. Practische maatregelen voor de stad waar de Maatschappij
hare zittingen zou houden, voor den dag en het uur der bijeenkomsten alsook voor het gedeeltelijk vergoeden der reiskosten
maakten het bijwonen van de vergaderingen minder lastig.
De nieuwe leden sedert 1890 tot den huidigen dag zijn de
volgende :
In 1891 : EMIEL VERHEES, advocaat te Brussel (3),
(i) Dit toont ons o. a. een eigenaardig briefje van Julius de Geyter aan
Frans de Cort; het is zonder dagteekening, maar werd waarschijnlijk vóór de
eerste zitting (1 Mei 1870) verzonden. Het luidt : Vriend Frans, 't is dus
eene Maatschappij van taal , niet van letterkunde wat gij stichten gaat?
Geluk er meê! Ik kan niet komen, en daarbij is taalzifterij mijn vak niet.
Toch, geluk er meê ! Als het soms een Maatschappij van letterkunde was,
dan zou ik er graag deel van maken. Denkt met de vrienden eens na op het
stichten eener vrije Akademie tegen de bespottelijke Staatsakademie. Uw
J. de Geyter. » Zie Archief der Maatschapp ij .
-

(2) Namelijk Boone (in 187o), Snellaert (in 1872), Rens en Bergmann
(in 1874), Bormans en de Cort (in 1878), Rodenbach (in 1880), Conscience
(in 1883), Heremans (in 1884), Delgeur, Dodd en van Beers (in 1888), de
Laet, Roersch en Schuermans (in 1891), Hendrickx (in 1893), Mathot (in
1895), Frans Willems (in 1896), Pieter Willems (in 1898), Genard (in 1899),
Tuerlinckx en Gustaaf Bols (in 5900).
(3) Geboren te Leuven in 1864. Hij is thans Bestuurder aan 't Ministerie

van Nijverheid en Arbeid, te Brussel.
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PIETER ANDRIES DE VOS, leeraar aan 't S. Norbertusgesticht
te Antwerpen (I),
In 1892: LODEWIJK MATHOT, koopman te Antwerpen (2),
HENDRIK SERMON, leeraar aan 't S. Norbertusgesticht te
Antwerpen (3).
GUSTAAF SEGERS, leeraar aan de Normaalschool te Lier (4),
In 1895 : JAN KLEYNTJENS, algemeene opziener over het
Middelbaar Staatsonderwijs te Leuven (5),
ISIDOOR TEIRLINCK, leeraar aan de Normaalschool te Brussel (6),
ALFONS DE COCK, hoofdonderwijzer te Denderleeuw (7),
In 1896: ELIGIUS OSSENBLOK, leeraar in 't S. Norbertusgesticht te Antwerpen (8),
In 1898 : JOZEF JACOBS, leeraar in 't O. L. Vrouwcollege te
Boom (g),
In 1901: Dr. LODEWIJK SCHARPÉ, hoogleeraar te Leuven (io),
In 1902 : FREDERIK DI MARTINELLI, vrederechter te Diest (I I),
JOZEF GEURTS, leeraar van 't S. Jozeficollege te Hasselt (12),
EUGEEN LEEN, uitgever te Hasselt (13),

0.) Geboren te Grobbendonk in 1844. Thans rustend leeraar te Antwerpen. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1894.
(2) Geboren te Antwerpen in 183o. Hij overleed in 1895.
(3) Geboren te Sint-Pieters-Leeuw in 1834. Hij overleed in 1904.
(4) Geboren te Hoogstraten in 1848. Sedert 1907 woont hij als eereleeraar op zijne geboorteplaats. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij

in 19o2.
(5) Geboren te Tongeren in 1847. Sedert 1907 woont hij als eereschoolopziener te Leuven.
(6) Geboren te Zegelsem, bij Oudenaarde, in 1851. Sedert 1909 is hij
eere-leeraar.
(7) Geboren te Heldersem, bij Aalst, in 1850. Sedert 1904 is hij rustendhoofdonderwijzer, en woont nu te Antwerpen.
(8) Geboren te Esschen in 1854.
(9) Geboren te Lippeloo in 1873.
(to) Geboren te Tielt in 1869. Hij nam zijn ontslag als lid der Maatschappij in 1905.
(1 1) Geboren te Diest in 1842. Hij overleed als vrederechter te Borgerhout
in 1903.
(12) Geboren te Antwerpen in 1871. Sedert 1907 is hij bestierder van
't S. Jozefscollege te Beringen.
(13) Geboren te Hasselt in 1862.
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nen

leeraar in 't 0. L. Vrouwcollege te Tie-

(I),

In Igo3 : Dr. KAREL LECOUTERE, hoogleeraar te Leuven
ALFONS MOORTGAT, orgelist te S. Genesius-Rode (3),
Dr. JOZEF DE COCK, hoogleeraar te Leuven (4),
Dr. JULIUS KLEYNTJENS, letterkundige te Leuven (5),

Dr. JULIUS
In 190:4 :

PERSYN,

(2),

letterkundige te Antwerpen (6),
van het Gezelschap Jezus', te

JOZEF SALSMANS,

Leuven l70,
Dr. LEO GOEMANS, opziener van het Middelbaar Staatsonderwijs te Leuven (8),
Dr. ALFRED HABETS, leer. aan 't Atheneum te Hasselt (9),
In 1905: CLEMENS Buvl, pastoor te Bost (TO),
FRANS DE RIDDER, onderpastoor te Tienen (i I),
In 1906: FRANS TOMBEUR, leeraar aan 't Atheneum te Antw erpen (12),
In 1907: JAKOB STINISSEN, schoolopziener te Antwerpen (13),
Io 1908: LEONARD DELSUPEHE, leeraar aan de Normaalschool te Lier (4).
en NICOLAAS THEELEN, drukker te Tongeren (15).
(1) Geboren te Antwerpen in 1867. Sedert 1906 is hij hulpaalmoezenier van 't leger, te Antwerpen.
(2) Geboren te Antwerpen in 1865.
(3) Geboren te Opdorp in 188r. Sedert 1905 is hij kapelmeester van
O. L. Vrouwkerk te Hal.
(4) Geboren te Herdersem in 1877. Hij nam zijn ontslag als lid der

MaatschaftM in 1905.
(5) Geboren te Ath in 1880. Hij nam zijn ontslag als lid der Maat-

schappij in 1906.
(6) Geboren te VVachtebeke in 1878. Ontslagnemer in 1906.
(7) Geboren te Antwerpen in 1873.
(8) Geboren te Leuven in 1869. Sedert 1907 is hij algemeene opziener,
en woont nu te Schaarbeek.
(9) Geboren te Oirsbeek in 1872. Sedert 1909 is hij Opziener van het
Middelbaar Staatsonderwijs, en woont te Schaarbeek.
(To) Geboren te Bautersem in 1860.
(i t) Geboren te Antwerpen in 1869.
(12) Geboren te Leuven in 1861.
(13) Geboren te Peer in 1847. Thans eere-schoolopziener te Antwerpen.
(14) Geboren te Meerhout in 1862.
(t 5) Geboren te Bilsen in 1848.
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II.

WERKZAAMHEDEN.
Thans stap ik over tot het

ed e

deel van mijne lezing :

WERK

ZAAMHEDEN DER ZUIDNEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN
TAALKUNDE.

Ik verdeel die werkzaamheden in vier groepen, evenals de
werkzaamheden van de Koninklijke Vlaamsche Academie verdeeld zijn in vier groepen, waar de vier Bestendige Commissiën
voor werden aangesteld, namelijk die voor Oudere taal- en letterkunde, die voor Nieuwere taal- en letterkunde, die voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie, en die voor Onderwijs.
Iste

groep : Werkzaamheden op het gebied van oudere

taal- en letterkunde.
Hier mogen wij zeer kort zijn, en hebben enkel de volgende
sprekers te melden :
Prof. Dr. P. WILLEMS, die talrijke voorlezingen gaf over de
wording en vorming der Nederlandsche taal (1);
JOZEF JACOBS : Vier geschilpunten in de Oud-Friesche klank- en
vormleer (2) ;
JULIAAN VAN DER LINDEN : IJs. van eenen dichter met name
Niklaas van Arckel, die zijne gewrochten dagteekent van 1597 en

volgende jaren (3) ;
(1) In 1892-93-94-95. Zoo behandelde hij beurtelings de verschillende
klanken, welke de Oud-Germaansche korte a en i en u in het hedendaagsch
letterkundig Nederlandsch hebben aangenomen, en hield insgelijks eene
lezing over de persoonlijke voornaamwoorden in het Oud-Germaansch.
(2) In 1899. Bij wijze van inleiding sprak hij over de betrouwbaarheid
van het Oudwestfriesch handschrift Jus municipale Frisonum, dat door de
Haan Hettema en Von Richthoven uitgegeven werd, en verdedigde dan zijne
zienswijze nopens vier geschilpunten... Zie Leuvensche Bijdragen, 1900,
blzz. 127 en vlgg.
(3) In 1902. Deze gedichten zijn niet zonder verdiensten, vooral wanneer
men ze vergelijkt met de voortbrengselen van dit weinig glansrijk tijdperk
onzer letterkundige geschiedenis...
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Dr. L. SCHARPÉ : De Dene's Testament Rhetoricael (1561)(i);
FRANS DE RIDDER :

moenen uit de XVIe eeuw
2de groep

:

Eene reeks onuitgegeven Vlaamsche ser(2).

Werkzaamheden op het gebied van nieuwere
taal- en letterkunde.

Tot meerdere klaarheid worden deze werkzaamheden gesplitst in werkzaamheden betreffende 1° dialectstudie, 2° oude
Kliederen, 3° taal- en stijlzuivering, tooneel, kunst en dergelijke, en
4° Vlaamsche Beweging.
1 ste

afdeeling : Dialectstudie.

Het vraagstuk over dialectstudie heeft de Maatschappij van
den beginne af beziggehouden. Reeds op de dagorde van de
allereerste vergadering (den I Mei 187o) stond onder n° i :
Onderzoek der woorden, die in het Vlaamsch Idioticon voorkomen,
en opgave van woorden die er in vergeten zijn
✓ (Letters A en 0) (3).
In 1871 besluit de Maatschappij drij prijzen ten bedrage van
300 fr. uit te loven voor de drij beste lijsten van Vlaamsche idiotismen (); in 1874 werden voor een nieuwen wedstrijd de volgende prijzen bepaald : voor den Isten prijs 600 fr.; voor den 2den
400 fr.; en voor den 3den 200 fr. (5). De Iste prijs werd toegekend
aan Jan Frans Tuerlinckx, voor zijn Hagelandsch Idioticon (6);
een 2de prijs werd niet gegeven ; den 3den wees men toe aan
August Rutten, voor zijn llaspengouwsch Idioticon (7). Eene
(t) In 1904. Hij vergeleek De Dene met den Franschen dichter Villon,
die eeiie eeuw vroeger zijn Grand Testament liet verschijnen. De Dene's werk
beslaat 452 bladzijden groot formaat en bevat omtrent 25000 verzen...
(2) Zie Handelingen der Maatschappij blzz. 81 105.
(3) In October 1871 staat 'er bijgevoegd : en in het Westvlaamsch
Idioticon. Het Idioticon door L. De Bo was dat jaar in 't licht gekomen.
(4) Bij mijne weet werd er vóór 1874 geen enkele lijst ingezonden.
(5) Het uitgebreid programma werd door Jan van Dróogenbroeck opgesteld. De mededingende handschriften moesten den 1 Januari 1876 ingekomen zijn.
(6) De Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon (blzz. XXVIII.758
in 80) verscheen in 1886, bij Hoste, te Gent.
(7) De Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon (blzz. VIII.318 in 8 0)
overscheen in 1890, bij Jan Boucherij, te Antwerpen.
,
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eervolle melding met een geschenk (Het Algemeen Friesch en Nederduitsch Dialecticon, door JOHAN WINKLER), werd gegeven aan
de verzamelaars van eene Westvlaamsche Bijdrage, de heeren
Paret, doktoor te Handzame, en Scholaert, onderwijzer te Ingelmunster.
In 1882 werd andermaal een wedstrijd voor Vlaamsche Idiotismen uitgeschreven. De uitslag was als volgt : I ste prijs (600 fr.)
aan den eerw. heer Antoon van Elsen, voor zijne bijdrage over
het dialect van Assche; 2de prijs : niet toegewezen ; 3de prijs
(200 fr.) aan Karel Stallaert, voor zijne bijdrage over het Everbergsch dialect; 4de prijs (25 fr., of WINKLER'S Dialecticon) aan
M. Bracke, voor zijne bijdrage over het l\iaeseiksch dialect, en
hetzelfde aan Th. van Gansen, voor zijne bijdrage over het
dialect van Hasselt.
Halen wij nu de voordrachten aan betreffende de dialectstudië :
W. L. SCHUERMANS handelde Over de votinillg - en klankverandering der verkleinwoorden in Brabant en vooral in de omstreken van Loven (1);
JULIAAN VAN DER LINDEN sprak Over den tongval gebruikt in

het Noord- J'Vesten van Brabant (2) ;
JAN VAN DROOGENBROECK gaf Eenig-e aanteekenin en over
het Hagelandsch Idioticon ten beste (3);
J, F. TUERLINCKX zelf deelde Eenige bijzonderheden over het
Hagelandsch taaleigen me& (4);

Dit volledigde hij later in een opstel onder den titel Eenige
eigenaardigheden uit de Ilagelandsche volksspraak (5);
G. MINNAERT las ons eene Lijst van dubbele benamingen
waarvan men zich te Gent bedient om personen van beide geslachten
aan te duiden (6);

(t) In 1880. Zie Archief der Maatschapp ij .
(2) In 1879. Zie Archief der Maatschappl.
(3) In 1880. Zie Archief der Maatschappij.
(4) In 1881. Zie de Inleiding van zijn Idioticon.
(5) In 1894.

(6) In 187o. Dit opstel verscheen in De Toekomst, 1871, blzz. 309-324.
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JAN BOUCHERIJ sprak ons Over het Gentsch dialect (i) en, in
volgende lezingen, Over eenige eigenaardigheden van den Gent-

schen tongval,
Over het voornaamwoord in het Gentsch dialect (2),
en Over de Vergelijkingen in de Volkstaal (3).

Onder dezelfde rubriek kan worden gerangschikt mijne
voordracht over de naamwoorden ta en aat hier en daar nog in
Limburg en Friesland gebruikt (4).
ISIDOOR TEIRLINCK las ons zijne studie Over de toevoeging
van de toonlooze eind-e bij vele woorden in de Oost- en Westvlaamsche dialecten (5);
CLEMENS BUVÉ, Over de verouderde woorden meer of mier
en mont (6),

(I) In 1883. In dezelfde zitting gaf prof. P. Willems eenige praktische
wenken tot bevordering der dialectstudiën, en deed de noodzakelijkheid zien
van een algemeen stelsel ter uitdrukking in schrift van de in Zuid-Nederland
gebruikte dialectische klanken.
(2) In 1890. Zie Verslagen der Kon. Vlaamsche Academie,
blzz. 613-732.
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• • (3) In 1899. Hij onderzocht voornamelijk de volksspraak van Gent, en
toonde tegelijkertijd aan hoe vele der aangehaalde uitdrukkingen, over gansch
Vlaamsch-België verspreid, burgerrecht verdienen in de algemeene Nederlandsche taal.
(4) In 1882. Die woorden waren en zijn de vertrouwelijker namen door
kinderen der doorgaans lagere volksklas gebezigd om hunnen vader aan te
spreken ; tusschen ta en vader bestaat hetzelfde verschil van beteekenis als
tusschen de Grieksche woorden TaT& en ?ta't>ilp, de Latijnsche tata en pater
enz. Tata wordt bij vele volkeren gehoord, ook in China, Mongolië, Kongo ;
niet in de Semitische talen ; evenmin bij de Kanakken (Oceanid), die geene t
hebben.
(5) In 1902. Hij toonde uit menige voorbeelden het gebruik dezer e,
inzonderheid bij naamw., bijvoeglijke w. en werkw. Hij heeft bevonden dat
dcze toevoeging geschiedt 1. bij al de vrouwelijke nw. (eenige uitgezonderd)
b. v. moedere, venstere; 2. bij de mannelijke en onzijdige ow. op el, em, en,
b. v. sleutele, besseme ; 3. bij sommige mannelijke nw., b. v. heere, koeke;
4. bij den titen pers. enkelv. van den tegenwoordigen tijd der aantoonende
wijs, b. v. ik vrage; 5. bij vele bijvoeglijke nw., b. v. zoete, dunne, dikke, enz.
(6) In 1906. Zie de Handelingen der Maatschappij, blzz. 63-80.
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en Dr. LEO GOEMANS, gedurende twee zittingen, Over dialectstudie en over de uitgave van een Algemeen Vlaamsch Idioticon (i).
Hier zal het de plaats zijn, meen ik, om de volgende voordrachten te vermelden :
•
die van Dr. ROERSCH : Over de Romaansche bestanddeelen der
Nederlandsche taal (2).
die van EMIEL VERHEES : Eenige nota's over den Romaanschen invloed op de H000duitsche tongvallen (3),
en de twee van Dr. LECOUTERE over Volksetymologie (4).
Gaan wij nu tot de 2 de afdeeling over (5),
2de

afdeeling van den 2den groei :

Oude liederen.

Een andere wedstrijd door de Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde in 188o uitgeschreven (0) was die voor
het verzamelen van onuitgegeven oude Vlaamsche liederen. In
1884 werd de uitslag bekend gemaakt :
De lste prijs (400 fr.) werd toegekend aan Jan Bols;
(t) In 1908. Hij deed het groot nut van de tongvallen kennen, en zegde
hoe men ze moet bestudeeren. Voor de uitspraak van elk woord zal men zich
rekenschap geven van de wijze waarop de spraakorganen te werk gaan bij het
vormen der klanken : daartoe wordt er een phonetisch toestel gebruikt dat
iederen klank met alle nauwkeurigheid uitdrukt. — De kwestie der uitgave
van een Algemeen Vlaamsch Idioticon lokte eene belangrijke bespreking uit.
(2) In 7878.
(3) In 1900 en 19oi. Hij haalde eene menigte woorden en uitdrukkingen
uit verschillende gewestspraken aan, om dien Romaanschen invloed te
bewijzen.
(4) In 1905 en 1906. Hij wees er op hoe bij het volk de woorden verdwijnen, veranderen, gedeeltelijk eenen anderen vorm krijgen of soms geheel
gewijzigd worden volgens den klank dien het volk ervan opvat... Volksetymologie treft men aan in alle talen. Hoewel over het algemeen deze woordafleiding onbewust geschiedt, bestaan er ook vele voorbeelden van bewuste
etymologie. Dit alles wordt met voorbeelden opgehelderd.
Zie Verslagen
der Kon. Vlaamsche Academie, 1905, blzz. 639 642.
(5) De Toekomst (1872, blzz. 49 - 5 2 , 73-76 en 105-108) nam eene studie
op Over den Brusselschen niesklank, door een der leden van de Maatschappij, SERAFIEN WILLEMS, verveerdigd. Daar eenige verslagen der eerste
jaren ontbreken, kan ik met geene zekerheid zeggen of deze studie in eerre
zitting werd voorgedragen. Me dunkt toch dat er over die stof gesproken
werd.
(6) Gustaaf Bols stelde er het uitgebreid prospectus van op, dat hij in de
zitting van den t i April 188o voorlas.
-
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de 2 de prijs (200 fr.) aan twee gezusters van Gent, die
wenschten ongenoemd te blijven;
de 3de (5o fr.) aan M. van Heuverswijn, te Asper;
de Ode (5 exemplaren van de door de Maatschappij ontworpen liederenuitgave) aan M. Leander Puissant te Sulsique;
de 5 de ( 3 exemplaren van gezeide liederenuitgave) aan
M. Smitz, onderpastoor te Antwerpen.
3de afdeeling van den 2den groep : Taal- en stijiznivering, tooneel,

prosodie, kunst, heraldieke taal, gerechtstaal.
Halen wij aan de lezingen :
van K. L. TERNEST, over Taal- en Stjizuivering (I),
van W. J. DODD, over Nederlandsche Taalzifleri (met ondertitel : Vlaamsche schrijvers en Hollandsche recensenten) (2),
van Dr. HANSEN, over het Weglaten der buigingsuitgangen (3),
van den nooit vermoeiden DÉSIRÉ CLAES de volgende
stukken :

Eenige taalkundige op- en aanmerkingen (q.),
Miskenning van ons Zuidnederlandsch Taaleigen in de Noordnederlandsche uitgaven over taal- en letterkunde (5),
Miskenning van ons Zuidnederlandsch Taaleigen in het Woot.denboek der Nederlandsche Taal (6),
(1) In 1878. Zie Archief der Maatschappij.
(2) In 1881.
(3) In 1887. Zie Archief der Maatschappij.
(4) In 1881. Zie Archief der Maatschappij.
(5) In 1889.
(6) In 1891. Hij teekende protest aan tegen het gedurig aanhalen, bij
't een of 't ander woord, van de uitdrukking « Zuidnederlandsch a. Het
Woordenboek is voor de twee deelen van Nederland, en niet voor het
Noorden alleen. Wanneer men sommige woorden en uitdrukkingen, die in
Zuid-Nederland voortleven en een goeden klank hebben, aanhaalt als in
Holland niet bekend te zijn, dan worden die termen met ondergang bedreigd.
De jonkheid die in het Woordenboek zal lezen dat die en die uitdrukking'
Zuidnederlandsch, en dus geen Hollandsch is, zal vermijden die te gebruiken,
en zoo zullen langzamerhand honderden van die uitdrukkingen, die recht van
bestaan hebben, uit onze taal geweerd worden, ofschoon er zijn die vóór
eeuwen ook in het Noorden werden gebruikt, Waar zou het eindigen, moesten
wij uit het Woordenboek al de woorden doen verdwijnen, die in Holland alleen
gebezigd worden, en bij ons onbekend zijn? -- De Koninklijke Vlaamsche
Academie gaf in 1902 uit : List van bij Kiliaan geboekte en in Zuid-

Nederland voortlevende woorden die in de hedendaagsche woordenboeken
niet opgenomen of onvolledig verklaard zijn, door D. CLAES.
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Aanmerkingen op sommige stellingen van de Geschiedenis der
Nedérlandsche Taal door Prof. Verdam (i),
Aan te bevelen woorden en uitdrukkingen, an onze .oide Costuy
men voorhanden (2),
van FRANS WILLEMS, Eenige Gallicismen (3),
van Dr. MUYLDERMANS, Eerbied voor de taal, of Gallicismen
en Germanismen (4),
van denzelfden, later, Taalverarming, taalverrijking (5),
en van JOZEF GEURTS, over Het Rijmlooze in de Nederlandsche Poëzie (6),

In Vondel werd meermaals stof tot verhandelingen gevonden :
(t) In 1891.
(2) In 1892. Hij haalde eenige in onze oude Costuymen gevonden woorden en uitdrukkingen aan ; hij gaf er de verklaring van, en vergeleek zemet zekere woorden hedendaags gebruikt.
(3) In 1874. Zie Archief der Maatschappl.
(4) In 1889. Hij handelde eerst over de gallicismen, bij ons vooral in
zwang, en daarna over de woorden die als laakbare germanismen moeten
beschouwd worden, namelijk : 1° die voor wier beteekenis wij reeds gevestigde
uitdrukkingen bezitten; 2 ° die welke niet alleen overtollig zijn, omdat wij,.
naar de beteekenis, al een bepaald woord voor 't begrip hebben, maar omdat
wij aan het overgenomen woord ook reeds eene andere bestemming hebben
gegeven ; 3° die, om de analogie, veelal in het Hoogduitsch zelf in strijd zijn
met zich zelven, al konden zij anders als taalverrijking beschouwd worden. »
(5) In 1896. Hij onderzocht of het redelijk en gewettigd is het degelijke
Belgische taàleigen uit het Nederlandsch, d. i. uit de beschaafde en letterkundige taal te verbannen, en hij besloot, dat eenheid van schrijf en spreekwijze moet tot stand gebracht worden door toenadering en toegevendheid,
niet enkel vanwege het Zuiden, dat tot nu toe altijd en in alles toegaf, maar
eveneens vanwege het Noorden, dat, zijns erachtens, al te uitsluitend wil te
werk gaan. Zie De Vlaamsche Kunstbode, 1897, blzz. 69.85.
-

(6) In 1904. In het eerste deel handelde hij over het rijm en zijne voorstanders... I4 het tweede gaf hij de namen op van de voornaamste bestrijders
van het rijm ... Na het voor en tegen te hebben aangehaald, onderzocht hij
in welke gevallen en bij welke stukken men het een of het ander stelsel het
best kan toepassen ... In 1904 en 1906 verscheen de Geschiedenis van het
den tot heden, door JozEF
GEURTS, 2 deelen, bekroond en uitgegeven door de Koninklijke Vlaamsche

Rijrn in de Nederlandsche poëzie van de oudste tij

Academie.
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hadden; hij
hij toonde
toonde aan
medes den moord
moord op
op Oldenbarnevelt
Oldenbarnevelt te
te wreken,
wreken,en
enhoe
hoehij
hijdaarvoor
daarvoorvervolgd
vervolgd
roedes
gestraft werd.
Daarna ging
ging spreker
ontleding van
van het
het treur
treur·
en gestraft
werd. Daarna
spreker over
over tot
tot de ontleding
daar eene
eene brok
brokvoor
voortot
totopheldering
ophelderingzijner
zijner zienswijze.
en las hier en
en daar
spel, en
1885.
(4) In 1885.
(4)
1889. Hij
Hij bewees
bewees hoe
hoenoodig
noodigdederechtstaal
rechtstaal dient
dientgezuiverd
gezuiverd en
eu
(5) In 1889.
1 0 van
vau de oude
oude schriften
schriften over
over het
het Recht,
Recht,
verrijkt te worden
worden door
door de
de studie
studie to
verrijkt
van de
de volkstaal.
volkstaal.
20 van
(6) In 1882.
1882.Hij
Hijbewees
beweeshoe
hoebelangrijk
belangrijkhet
hetis,
is,de
deVlaamsche
Vlaamscheletteren
letteren te
te
beschouwen in
in verband
verband met
metde
debuitenlandsche
buitenlandschelettervruchten...
lettervruchten ...Hij
Hijhaalde
haalde
beschouwen
o. a.
a. De Spieg-hel
Spz'eghel van
van Elckerlyc
Elckerlyc aan, een internationaal
internationaal werk,
werk, waarvan
waarvan
de vinding
vinding toeschrijft.
toeschrijft. Doch
Engelsche uitgave
uitgave van
van
Engeland zich de
Doch de oudste Engelsche
Everyman
man is van
van 1529,
'529, terwijl
terwijl reeds Willem
Willem Vosterman,
Vosterman,teteAntwerpen,
Antwerpen, die
die
Every
't jaar
jaar 1500
begon te
te drukken,
drukken, van
van den
den Spieghel
Spt'eghel eene uitgave
uitgave (schoon
(schooJOl
in 't
1500 begon
zonder jaartal)
jaartal) heeft
heeft bezorgd.
bezorgd.
In 1898.
1898. Hij
Hij ontwikkelde
ontwikkelde de
devolgende
volgendegedachten
gedachten:
Detaal
taalisisde
deuituit·
: De
(7) In
drukking van
van het
het onstoffelijk
onstoffelijk zielsgevoel,
zieJsgevoel, door
door sto
,toffelijke
lucht· en
enspraakspraak.
ffelijke luchtdrukking
werktuigen. Zij
Zij isiseene
eeneinblazing
inblazingGods,
Gods,maar
maardedewoordvorming
woordvormingeerre
eenemenschemensche·
werktuigen.
Iijke schepping.
schepping. Dat
Dat een
een kunstenaar
kunstenaar groot
groot worde
worde of
ofblijve,
blijve, geschiedt
geschiedt niet
niet
lijke
zonder oefening.
oefening. Zoo
Zoo isis 't'took
ookmet
metde
despraak,
spraak,de
detaal
taalgelegen.
gelegen.
zonder

-- I002 EMIEL SPANOGHE,

over Taal en Nationaliteit (I),

Dr. ALFRED HABETS, over Letterkunde, Geschiedenis en Vaderlandsliefde (2).
4de afdeeling van den 2den groep : Vlaamsche Beweging.

D i s. CLAES koos als stof van eene lezing : Het Vlaamsch aan
.het Hof (3);
EMIEL VERHEES had het Over de inrichting van den vertalingsdienst in onze rninisteriëéle besturen (4),
D. CLAES hield lezing van zijn schrift Vriend of Vijand (5).
(i) In 1883. Hij haalde de uiteenloopende meeningen aan van Renan en
Boeckh. Volgens hem is de nationaliteit een geestelijk princiep, dat de taal
tot uiterlijk kenmerk heeft. Er zijn zooveel nationaiiteiten als talen. Doch hier
doet zich eene andere moeilijkheid voor : welke is de bepaling der taal, d. i.,
op welke wetenschappelijke gronden steunt de bewering dat het Nederlandsch,
Zweedsch, Deensch enz. afzonderlijke talen uitmaken en dus vers theidene
nationaliteiten weerspiegelen. Naar die bepaling heeft spreker te vergeefs
omgezien. De wetenschappelijke bepaling is des te meer noodig, daar veel
geleerden, onder andere Boeckh, het Nederlandsch als « een idioom, een
particularismus der algemeene Duitsche taal » beschouwen.
(2) In 1905. Zie deze voordracht in de Handelingen der Maatschappij,
blzz. 2 4-53.
(3) In 189o. Zie De Vlaamsche Kunstbode,

1890, blzz. 285-287.

(4) In 1898. Hij deed al het gebrekkelijke zien dat in die inrichting
voorkomt, stipte de oorzaken er van aan, wees op het ondoeltreffende zelfs
van de wijzigingen welke men heeft voorgesteld, en kwam tot het besluit dat
andere maatregelen dienden genomen.
(5) In 1898. 't Is een verzetschrift tegen den heer Godfried Kurth
gericht, waar deze, in zijn werk La Frontière linguistique en Belgique et
.dans le Nord de la France, den wensch uit : « Moge de Vlaamsche Beweging zich nimmer tot nieuwe uitspattingen laten vervoeren, en nooit vergeten
dat in het Vlaamsche land de beschaving tweetalig blijven moet, wil zij niet
van den rang vervallen, welke zij in de geschiedenis bekleedt. » De heer
Kurth, — zoo bewees D. CLAES,
ligt hier in strijd met de vaderlandsche
geschiedenis en in tegenstrijd met zich zelven, omdat hij uit de rijke vrucht
zijner opzoekingen iets anders trekken wil dan wat zij bevat. -- Hoe een
dubbeltje rollen wil! Deze laatste jaren is de Flamingant D. Claes, door het
huwelijk tusschen een zijner kinderen en een familielid van G. Kurth, te
Aarlen, gelukkiglijk dubbel a vriend » geworden met den vroegeren « vijand »
van 't Vlaamsch : G. Kurth werd inderdaad de « vriend » van Vlaamsche taal
en Vlaamsch volk ! Den 7 September 1. 1., op het Congres van de Christen-

— I :03 --D. CLAES, besprak de herinrichting van de Nederlandsche Afdeeling der Regentessen (fl,
D. CLAES, liet Wetsvoorstel- Coremans (2),
JAN BOLS, Het Vlaamsch in de parochiën (3),
Dr. MUYLDERMANS, Het gebruik der moedertaal in het onderzus van den godsdienst (a),
ALFONS MOORTGAT, Het geestesvoedsel voor ons volk (5),

onderwijzers te Etterbeek, toonde hij, de Luxemburger, zich zoo geheel tot
het Vlaamsch bekeerd, dat hij zijne Fransche aanspraak besloot met deze
woorden : , K Op mijne jaren wil ik mijne Waalsche vrienden een voorbeeld
geven, en (hier ging- hij voort in 't Vlaamsch :)• ik beloof u voor het
volgend Congres eene Vlaamsche rederoering ! Á
(i) In 1900. D. Claes besprak de herinrichting der Nederlandsche afdeeling voor Regentessen, volgens de wet van den 15 Juli 1883. Hij drukte den
wensch uit deze afdeeling zoodanig in te richten dat de Regentessen voortaan
volkomen op de hoogte zouden zijn om behoorlijk al de vakken in het Neder
landsch te onderwijzen, iets wat tegenwoordig niet algemeen het geval
blijkt te zijn.
(2) In 1904.
(3) In 1899. Ik kloeg bitter over het rampzalig verdringen van onze taal.
in verscheidene parochiën vooral van Brussel en voorsteden. Ik besprak :.
1° de taal van de katechismusles en van de gebeden der kinderen in school
en in kerk, en ook de taal waar de kinderen in biechten ; 2° de taal op den
preekstoel, in sermonen, onderwijzingen, lezingen; 3° de taal van de openbare
gebeden (b. v. van den Kruisweg, den Rozenkrans), van de gezangen (b. v.

in de meimaand), van de aankondigingen betreffende de huwelijken, de
diensten der week en andere; 4° de taal der godvruchtige, liefdadige en volkverbeterende vergaderingen (Kongregatiën, Vincentiusgenootschappen, beschermkringen...); 5° de taal der opschriften buiten en binnen de kerk.
(4) In 1901. Kanunnik Muyldermans toonde hoe de geestelijkheid in
Provence en in Bretagne er krachtig op aangedrongen heeft, voor de godsdienstige onderrichtingen het Proven Caalsch en het Bretonsch te verkiezen boven
het Fransch; hoe de bisschoppen in Polen en in Fransch-Vlaanderen aan de
hooge overheid hebben gevraagd om het Poolsch en het Vlaamsch bij de

uitoefening van hun ambt te mogen gebruiken. Nagaande wat hier, in ons
vaderland nog gebeurt, hekelde hij heftig al degenen die, ondanks de bisschoppelijke onderrichtingen, de moedertaal ter zijde schuiven, en het volk bij
middel eener vreemde taal, voornamelijk in zake van godsdienst, zijne plichten blijven voorhouden...
(5) In 1905. Hij ontwikkelde de volgende gedachten : Alle middelen
aangewend om ons volk een wetenschappelijk, letter- en toonkundig onder-
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en EMIEL VERHEES, De plaats en de toekomst van het Vlaamsch
in de maatschappel jee werken (1).
3de

groep : Werkzaamheden op het gebied van Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
jste

afdeeling : Geschiedenis en Folklore.

GUSTAAF BOLS deelde een folkloristisch opstel mede Over
een oud boerentooneelspel gespeeld rond de kanten van WerchterTrerneloo (2),
Dr. Is. BAUWENS, over Ons volk en het Alkoholismus (3),
DÉS. CLAES, Over eenre wetensweerdigheden uit. onze oude
Costuymen (4),
Nog DÉs. CLAES behandelde : Mijn dorp over zestik jaar (5).
TOZEF NIEDERER Palmzondag te Hoegaarde (6).
:

wijs te geven, zijn niet even aanprijzensweerdig : ons Vlaamsche land
wordt overstroomd met vertalingen, welke tegen onze zeden en gebruiken
aandruischen, terwijl zij de werken onzer goede schrijvers verdringen... Met
de dichtkunst is het niet beter gesteld : dit is grootendeels te wijten aan het
verfranscht onderwijs onzer lagere scholen, maar ook aan de onverstaanbare
en dus door ons volk ongenietbare taal van het meerendeel onzer jongere
dichters. Met het zingen door het volk staat het even erg... Spreker besloot
zijne rede met eenige doeltreffende middelen, welke het geestesvoedsel van
ons volk degelijker zullen maken.
(1) In 1910.
(2) In 1889. Vie blzz. 45- 54 van Honderd oude Vlaamsche liederen

met woorden en zangwijzen verzameld en voor de eerste maal aan het
licht gebracht door JAN BOLS. Namen, bij `Vesmael-Charlier, 1897.
(3) In 1901.
(4) In 1897. Het waren wetensweerdigheden betrekkelijk de taal, de
openbare en huiselijke zeden van den tijd, en de vaderlandsche geschiedenis.
Zie De Vlaamsche Kunstbode, 1899, bizz. 209-218 en 261-268; 1902,
blzz. 123-135.
(5) In 1908. Hij sprak over den oorsprong van den naam Neerlinter,
over kerk en kerkhof, school en gemeentehuis, woningen en openbare plaatsen, en besloot zijne lezing met de beschrijving van een destijds in zwang
zijnde volksvermaak, genaamd het gansrijden. Zie De Vlaamsche Kunstbode, 1908; Volkskunde, 1908, blzz. 179-181.
(6) In 1907. Hij deed die processie kennen, waar het zoogenaamd
Genootschap der Apostelen een werkzaam deel aan neemt. Uit een handschrift, te Hoegaarde bewaard, blijkt dat de inrichting der feestelijkheden
van 1632 I t; t kent. Zie Volkskunde, 1909, blzz. 157-161 en 2) ,.
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Legende van Sint .Niklaas (i),
Heidensche reuzen door het christene volk in

JAKOB STINISSEN
POL DE MONT

:

:

duivels omkleed (2),
ALFONS DE COCK

Nog

:

Booze , eesten op de zee (3),
De Sage van den te gast genooden

ALFONS DE COCK

:

doode (a).
2de afdeeling van den 3den groei : Bio- en Bibliographic.
LODEWIJK VAN GANSEN nam voor zijne spreekbeurt : Jacob
van Haeften, dichter der X VII eeuw, en een zijner werken in hs.

berustende ter abdij van Tongerloo (5),
PIETER GENARD deed ons het Testament van Rubens' oudsten
zoon Albrecht kennen (6),
GUSTAAF BOLS, een hs. met oude volkszangen ; Geestelijke
liedekens bij een vergadert en ,vschreeven door Nicolaus IEngwarda
aangelegt binnen Doccuin, 1757 (7),
HENDRIK SERMON, Bvenboek van Thomas Cantibratanus (8),
(1) In 1908. Hij behandelde die legende zooals ze verteld wordt in
Nederland, in Vlaanderen en andere streken, en wees op het verschil dat hier
en elders nopens sommige bijzonderheden bestaat.
(2) In 1899. De leesbeurt van Pol de Mont was over een punt uit de
folklore, hoe namelijk heidensche reuzen in duivels door het christene volk
omkleed werden; hij haalde hierbij eenige beelden aan uit het volksleven,
en eindigde met eene vergelijking van onze folklore met die van andere Duitsche stammen.
(3) In 1897. Hij vergeleek deze sage met gelijksoortige volksvertellingen
uit het binnen- en het buitenland, en zegde ten slotte dat één enkele trek, die
uitsluitend Vlaamsch voorkwam, nochtans bij de oude Hindoes wordt aangetroffen, hétgene schijnt gelijk te geven aan hen die beweren dat zeer veel
van de gesproken volksletterkunde in Europa oorspronkelijk uit Indië afstamt.
(4) In 1909. Zie Verslagen en Mededeelingen der Koninkl ijke Vlaamsche Academie, 1909, blzz. 641-682.
(5) In 1877. Zie Archief der Maatschappij.
(6) In 1876. Dit testament, een heelgin tijd verloren géweest en nu op
het kasteel van Gaasbeek teruggevonden, is de eigendom van de Markiezin
,Arconati Visconti (geboren Peyrat) te Parijs.
(7) In 1879. Zie Archief der Maatschappij.
(8) In 1902. Hij gaf de levensschets van den schrijver, sprak over het
ontstaan van het boek, en deed er de belangrijkheid van uitschijnen in cultuurhistorisch opzicht. Zie Verslagen der Kon. Vlaamsche Academ ie, 1902, 1° d.,
blzz. 468-512.
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ALFONS DE COCK, Het Thema van van Duyse's vers : De Les'
des Nachtegaels (Le Lai de 1' Oiselet) ( i ),
ISIDOOR TEIRLINCK, Eenigeplaatsnamen van den Reinaert(2) r
PIETER WILLEMS sprak ons over De Verdiensten van J. H.
Bormans op het gebied der Nederlandsche Taal- en Letterkunde (3),
POL DE MONT, over Michiel de Swaen (4),
Dr. MUYLDERMANS, over Frans Costerus, S. J. (5),
JUL. PERSYN, over Een vergeten dichter, P.. f. Henderickx (6),
JOZEF SALSMANS, over Pater Poirters (7),
JAN BOLS, over Michiel Davidts (8),

(t) In 1902. Hij deelde met eenige woorden den inhoud van het ver=
haaltje mede, dat bij de Duitschen en bij de Franschen ook goed gekend is,
en behoort tot de zoogenaamde fabliaux of sprookjes... Hij ging na volgens
welke bronnen Pr. van Duyse gewerkt heeft, trad vervolgens in beschouwingen over het ontstaan van het sprookje, en onderzocht de andere versiën of
lezingen.
(2) In 1897. Beurtelings besprak hij Absdale, Amblois, Arkeloos, Floorsbergen, Hulsterloo, en helderde alles op met tal van oorkonden en bescheiden. Over Floorsbergen zie De Vlaamsche Kunstbode, 1898, blzz. 173-180:(3) In 1880. Zie Annuaire de l'Académie de Belgique (188o) ; ook in
het tijdschrift Jong Vlaanderen.
(4) In 1894. Naar P. DE MONT's gevoelen dient de Swaen nevens
Luyken en van der Goes, zelfs boven Vollenhove geboekt te worden.
(5) In 1895. Pater Frans Costerus, S. J., in Mechelen geboren ten jare
1531, en in 1619 tot Brussel gestorven, was een der welsprekendste kanselredenaars van zijnen tijd, een ieverig godgeleerde en begaafd schrijver zoo in
de Latijnsche als in de Nederlandsche taal. Zie Verslagen en Mededeelingen
der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1901, blzz. 258-306.
(6) In 1905. P. J. Henderickx, die eerst een viertal verzenbundels in
•
het Fransch liet verschijnen, weid door Jan van Beers overgehaald tot het
schrijven van Vlaamsche gedichten. Spreker wierp eenen blik op de werken
door Henderickx in onze taal geschreven : eerst beoordeelde hij het treurspel
De laatste dag der eerste Wereld;... vervolgens het tooneelstuk Don Juan.
(7) In 1906. Zie Handelingen onzer Maatschappij, blzz. 54-62. De
lezing, die voor titel had Wat Poirters was en nog zijn moet, sloot met de
volgende woorden : Een Poirters' volksbloemlezing schijnt mij een prijzenswaardige onderneming. Wellicht vind ik eens tijd en gelegenheid om van mijn
wensch een werkelijkheid te maken. » Met vreugde heeft het Vlaamsche volk
in 1907 het verschijnen begroet van Keurbladzijden uit Pater Poirters, door
den E. P. SALSMANS(Aalst, bij de Seyn-Verhougstraete).
(8) In 1908. Zie Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1908.
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over Dautzenberg (i)
las de lijkrede door hem uitgesproken bij de
Begrafenis van prof. P. WILLEMS (2),
D. CLAES, eenige woorden ter nagedachteni3 van Gustaaf
Bols en/ F. Tuerlinckx (3),
D. CLAES, eenige woorden ter nagedachtenis van prof. P. Alberdingk Thijm (4).
JAKOB STINISSEN,

D.

,

CLAES

Onze laatst gehouden zitting van den 5 April 1910 werd
gansch gewijd aan de gedachtenis van den betreurden bestuurder
Désiie Claes zelven, eene maand te voren (den io Meert) te
Namen overleden. Hem werd eene roerende hulde gebracht
door den tegenwoordigen voorzitter JAN KLEYNTJENS en door
den secretaris-schatbewaarder JAN BOUCHERIJ.
4de

groet : Werkzaamheden op het gebied van taalonderwijs.

Herinneren wij ons het eerste voorstel op het Leuvensch
Congres in 1869 uitgedrukt tot stichting van « eene Academie, wier
taak het zou zijn de taalkundige vraagstukken, waaromtrent tot
hiertoe geene eenparigheid bestaat, te bespreken en te beslissen» (5).
Dat was dus het hoofddoel, en 't zal dan ook niemand verwonderen dat de lezingen, besprekingen, voorstellen en beslissingen betrekkelijk dit doel zeer talrijk waren tijdens het 40-jarig
bestaan van de Zuidnederlandsche Maatschappij.
Ik heb derhalve mijn best gedaan om nog beknopter dan
hooger de voornaamste lezingen op te noemen of eene bespreking samen te vatten, teneinde geen al te groot misbruik te
maken van uwe welwillende aandacht.
(t) In 1908. Hij las eene studie over Dautzenberg, ter gelegenheid van
de honderdste verjaring der geboorte van dezen dichter, gaf zijne levensschets, behandelde hem als koenen strijder voor taal en volk, als schrijver en
voorstander van den metrischen dichtvorm, en deed zijnen invloed op onze
letterkunde uitschijnen. Zie De Vlaamsche Kunstbode, 1909, blzz. 31-41.
(2) In 1898. Deze lijkrede werd voor de leden gedrukt.
(3) In 1900. Bijzonder als boezemvriend van beide overledenen, sprak
hij over hun beminnelijk karakter, over hun leven vol werkzaamheid en opoffering, hunne liefde tot het volksonderwijs, hunne gehechtheid aan onze taal,
hun lijden en hunne beproevingen.
(4) In 1904. Deze lijkrede werd voor de leden gedrukt.
(5) Zie hooger blz. 980.
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Inleiding van de spraakkunst.

Over de eenheid in spraakkundige benamingen werd gehandeld

door
TEN

GUSTAAF BOLS (I ), FRANS WILLEMS (2), AUGUST RUT-

(3) en JOZEF JACOBS (4).

Nu ga ik de gewone verdeeling der spraakkunsten volgen, te
weten ten Iste Letters en lettergrepen; ten ede Woorden; ten 3de
Volzinnen ; ten 4de Uitspraak; ten 5de Vertalingen en uitleg van
sch river s.
Iste

deel van de spraakkunst : Letters en lettergrepen.

Over het gebruik der hoofdletters, door D. CLAES (5),
Over de spelling der familienamen, door JOZEF VAN DEN BR ANDEN

(6),
De klemtoon in de samengestelde familienamen, door JULIAAN

VAN DER LINDEN (7),

Over de schrijfwijze van weerd of waard, door JAN BOLS (8),
(i) In 1883.
(2) In 1886. Zie in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Academie, 1889: Voornaamwoorden en zelfstandig gebruikte
b ij voegl ij ke naamwoorden. Zie ook Archief der Maatschappij.
(3) In 1887.
(4) In 1909. Zie S. Cassianusblad, 1909-191o.
(5) In 1874. Uit het Driejaarlijksch Verslag van prof. HEREMANS
(1873-1874-1875) geef ik het volgende : K Door den heer D. Claes werd de
aandacht der Maatschappij gevestigd op de verwarring, die er bij het schrijven heerscht in het gebruik der hoofdletters. Eene commissie samengesteld
uit leden die spraakleeren hebben geschreven, werd met de studie der zaak
belast, om, na zich met de Redactie van het Woordenboek der Nederlandsche
taal te hebben verstaan, te dien opzichte regels te formuleeren. Verslag werd
in eene volgende zitting door die commissie uitgebracht, en er werd voorgesteld d° regels door de Redactie van het Woordenboek in haar werk voor het
gebruik der hoofdletters aangenomen, door de Maatschappij goed te keuren.
Dit voorstel werd aanvaard.. Zie Handelingen der Maatschapp, blzz. 18-20.
Zie ook De Toekomst, 1875, blzz. 336 en 345.
(6) In 1875. Zie Handelingen der Maatschappij, blzz. 20 en 21.
(7) In 1877. De alsdan door hem verdedigde spelling is die welke thans
algemeen in de spraakkunsten wordt aangeleerd. Zie b. v. Eenige Regeltjes.
Lier, 1908, blz. 13.
(8) In 1880. Zie Handelingen der Maatschappij, blz. 22 - 23. Zie ook
Verslagen der Koninkl ij ke Vlaamsche Academ ie, 1903, blzz. 189-204.
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van hert of hart, door FRANS WILLEMS (i),
van den zwaren è -klank in wereld, door JAN BOLS (2),
van zegwijze af zegswijze, verrijzenis of verrijsenis,
door

LOD. SCHUERMANS (3),

van liet bijzc oord voorzichtig of voorzichtiglijk (4),
van vorderen of voorderen (5),
van morgen of morgend (matin) (6),

van te elf uren, door JAN BOLS (7),
van over acht dagen (il y a huit jours) of v66r acht
dagen (8),
van voorwoord (9),

van de uitdrukkin q van langs om meer (de plus en plus)( To),
van ze kloppen (voor men klopt), door D. CLAES (I 1),
Over het dreigend gevaar van. het Kollewijnisme, door JAN
BOLS (I2),

(t) In 1893.
(2) In 188o, Zie Handelingen der Maatschappil, blz. 23.
(3) JAN DE LAET merkte hier aan dat men, alhoewel hij in geenen deele
-de aangenomen regels miskent, niet tot in het uiterste den zucht tot gelijkvormigheid drijven moet. Eenheid is noodzakelijk, doch geene doodende! De
taal moet haar spel en leven behouden, en kunnen bogen op eene gematigde
losheid in hare bewegingen.
(4) In 1873. Zie Handelingen der Maatschappil, blz. 13.
(5) In 1873. Zie Handelingen, biz, 15.
(6) In 1873. Zie Handelingen, blzz. 16-17.
(7) In 1877. Zie Handelingen, blz. i4.
(8) In 1878. Zie Handelingen, blz. 14.
(9) In 1889. Is voorwoord een goed Nederlandsch woord? -- Alhoewel
dit woord in het Noorden weinig of niet gebruikt wordt, en vervangen door
voorbericht, voorrede, een woord vooraf, enz., zijn verscheidene leden van
gedacht, dat voorwoord evenveel recht van bestaan heeft, des te meer daar het
soortgelijk gevormde nawoord als gangbaar wordt erkend.
(io) In 1878. Zie Handelingen, blz. i8, en Archief der ltlaatschappij.
(i i) De Haatschappij achtte dezen vorm volstrekt niet te verwerpen,
voor zooveel hij geene duisterheid in den zin brengt.
(I2) In 1892. In een opstel met titel Enige hoge bomen liet ik, nu 18 jaar
geleden, eenen alarmkreet hooren tegen het Kollewijn-stelsel, dat logiek volgt
uit het wegmoffelen in de uitspraak van 't verschil tusschen de zachtlange
(zuivere) en scherplange (gemengde) e en o. Ik eindigde aldus : e Vandaag in
't krijt gesprongen tegen het verschil in uitspraak, trekt men, hier ook,
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en tegen hetzelfde
hetzelfde spellingstelsel
spellingstelsel door
door Dr.
Dr. MUYLDERlIfANS,
MUYLDERMAN.S, .
naar aanleiding
aanleiding der
der opneming
opneming van
van een
een stuk
stuk in Annuaire der
(I),
Leuvensche Hoogeschool
Hoogeschool (1),
Over zekere
alldere le
te onpas ingevoerde
ingevoerde zegszekere basterdwoorden
basterdwoorden en
en andere
wyZetl,
prof. P.
P. ALBERDINGK
THIJM (2).
(2).
witzen, door prof.
ALBERDINGK THIJM
2 de deel
deel van de
de spraakkunst
spraakkunst:: Woorden,
ede

en vooreerst Zelfstandige naamwoorden en hun geslacht:
geslacht:
onderzoek van
van de
denaamwoorden,
naamwoorden,waarvoor
waarvoor in de
Historisch onderzoek
Woordenlg's!
van DE VRIES
VRIES en TE WINKEL
VVINKEL een
eell ander
ander geslacht
geslacht
Woordenlijst van
wordt
word!
opgegeven, dan
wordt ofigegeven,
dan he/gene
hetgene alj{ellleen
algemeen in
in Zllld-Nederland
Zuid-Nederland wordt
prof. HEREMANS
HEREMANS (3),
(3),
gehoord, door prof.
morgen ten
verschil in
in spelling.
spelling.*• Die mijne
mijne
morgen
ten strijde
strijde(zoo
(zoo vrees
vrees ik)
ik) tegen
tegen het verschil
vrees voor
te zeer
zeer gewettigd.
gewettigd. -- De
De MaatMaat·
vrees
voorVlaamsch.België
Vlaamsch-Belgiëwas
was maar
maar al
al te
schappy' liet mijn
mijn opstel drukken
drukken en aan
aan de
de leden
leden ronddeelen.
ronddeelen. Het
Hetverscheen
verscheen
schappij
in De Vlaamsche
Vlaamsche Kunstbode,
Kunstbode, 1893, blzz. 33-37.
33·3ï.
ook in
(I) In
1896.Bedoeld
Bedoeldstuk
stukwas
waseen
eenopstel
opstelover
overden
denstudentenkring
studenten kring Met
jlfet
In 1896.
(1)
Ty'd
en Vlijt
Vlijt in
in zoogenaamde
zoogenaamde vereenvoudigde
vereenvoudigde spelling
spelling geschreven.
geschreven. Hij
Hij
Tijd en
herinnerde
van 1864,
1864,waarbij
waarbij de
despelling
spellingvan
van de
deVries
Vries
herinnerde het
het Koninklijk Besluit van
uitsluitingvan
van
en te Winkel
\Vinkel ininBelgië
Belgiëalsalsdede
eenige
officiëel
erkendeenenbijbijuitsluiting
eenige
officiëel
erkende
elke andere
andere voor
voor het
hetonderwijs
onderwijs van
van allen
allengraad
graadvoorgeschreven
voorgeschreven werd,
werd, en
en
elke
Maatschappij,
stelde
voor aan
aan de
deoverheid
overheidder
derUniversiteit,
Universiteit, uit naam
naam der
der Maatschappij,
stelde voor
eene protestatie
sturen. Dit voorstel
voorstel werd
werd met
met algemeene
algemeene stemmen
stemmen en
en
protestatie te
te sturen.
onthonding aangenomen.
aangenomen.
eene onthouding
1892. Hij
Hijonderzocht
onderzochtbeurtelings
beurtelings of
ofze
ze aan
aan tetenemen
nemenofofteteverwerverwer·
(2) In 1892.
algemeen
pen zijn. Voorzeker
Voorzeker is het
het vermijden
vermijden van
vanbastaardwoorden
bastaardwoordenover
over't'talgemeen
keuren, zei
zei de
despreker
spreker;; maar
maar men
menvermijde
ve.rmijdeinsgelijks
insgelijksalle
alleoverdreoverdre·
goed te keuren,
van vooroefevooroifev. herhaling
onregelmatig woordensmeden, b. v.
herhaling in steê van
ven en onregelmatig
ning (repetitie), bewarende vereeniging
vereeniging voor vereenigi1.g,
bond, verbond
verbond
vereeniging, bond,
der behoudsgezinde partij
partij (association
(association conservatrice)
men, in
in
conservatrice)j ;zoo
zoo zegge
zegge men,
plaats van
van inhuldigen:
inhalen (b. v.
v. eenen
eenen pastoor),
pastoor), inwy'den
v. een
een
inhuldigen : inhalen
inwilden (b.
plaats
(b. v.
(b. v. een
een standbeeld,
standbeeld, een
een gedenkteeken)
gedenkteeken) enz.
enz.
eene zaal),
zaal). onthullen
onthullen (h.
huis, eene
Uit het
hetIet®
I,t. Driejaarl
Driejaarly'ksch
Verslag, door prof.
prof. HEREMANS
HERE MANS (1870fiksch Verslag,
(3) Uit
18 72) :
18]1.
1871-1872)
«Bij
het doorbladeren der Woordenly'st
had het
menigeen onder
onder ons
ons
t
Woordenlijst had
Bij het
het menigeen
geslacht dat
in dit
dit werk
werk aan
aan vele
zelfst. nw.
nwo wordt
wordt toegetoege.
getroffen, hoe het geslacht
getroffen,
dat in
vele zelfst.
strijd is
tot heden
heden algemeen
algemeen door
dooralle
alleZuidnederlandZuidnederlandkend, in
kend,
in strijd
is met
met hetgene
hetgene tot
gebruikt, en
en het
hetscheen
scheen
sche schrijvers
schrijvers en
sche
en het
het Zuidnederlandsche
Zuidnederlandsche volk
volk werd gebruikt,
aan de
heeren M.
~I. De
DeVries
Vries en
en L. A. Te Winkel
Winkel
aan
de meeste
meeste onzer
onzerleden,
leden,dat
dat de
de heeren
niet geheel
geheel van
van willekeurigheid
willel<eUligheid waren
pleiten. Zou
Zou men
men de
de
hier niet
waren vrij
vrij te
te pleiten.
geslachten, gelijk
de Woordenlijst
maar zonder verdere
verdere
geslachten,
gelijk men
men ze in de
Woordenlijst vindt, zoo maar
of Zuid-Nederland
Zuid-Nederland
toetsing
eerst onderzoeken,
onderzoeken, of
toetsing aannemen?
aannemen ?Moest
Moest men
men niet eerst

---

IOU

---

Geslacht der samengestelde gelfst, naamzwoorden op personen
toegepast, door

MAX ROOSES (I),

hierin, evenals in veel andere punten van taalkunde geene redenen kan doen
gelden, om de schrijvers van het Noorden, waar men bij het spreken geen
onderscheid van geslacht tusschen mannelijke en vrouwelijke zaak- en
begripsnamen meer hoort, van het ingeslagen dwaalspoor te doen terugkeeren ? De MMaatschappij besloot het hoogst belangrijke vraagstuk van de
geslachten der substantieven onmiddellijk ter studie te leggen... Leden tot de
verschillende streken van ons land behoorende, overliepen elk afzonderlijk de
Woordenlijst, en teekenden er de woorden uit op, waarvan het geslacht in
hunne gewesten verschilt... Eene algemeene lijst, bevattende de substantieven
=met het afwijkend geslacht in de verschillende dialecten werd gedrukt en aan
al de leden rondgezonden, om aan ieder de gelegenheid te verschaffen, er
zijne aanmerkingen op te maken. Nu dat men den staat der geslachten van
de zelfst. nw., waarover men het eens is, in de verschillende Zuidnederlandsche gewesten heeft vastgesteld, kan men voor ieder woord tot een historisch
onderzoek overgaan, en zal men eindelijk onze bezwaren tegen het aannemen
der in de Woordeniijst voorgeschreven geslachten aan de Redactie van het
Woordenboek kunnen mededeelen. »
Dit historisch onderzoek werd door prof. HEREMANS gedaan voor de
woorden waarover wij zelven het in onze dialecten ééns zijn, en die voorkomen onder de letters A, B, C, D, E, F, G, H en 0. Ik meen dat hij den
uitslag van zijne opsporingen aan M. de Vries geschreven heeft, en deze zond
heel waarschijnlijk zijn antwoord : dit antwoord ging verloren, misschien
gelijk met al de brieven welke bij 't overlijden van HEREMANS in zijn huis
bestonden en die, naar men mij verzekerd heeft, zonder uitzondering eilaas!
na 's mans dood zijn verbrand geweest! Gelukkiglijk bezitten wij nog zijn
handschrift met hoogerbedoeld onderzoek. Wij laten hier de onderzochte
woorden volgen, met aanduiding alleenlijk van het door hem voorgesteld
geslacht : aanbeeldsblok, o., aandrift, vr., aberdaan, m., achterdwarstouw,
vr. en o., afschrijfloon m. en o., anker m. en o., arendsoog o., avontuur vr.,
baai m. en o., band m. in al zijne beteekenissen, bakvisch, bat nsteen en
andere samenstellingen met visch en steen tot grondwoord zijn m. in alle
beteekenissen, beddedeken vr. en o., beest vr. en o., begijnenrijst m. en o.,
blaam vr., bliek m. en vr., bond m. en o., bons m., boot « m. boven het vr. te
verkiezen », bots « het vr. schijnt verkieslijk », brem m. en vr., damast o.,
drinknap m., dood m. en vr., draaikolk m. en vr., drop (1. drup, 2. geneesmiddel) m., echel vr., echo (weerklank) m., Echo (heidensche nimf) vr.,
eigendom m. (o. bij uitzondering), etensure vr., etensuur vr. en o., feest vr.
en o., frak, m., getuigenis vr., goor; m., gordij n vr., grijns m., grim m.,
haas m., hecht m. en o., hert (Fr. cerf) m. en o., hondenketting vr., huisraad o., hutsepot m., oker m., omslag m., oor o., oorlof o., oproer o. en m.

(t) In 1870. Uit HEREMANS' Driejaarlijksch verslag (187o-1871-1872)
schrijf ik af : « Het zijn niet alleenlijk enkele zelfst. nw., waaraan door de
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Over het geslacht
Over
geslach! der zelfstandige
zelfstandige naamwoorden op
op perS01letf
personen
toegepast (Gentsch dialect),
dialect), door G.
G. MINNAERT
MINNAERT(I),
(I),
Voorts : Het woord
Voorts:
woord evenknie,
POL DE
DE MONT
MONT (2), -— het
evenknie, door POL
woord berd, door HENDRIK
SER~ION (3),
- en Aardrijkskundige
HENDRIK SERMON
(3), —
Aardriikskundige
benamingen, door LODEW1]K
bf1lamingen,
LODEWIJK DELGEUR
DELGEUR (4).

Bijvoeglijke woorden :
Bormans schreef in zijn
zijn Verslag (blz.
3I3) : « De regla/le
(blz. 313)
regtaffe uitspraak onzer klinkers
klinkers ».
». Over regtatle
vraag:: KU1I7Ien bfjwoorregtaae de vraag
bioor
den
als bbvoeglike
bfjvoeglyke naamwoorden
naamwoorden gebruikt
gebruikt worden,
wordeJl, door FRANS
den als
WILLEMS (5),
(5),
WILLEMS

heeren
Vries en
\Vinkel een
een geslacht
geslacht wordt
wordttoegekend,
toegekend,dat
datniet
nietmet
met
heeren De
De Vries
en Te Winkel
ons Vlaamsch
Vlaamsch taaleigen,
taaleigen, ja zelfs
zelfs met
met het
hetvroegere
vroegeregebruik
gebruikininNoord-NederNoord·Nederland
categoriEën van
van vreemde
vreemde en
en samengestelde
samengestelde
land overeenstemt,
overeenstemt, maar
maar geheele categorieën
opmannelijke
mannelijke en
envrouwelijke
vrouwelijke
naamwoorden
woorden, die
die tevens
tevens op
naamwoordenen
en van
van woorden,
naamwoorden kunnen
onze streken
"treken eenen
eenengansch
gansch
naamwoorden
kunnen worden
worden toegepast,
toegepast, volgen in onze
laatste substantieven
substantieven werden
werden door
door onze
onzemedemedever:;chillenden
verschillenden regel.
regel. Over
Over die
die laatste
die bij.
leden M. ROOSES
RoosES en
en G. MINNAERT
MINNAERT bijzondere
bijzondere vèlslagen
verslagen uitgebracht, die
beraadslagingen zullen ter
ter sprake
sprake komen.
komen .•
verhandeling
de algemeene beraadslagingen
» Zie de verhandeling
Toekomst, 1871, blzz. 57-60.
57-60.
van M. ROOSES
RoosES in De Toekomst,

.

(I) In 1871.
1871. Zie
Zie de
de vorige
vonge nota.
ncta. Deze
Deze lezing
lezingwerd
werdovergenomen
cvergenomen in
in De
Toekomst, 1871, blzz. 319-324.
Toekomst,
319-324.
1883. Volgens
Volgens Pol
Pol de
de Mont
Mont is
is niet
niet de
de evenknie
evenknie van
van iemand,
iemand,
(2) In
In 1883.
van die
die van
van dezes
dezes iemand
iemand zou
komen.
degene wiens
degene
wiens knie
knie op
op gelijke
gelijke hoogte
hoogte van
zou komen,
integendeel evenknie
evenknie van
van een
een ander,
ander, degene,
degene, die van
van eene
eene gelijke
gelijke
maar is integendeel
komt, volgens
volgens spreker,
spreker,
geboorte, van
van eenen
eenen gelijken
gelijken oorsprong
oorsprong is.
is. Knie komt,
geboorte,
hetAngelsaksisch
Angelsaksisch cnéo, dat geslacht beteekent...
beteekent... .Evenknie
Evenknie is
is
overeen met het
overeen
dus zooveel
zooveel als
als geiijkslachtig,
g ety'ks lach tig, en
en bij
bij overgang,
overgang. wederga,
wederga, gelijke.
gelijke. —
dus
betwijfelt de
de juistheid
juistheid van
van dien
dien uitleg. In
In de
de volgende
volgende zitting
zitting
Dr. Willems betwijfelt
eene inlichtingen
inlichtingen over
over dat
dat woord
woord mede.
mede.
deelt D. Claes nog eene
1897. Hij
Hij besluit
besluit1°
1° dat
dat berd, in geheel Vlaamsch-België
Vlaamsch-België en in
in een
een
(3) In 1897.
deel van
van Holland
Holland van
vandagelijksch
dagelijkschgebruik,
gebruIk, niet
lIiet««verouderd»
is, zooals
zooals het
het
verouderd » is,
in alle
alle Hollandsche
HolJanasche woordenboeken
woordenboeken voorkomt;
dat het
het woord
woord in
in dien
dien
in
voorkomt; 2'
2° dat
onze taal
taal altijd
altijd bestaan
bestaanheeft,
heeft, en 3° ook in
inde
deandere
andereGermaansche.
Germaanschee
vorm in onze
vorm
voortbestaa t. »»
talen voortbestaat.
1886.
(4) In 1886.
(5) In 1880.
1880. D. CLAES
CLAES keurt
keurt die
Een
die uitdrukkingen
uitdrukkingennoch
nochafal noch
noch goed.
goed. Een
(5)
bekwaam schrijver
schrijver moet
altijd en
de regels
regels
bekwaam
moet niet
niet altijd
en overal
overal verslaafd
verslaafdzijn
zijn aan
aan al
al de
spraakkunstmakers opgegeven;
welkegevallen
g~vallen
door spraakkunstmakers
opgegeven; hij
hij zal
zal zelf oordeelen
oordeelen in welke
betere uitdrukking
uitdrukking van
vanzijn
zijngedacht,
gedacht,van
vanzulke
zulkeregels
regelsverwijderen
verwijderen
hij zich, tot betere
kan. Prof.
Prol.P.P.WILLEMS
WILLEHS beaamt
beaamt zulks voor
voor groote
groote schrijvers.
schIijvers. Men
Men zij
zij nochtans
nochtans
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Zelfstandig gebruikte bijvoeglijke woorden, door FRANS WILLEMS (i).
Aanwijzende voornaamwoorden :

Verbuiging van degene, door prof. HEREMANS (2),
Verbuiging van degene, door prof. P. WILLEMS (3).
Werkwoorden :

Eenige verbuigingen van werkwoorden en gebruik van andere
zindeelen die met den aard onzer taal stridig zijn, door FRANS
WILLEMS

(a),

In hoeverre de samengestelde werkwoorden als scheidbaar of
onafscheidbaar juist opgegeven woorden in de Wóordenljst van
DE VRIES

en

TE WINKEL,

door EM.

VAN DRIESSCHE (5),

Bediijvende werkwoorden lijdend gebruikt, met den nominatief
van den persoon en den accusatief van de zaak, b. v. hij werd den
kop ingeslagen, door prof. P. WILLEMS (6),
Fibula etymologica, b. v. een diepen slaap slapen, een spel

spelen, zijnen gang gaan, door

EMIEL SPANOGHE (7),

voorzichtig. Willekeurigheid is altijd gevaarlijk. De miskenning der regels,
dan ook als zij bij uitzondering voorkomt, kan wellicht in bandeloosheid
ontaarden.
(i) Zie Verslagen en Mededeelingen der Koninkl ij ke Vlaamsche
Academie, 1889.
(2) Zie De Toekomst, 1871, blzz. 63-69, en de Handelingen der
Maatschappij, blz. 9.
(3) Zie De Toekomst, 1871, blzz. 305-318, alsook de Handelingen der
Maatschappil, blz. to. Gezien het verschil van ge oelen tusschen HEREMANS
en P. WILLEMS besluit de vergadering, op voorstel van HEREMANS, e dit
punt te onderwerpen aan het oordeel van de schrijvers van 't Woordenboek,
inzonderheid van prof. De Vries ». Ik weet niet of en hoe de Vries antwoordde : in het archi€f bestaat daarover geen brief. Zie hooger blz. 1011, nota.
Het Woorde boek is in de letter D nog niet tot aan Degene geraakt.
(4)In . I881.

v

(5) In 1871.
(6) In 1874. Zie De Toekomst, 1874, biz. 267. Zie ook in De Toekomst,
1873 (blzz. 278, 382, 4 18 , 477, 534) eenen pennetwist tusschen L. DE Bo
en D. CLAES, die aanleiding gaf tot de lezing van prof. P. WILLEMS.

(7) In 1882.
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Het werkwoon d schingen, door POL DE MONT (I),
De uitdrukking ontslag nemen of ontslag geven, door D.
CLAES (2),
die welke voorkomt in « ... belang stellen in onze taal, als
zinde zij de taal... » (3).
Bijwoorden :
De bijwoorden immer en nimmer worden door middeleeuwsche en hedendaagsche schrijvers niet uitsluitend gebruikt om de toekomst aan te duiden, door DES. CLAES (1).
Voorzetsels.
Hem gebiedende van onzen broeder te verdriven (J. David) (5).
3de deel van de spraakkunst : Volzinnen.
Over den volzin, door AZIAAT JOOS (0).
Zinsontleding, door JOZEF JACOBS (7).

(i) In 1883. Op de vraag « Is schingen eene verbastering van schijnen,
of moet het aanzien worden als een afzonderlijk bestaanhebbend woord
antwoordt hij ontkennend voor de eerste, bevestigend voor de tweede helft,
en staaft zijn oordeel door de woordafleidkunae en het verschil van beteekenis
tusschen schingen en schijnen.
(2) In 1901. HEREMANS in zijn Woordenboek heeft zijn ontslag geven,
ontslaggever, ontslaggevend. CLAES houdt het met HEREMANS totdat het
klaar zal bewezen zijn 1° dat zin ontslag geven niet mag gebruikt worden,
en 2 ° dat er voor démissionnaire eene betere uirdrukking bestaat dan ont-

slaggever, ontslaggevend.
(3) In 1875. Zie Handelingen der Maatschappij, blz. 21.
(4) In 1893. Uit honderden voorbeelden uit onze middeleeuwsche, onze
latere en onze hedendaagsche schrijvers blijkt dat die woordjes ook het tegen'woordige en nog meer het verledene beteekenen.
(5) In 1877. Zie Handelingen der Maatschappij, blz. 14.
(6) In 1889. Hij ontwikkelde de volgende gedachten : Dobrgaans wordt
door onze spraakkunsten .weinig belang gehecht aan de studie van den volzin,
en ten onrechte... Wat voor volzinnen moeten wij maken ? Lange of korte?
Onze taal is niet gezet op korte volzinnen, neen, zij verdraagt ook de lange :
de volzin is onafscheidbaar van het uitgedrukt gedacht, en daarom zulk
gedacht, zulke volzin. Zie Archief der Maatschappij.
(7j Zie Cassianusblad, 1909-- 191o.

---
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Ode deel van de spraakkunst . Uitspraak.
Noodzakelijkheid eener algemeene beschaafde uitspraak in de on=derw sgestichten van Vlaamsch-België, door JAN KLEYNTJENS(I),
Het lezen, door NIK. THEELEN (2),
Dient het onderscheid tusschen de zuivere of zachilange en
gemengde of scherplange e en o in de uitspraak bewaard, door JAN
BOLS (3),

Onderzoek over den klemtoon in onderwijs, onderhoud, enz. (a).
(t) In 1902. Hij drukte er op dat de beschaafde lieden ook eene
beschaafde d. i. eene dialectvrije uitspraak moeten hebben... Zijn voornemen
is niet eene bepaalde uitspraak op te dringen, maar wel eene overeenkomst te
.bewerken van personen, die de zaak zouden bestudeeren, om hierna hunne
zienswijze aan het algemeen oordeel te onderwerpen.
In de bespreking die daarop volgde, vond de zoogenaamde Hollandsche
uitspraak, welke in de scholen van Noord-Nederland gebezigd wordt, verdedigers, maar het meerendeel der leden waren van gevoelen dat men niet alles
moet opofferen, doch veel toegevingen doen,
Als praktisch middel tot het bekomen van den gewenschten uitslag (zuivere uitspraak onzer taal in de scholen) wordt aangeduid de Koninklijke
Vlaamsche Academie te verzoeken van den Minister van Onderwijs de aanstelling te bekomen eener Commissie, bestaande uit eenige leden dier Academie met toevoeging van andere bevoegde personen. Deze Commissie zou
belast worden het vraagstuk der zuivere uitspraak te onderzoeken, vaste
regels voor te stellen en een beredeneerd verslag uit te brengen dat door den
Minister zou worden openbaar gemaakt, en welks voorschriften bij middel
van een ministeriëel besluit verplichtend zou worden voor al de scholen van
:het land. Men zou dan ook bij de geestelijke overheid moeten aandringen om
de voorgestelde uitspraak overal te doen aannemen.
(2) In 1909. Hij vertrok van deze droeve waarheid, dat het leesonderricht in de scholen veel te wenschen overlaat. Dit heeft erge gevolgen voor het
latere leven. Hij vroeg dus : hoe lezen ? Hij duidde eenige middelen aan om
den slechten toestand te verhelpen.
(3) In 1881. Deze lezing verscheen zeer uitgebreid in De nieuwe School;en Letterbode (Baarle-Hertog, 1882) en in afzonderlijke brochure (47 blzz.).
Eene 2 e uitgave werd in 1891 gedrukt te Gent, bij Suffer (50 blzz.), en geeft
bijstemmende brieven aan den schrijver gestuurd door hoogleeraar Dr.
H. Kern (Leiden), J. A. M. Mensinga (Flensburg), Dr. Johan Winkler (Haarslem), hoogleeraar Mathias de Vries (Leiden), W. J. Hofdijk (Amsterdam),
.gin K. L. Ternest (Wetteren).
(4) In 1879. Zie Handelingen der Maatschappij, blz. 22.
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deel van de spraakkunst : Vertalingen, uitleg van
schrijvers.

Over de vertaling uit het Latijn en het Grieksch in het Nederlandsch, door JAKOB MUYLDER MANS ( I).
Uitleg van de verzen uit Vondel's Lucifer :
« Had zich Apollion in zijnen last gekweten,
Hij had ons hemelrijk in Adams rijk vergeten. » (2).
Uitleg van vers 341 uit Vondel's Luc fer :
« Zijn geheimenis zij bondig »,
door Pater SALSMANS (3),
en, om de gansche reeks van werkzaamheden te sluiten :
Verslag over den 3den vacantieleerb ang gehouden te Leiden, door
FRANS TOMBEUR (4).
(1) In 1909. Hij deed het nut kennen dat er steekt, voor het aanleeren
van het Nederlandsch en de ontwikkeiing van het verstand, in eene welverzorgde vertaling uit de Latijnsche en Grieksche schrijvers. Op deze hoogst
nuttige voordracht volgde eene belangrijke bespreking, waar de opzieners
van het middelbaar staatsonderwijs Dr. L. GOEMANS en Dr. A. HABETS en
de eere-hoofdschoolopziener JAN KLEYNTJENS aan deelnamen. Zie Dietsche
Warande en Belfort, 1909, bizz. 265-275.
(2) In t881. Prof. HEREMANS, die deze vraag stelde, merkte op dat
enkele uitgaven drukken : naar eigen lust, en dacht dat zoo wellicht het
vers diende gelezen. — Di. ROERSCH verwierp deze tweede, latere lezing.
Hij legde als volgt Vondels woorden uit : Had AÁollzon zich kwijt of los
gemaakt in zijne verplichtingen, dat is, in, gedurende zijnen last; dus
had Apollion zijne verplichtingen vrijwillig met der? voet getreden. —
Voor prof. WILLEMS was de zin de volgende : Had zich Apollion, voor hij
op aarde, in 't Paradijs, beneden kwam, reeds losgemaakt van de op hem
drukkende plichten... — D. CLAES staafde deze beide laatste meeningen
door te wijzen op de beteekenis van 't ww. kw ijten : zich los-, vrijmaken van
lasten of verbintenissen, zich ontlasten; als b. v. in «ende hij kweette al de
eerstgeboornen van hunne zonden.
(3) In 1905. Zie Handelingen der Maatschappij, blzz. 106-115.

(4) In 1908. Hij weidde vooral uit over de voordrachten van prof. Hesseling en van prof. de Groot : de eerste behandelde het Grieksch en `het
Nederlandsch, — cie tweede, Land- en Volkenkunde. M. Tombeur wees ten
slotte op het nut van deze vacantieleergangen voor studenten en leeraars,
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ken, petities tot Staatsbestuur of andere overheden nopens zaken

rakende de Vlaamsche Beweging, enz.
Zeker valt er te betreuren dat de Zuidiiedethndsche Maatschappij geen bestendig orgaan gehad heeft om die voordrachten, welke nu in 7-8 verschillende tijdschriften werden gedrukt (I), ofwel -- jammer genoeg -- tot hiertoe ongedrukt bleven, regelmatig op te nemen. blaar liet was de schuld niet der
Maatschappij, die deed wat ze kon. De toelagen, soms door het
Staatsbestuur verleend (2), werden deels aan het uitschrijven
van wedstrijden (3), deels aan liet drukken van twee Idioticons en
van eersen bundel oude onuitgegeven liederen nuttig besteed (4).
doen wedervaren, dat de Zuidnederlandsche Maatschappij tot stand gekomen is... » (Archief).
Allen wenschten eenheid met Noord=Nederland, maar allen waren toch
van gevoelen dat eenheid moet steunen op onderzoek en toenadering van
.beide kanten. Zie hooger nog blz. 999 (6e nota), blz. 1000 (5e nota), blz. 1009
(3e nota).
En zoo verstond het ook prof. MATHIAS DE VRIES zelf, wiens toegevende antwoorden over de hem voorgelegde betwiste punten meermaals door
HEREMANS vermeld werden. Ook J. VAN BEERS doelt er op in een schrijven

aan

TH. RoUCOURT

(Archief).

Over de kwestie der uitspraak van de gemengde of scherplange ee en oo
ondervond ik dezelfde breede gedachten vanwege de Noordnederlanders
M. DEV R IES, KERN, J. TE WINKEL, HOFDIJK, MENSINGA, JOHAN WINKLER,
BEETS, TEN KATE enz. (zie mijn werkje Verschil in uitspraak..., Gent,
Suffer, 1891), alsmede voor mijne verhandeling over weerd en waard, hert
en hart, bie en bij, vanwege de opstellers van 't Woordenboek der Nederlandsche Taal G. J. BOEKENOOGEN, A. KLUYVER en A. LODEWYCKX (zie
Eenige Regeltjes, Lier, 1908, blz. 92). Die allen verstaan gezeide « eenheid '
anders dan menige Vlaming, « veel meer verhollandscht dan de Hollanders
zelven » (ibid., blz. 90) !
N.

(1) B. v. in : De Toekomst, Nieuwe School- en Letterbode, Jong
Vlaanderen, Vlaamsche Kunstbode, S. Cassianusblad, Dietsche Warande
.en Belfort, Annuaire de l' Academie Royale de Belgique, Verslagen der
Koninklijke Vlaamscke Academ ie, Handelingen der Maatschappij.
1200 fr. (1875), 1200 fr. (180o), 1200 fr. (1885),
fr. (1887), 1 125 (1898), 500 (1904).

(2)

I000

600

fr. (1886),

(3) Twee wedstrijden voor Vlaamsche Idiotismen en één voor oude
onuitgegeven liederen. Zie hooger blzz. 995 en 99 8 .
(4) 2510 fr. (Hagelandsch Taaleigen, door J. F. TUERLINCKX), 1169 fr.
(Haspengouwsch Taaleigen, door A. RUTTEN), 1996 fr. (Oude Liederen {
verzameld, door

JAN BOLS).

.

-- 1019

—

De Maatschappij deed voorts met hare beperkte geldmiddelen wat in hare macht was voor het uitgeven der uitnoodigingsbriefjes en verslagen van elke zitting, der driejaarlijksche algemeene verslagen over de werkzaamheden, en der twee deeltjes
Handelingen deze leste jaren verschenen (I). Zelfs van de zuinig
bestierde penningen, voortkomende van onze jaarlijksche bijdragen, kon zij soms een verdienstelijk werk ondersteunen, b. v.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (2), — en medehelpen
in betoogingen ter eere van HOFMANN VON FALLERSLEBEN, van
CONSCIENCE, van Vrouwe COURTMANS, van COREMANS en van
FRANS DE. CORT (3).
Mijne heeren, rekening houdende met de moeilijkheden die
de Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde te doorworstelen had, meenen wij te mogen besluiten dat zij, door haren
weldadigen invloed zoowel op eene heele schaar dichters en
prozaschrijvers als op hare talrijke leden in Universiteiten, in
vrije en officiëele Middelbare en Lagere scholen werkzaam,
tijdens beur 40-jarig bestaan veel goeds teweegbracht, en de hoop
koesteren dat zij, het door de stichters beoogde doel getrouwelijk
nalevende, onder de wakkere leiding van haar bestuur (4) en met
de eendrachtige pogingen van hare leden, nog lange jaren tot
bate van ons volk zal bloeien en groeien.

(t) Nr I verscheen in 1906, nr 2 in 1908 (beide te Antwerpen, bij Jan
Boucherij).
(2) In 1889 gaf zij daarvoor 50 fr.
(3) Voor de betoogingen ter eere van HOFFMANN V. F. (1871) 100 fr., van
CONSCIENCE (1881) 100 fr., van Vr. COURTMANS (1 886) 5o fr., van COREMANS(1 889) 25 fr., — ter gedachtenis van FR. DE LORT, om eene kroon te leggen
bij zijn borstbeeld (1895), 25 fr. — Hier zij bijgevoegd dat er, sedert 18 77,
200 fr. 's jaars besteed wordt tot gedeelteiijke vergoeding van de reiskosten
der op de zittingen aanwezige leden.
(4) LIJST DER BESTUURLEDEN.

Eerevoorzitters : J. H. Bormans (1870-1878).
H. Conscience (1879-1883).
J. F. J. Heremans (1883-1884).
Voorzitters : J. F. J. Heremans (1870-1881).
P. Willems (1881-1898).
P. Alberdingk Thijm (1898-1904).
D. Claes (1904-7 Meert 1910).
Jan Kleyntjens (sedert 27 Juni 1910).
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Ondervoorzitters

Secretarissen

Schatbewaarders

:

:

:

P. Willems (1870-1881).
D. Claes (1881-1904).
H. Sermon (1904: H. Sermon overleed datzelfde jaar).
A. de Cock (1905 : A. de Cock nam zijn ontslag als
ondervoorzitter den t t Meert 1909).
J. Kleyntjens (t t Meert 1909-27 Juni 1910).
De opvolger werd nog niet benoemd.
Th. Roucourt (1870.1876).
Jan Bols (1876-1881).
Pol de Mont (1881-1885).
J. Muyldermans ((885-1900).
Jan Boucherij (sedert den 22 April 1900).
Th. Roucourt (1870-1876).
Jan Bols (1876-1905).
Jan Boucherij (sedert den 26 October 1905).

EEN PROCES
VOOR DE
.4(

REDENAERS NANOEN PROOSSCHE »
te Brugge, uit het jaar 1471,
door EDW. GAILLIARD.

Den 14 September 1471, wezende « den eersten dinghedach
naer den Ougst », had « Gheleyn de Saintgenoys », wonende op
't Oostproostsche te Brugge, voor de heeren « redenaers » van
het Proostsche (1) aldaar, gedaagd zekeren « Jacop uten Poele »,
om dien te doen veroordeelen hem, « Gheleyn de Saintgenoys, te
laten ghebrukene een asyment (2) staende binnden (sic) huuse
Zwaerdekene, zo hij dat jeghens den zelven Jacop uten ten
Poele ghehuert hadde ».
Alhoewel Jacob uten Poele ontkend had bedoeld huis « ende
specialic taysment (3) » aan « Gheleyn de Saintgenoys » in pacht
(t) Het « Proossche » of « la Prévóté de Saint-Donatien, à Bruges, était
avec le Canonicat (« Canuenixsche ») ce que les feudistes appelaient une
seigneurie ecclésiastique ». Indépendante, à certains points de vue, en matière
politique et civile, elle avait son organisation particulière, ses Geuren ou privilèges, sa juridiction, son territoire... Le territoire des deux seigneuries était
en partie enclavé dans la ville de Bruges, en partie éparpillé dans le Franc, et
le reste se trouvait hors de cette chátellenie (L. Gilliodts-van Severen, Coutume de la Prévóté de Bruges, Introd., blzz. 1-2.)
Het « Oostproossche » bevatte een deel van de Stuifzandstraat, te Brugge,
west van de Sint-Annakerk aldaar. Het was in die straat, dat het huis « Ten
Zwaerdekene I. stond.
(2) Asyment en Ayslnent zijn verbasterde vormen van het OFr. Aisement = Beste kamer, Gemak, Geheim gemak. Zie ons Gloss. à 1'Invent.
Archives Bruges van L. Gilliodts-van Severen, v° Aysement, en Verdam,
Middeludl. Wdh., v° Aisement.
(3) Zie noot

2.
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te hebben gegeven, toch was, « naer dat redenaers (i) danof
« hoorden uter mond van Gillis Wapoel ende den voorseiden
« Jacop uten Poele », den zelven « Ghelein ghekent zijn ver« met (2) ende ghewijst te ghebrukene naer den inhoudene van
« zijnen heessche ».
« Gheleyn de Saintgenoys » had derhalve zijn proces gewonnen (3).
Edoch, Jacob uten Poele weigerde stellig zich naar 't vonnis
van de « redenaers » te gedragen. Dat hij overigens een weinig
inschikkelijk man was, mag blijken uit de « Infortnacie ghehoord
« den xxvsten dach van October a° lxxj (1471), present Clais
« Marteel ende Jan van Boneem f. Anthonis, als redenaers, omme
« te wetene of Jacop uten Poele ghe.iaen heift jeghens tvonnesse
waren de « Ratiocinatores »:
(i) De « Redenaers vanden Proosschen
« Les droits de juridiction et d'administration du Prévót de Bruges (de Proost
van de kerk van Sint-Donaes aldaar) étaient exercés par les délégués ou mandataires du Prévót, portant le titre d'échevins (scabinos) et de reneurs
(ratiocinatores) ». Zie L. Gilliodts-van Severer], op. cit., Introd., blz. 8.
« L'administration de la Seigneurie de la Prévóté — zegt nog die geleerde schrijver, op. cit., Introd., blz. 46 -- se composait d'un vicaire, qui était
d'ordinaire un chanoine du chapitre de Saint-Donatien, le représentant ecclésiastique du prévót; d'un bailli, son représentant laïque ; d'un lieutenantbailli ; de vingt -sept conseillers ou reneurs; d'un greffier ; d'un receveur;
Orin clerc; de deux ammans; de six sergents ou officiers (dienaers); de deux
taellieden ou procureurs... Les vingt -sept charges de reneur étaient héréditaires et transmissibles... »
Nadere bijzonderheden in genoemd werk, passim.
(2) Vermet — Actoris petitio (Kiliaan), of de Klacht, in rechtszaken.
Zie ons Gloss. u. s., v° Vermet.
« Zijn vermet ghekent zijn », spr. van den eischer of aanlegger in rechten,
is hetzelfde als het Fr. Se voir adjuger ses conclusions : Adjuger au demandeur ses conclusions — Rendre un jugement conforme aux prétentions du
demandeur. (Littré, Dict.)
(3) Staatsarchief te Brugge, Fonds van het « Proossche », Nr 228, Ferie-

boek van 1467 tot 1473, fol. xcix v°.
De Ferieboeken waren de « livres des résolutions de la Chambre a. Er
waren twee Kamers, zitting houdende alle Zaterdagen, de eene van 15 Februari
tot 15 Augustus, de andere van 15 Augustus tot 15 Februari. (L. Gilliodtsvan Severen, op. cit., Introd., blzz. 65, 137 en 205.)
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(I)
« heift
heeft ».
Jacob
wilde echter geen rede
rede verstaan.
verstaan. Al
Al had
had
Jacob utenPoele
uten Poele wilde
«« Gheleyn
Saintgenoys » hem beleefd
beleefd verzocht
verzocht te
te «« onderonderGheleyn de Saintgenoys
houden tvonnesse vanden
van den heeren de
de redenaers
redenaers»,», hij
hij had
hadvlakaf
vlakaf
verklaard
dezes«« woorden
ende brabbrabverklaard met het vonnis en met al dezes
woorden ende
belinge (2) »» niets
hebben. Ruimt
Ruimt het
hethuis,
huis, had
had hij
hij
niets te
te maken
maken te hebben.
gezegd,
wij zullen
zullen noch tzollen
tzollen (3)
(3) deen
deen over
over dandere
dandere ».
gezegd, «« of
of wij
Zoover
hij, Jacob
Jacob uten
uten Poele,
Poele, het
hetzelfs
zelfsgedreven,
gedreven,dat
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(3) Tzollen
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h. v.,
v., 2209 :: Sollen
Sollen niet
met een
een mensch
mensch
(3)
'Villekeurig en gewelddadig
gewelddadig met
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deen over
OVerdun.da,,Willekeurig
waarvan bij
bij Verdam
Verdam geen
geen voorbeeld
voorbeeldvoorkomt,
voorkomt,beteekent
beteekentwellicht
wellicht
dere, waarvan
Elkander in
in de
de haren
haren vliegen,
vliegen, Aan
Aan 't'tvechten
vechtengeraken.
geraken.
Elkander

=

=

hen : Hem (zich)
Onderdraghen:
(zich) onderdraghen
onderdraghen == Zich geven, fr.
fr. Céder
Céder
(4) Onderdrab
dragen onder
onder enen
enen —
= Zich voegen
voegen naar
naar
plus résister).
résister). Vgl.
Vgl. met
mei Hem dragen
(Ne plus
iemand, bij
bij Verdam,
Verdam,v°
V Dragen,
Dragen,col.
col. 383.
383. Ons
Ons Hem onderdraghen
onderdraghen heeft
heeft echter
echter
iemand,
volontéde
dequelqu'un
quelqu'un: :Buigen
Buigen
bijgedachte van Zich
Zich buigen,
buigen, fr.
fr. Céder
Céder àà lalavolonté
de bijgedachte
of bersten
bersten!
of
!
Manen van
van den
den rechte.
rechte. Z
Ze
Gloss. u. s., blzz.
blzz. 416
416 en 891,
891, en
en
(5) Manen
e ons Gloss.
onze Keure
Keure van
vanHazebroek,
Hazeol'oek,Va°
Vde deel,
detl, blzz.
blzz. 142
142 en
en 345
345-346.
onze
346.
Doen tvonnesse
tvonnesse vulcommen
vulcommen =
= Doen
Doen uitvoeren,
uitvoeren, Doen ten
ten uitvoer
uitvoer
(6) Doen
brengen;; Fr.
Fr. Faire
Faireexécuter
exécuter(mettre
(mettreààeffet,
effet,mener
menerà àaccomplissement).
accomplissement).
brengen
O

-

— 1024 —
Aldus luidt het lieele stuk :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van « SintDonaes », nr 828, Ferieboek van 1467 tot 1473, fol. xcix vo : « Actum

xiiij in September ao lxxj (1471), coram Bambeke, Wulfsberghe,
Muelne. Ende was den eersten dinghedach naer den Ougst.
Oostproossche, per Gheleyn de Saintgenoys.
Jacop uten Poele, omme te laten ghebrukene den zelven Gheleyne een asyment staende binnden (sic) huuse Ten Zwaerdekene, zo
hij dat jeghens den zelven Jacop uten Poele ghehuert hadde, etc.
De voors. Jacop ne kende hem an thuus ende specialic ant aysment ;heen huere.
De voorn. Ghelein presenteirde redenaers te vullen te informeren, dat by thuus ende ayyment jeghens den zelven Jacop ghehuert
hadde also langhe als svoors. Jacops uten Poele huere gheduerde.
Ende mids dat hem Jacob dat ontkende, Ghelein was ghewijst
te zijnder instancie, ende naer dat redenaers danof hoorden utcr
mond van Gillis Wapoel ende den voors. Jacop uten Poele, den zelven Ghelein was ghekent zijn vermet ende ghewijst te ghebrukene
naer den inhouderie van zijnen heessche. »
Daarop volgt :
Ferieboek u. s., fol. cv vo : « Informacie ghehoord den xxvsten dach
van October ao lxxj (1471), present Clais Marteel ende Jan van Boneem f. Anthonis, als redenaers, omme te wetene of Jacop uten Poele
ghedaen heift jeghens tvonnesse van redenaers, also hem Gheleyn
de Saintgenoys vermeten heift etc.
Jacob Fane, wonende ten Proosschen, oud lvij jaer. partije niet
bestaende zeide bij Bede, dat hij hoorde dat Ghelein de Saintgenoys
zeide tot Jacop uten Poele : « Jacop onderhoudet tvonnesse vanden
hoeren de redenaers ». Ende doen andwordde Jacop uten Poele : « Ic
en houder niet of ende rumet thuus, of wy zullen noch tzollen deen
over dandere ». Ende anders ne weet hy niet der of.
Gillis Wapoel, poorter te Brugghe, oud xlvj jaer, zeide bij eede,
dat hij vander questye niet en weet.
Jan van Lonnen, oud 1 jaer, partije niet bestaende, zeide bij'cede,
naer zijnen besten onthoude, dat Jacop uten Poele zeide toot Ghelein de Saintgenoys onder andere worden : « Ic en houde vanden
vonnesse niet ende van uwen woorden ende brabbeiinge : ic en hebher niet mede te doene. Ic zal noch hu lijf hebben of ghij tmijne ».
Encle anders ne weet hij niet der of.
Jacob Waghon, oud lvj jaer, zeide bij eede, dat hij hoorde Jacop
uten Poele, lijdende voor zijn duere, zeide toot Ghelein de Saintgenoys : « Ghelein ghij zult hu onder draghen, of ic zal hu lijf hebben of ghij tmijne », maer waer over het toequam ne weet hij niet.

.
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Bemoedt (x) dat was ter cause vanden asymente, dat hem ghewijst
was te ghebrukene bij redenaers, want anders ne hoorde noyt dat
eenighe questye was tusschen hemlieden.
Pieter van Diepen a. e (a), oud xxxix jaer, zeide bij Bede, dat
naer dat tvonnesse ghewijst was bij redenaers tusschen Jacob uten
Poele ende Ghelein de Saintgenoys, hij Ghelein quam an hem deposant ende zeide : « Pieter, gaet met mij. Ic wil Jacop uten Poele wat
zegghen ». Doen ghijnghen zij tsamen ende hoorde dat Ghelein de
Saintgenoys zeide toot Jacop uten Poele : « Jacop, wilt ghij tvonnesse
van redenaers vulcommen ? » Doen antworde Jacop uten Poele : « Ic
en wil met hu niet te doene hebben. Rumet thuus, ic schelde hu quite.
Ic en houder niet of van al datter ghedaen es ». Daer naer hoordi
Jacob uten Poele zegghen : « Ic zal noch hu lijf hebben of ghij tmijne ».
De bailliu maende redenaers vanden rechte, ende naer zekere
veursten ende uutstellen was ghewijst, dat de bailliu met twee redenaers zoude trecken ter plaetsen ende doen tvcnnesse van redenaers
vulcommen. Item aengaende den injurieuse worden, datmen Jacop
zal stellen te wetten ter tacxacie van redenaers.
Actum vij in December ao lxxj (1471). Horneweder, Messem,
Theimseke, Muelne, J. Boneem. »

Daarbij zou het evenwel niet blijven : de ruzie was trouwens
volop aan gang; en zie, thans komen ook de vrouwen in 't spel.
Nu gaan de poppen aan 't dansen. Inderdaad, « Jhane Andries »,
de jonge dienstbode van de weduwe van « Staessin » van den
Wijngaerde, zuster van « Gheleyn de Saintgenoys », was op
zekeren dag zoo stout geweest, tegen de vrouw van Jacob uten
Poele grove lasterwoorden uit te spreken.
Vandaar een nieuw proces.
Wij stellen ons voor, den gang van dit geding in oogenschouw te nemen, naar het Ferieboek, dat wij boven hebben aangehaald. Wij zullen er overigens gelegenheid bij vinden, om
kennis te maken met menige zonderlinge woorden en uitdrukkingen, welke in de processtukken voorkomen.

**
« Jacop uten Poele » klaagt « Jhane Andries » aan.
De zaak wordt, eerst den 21 December 1471, opgeroepen
voor de « redenaers » Horneweder, Lnts en Marteel.
Bemoeden = Vermoeden, Fr. Penser, Conjecturer. Zie Verdam, h. v.
(2) Die naam is gedeeltelijk onleesbaar.

(i)
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« Jhane Andries », — aldus verklaart « Jacop uten Poele »,
— heeft mijne vrouw erg beleedigd : « Waer es dese quade hoe
of scijte », heeft zij haar inderdaad nageroepen. Hij vraagt,
dat « Jhane » deze woorden « upwaert bringhe » of goed doe,
zoo niet dat zij veroordeeld worde tot zulke « reparacie » of eerherstelling als het « redenaers » goeddunken zal.
a Jhane Andries » loochent evenwel en verzoekt om een
afschrift van de klacht tegen haar ingediend, ten einde daarop .
op den eersten « dinghedach » of gerechtsdag na Kerstdag, te
kunnen antwoorden. Die vraag wordt haar door « redenaers »
toegestaan :
,

Ferieboek u. s., fol. cxij : « Actum xxj in December ao lxxj (1471),
coram Horneweder, Luts, Marteel.
Oostproossche, per Jacop uten Poele.
Jhane Andries, ter cause van dat zoe gheroupen zoude hebben
up (1) svoors. Jacop uten Poele wijf, zonder cause of redene : « Waer
es dese quade hoe (2) of scijte (3) », omme die woorden upwaert te
bringhene (4), of danof reparacie te doene ter ordinance van redenaers.
De voors. Jhane ontkende de worden ende hiesch den heesch
over te hebbene in ghescriften, omme daerup te andworden ten eersten dinghedaghe naer midwintere.
tWelke huer also gheconsenterd was. »

(i) Roepen up (op) iemand = Achter iemand roepen. Zie Verdam,
v Roepen, col. 1528.
(2) Hoe. Aldus in het register, zonder verkortingsteeken, voor Hoere.
Er staat overigens « hoere » op fol. cxviij : « Ja, zecht ghij dat ic... een quade

hoere bem ».
(3) Scijte, ook Schijte. Bij Kiliaan, Schijte: Mulier spurca (vuile, onreine vrouw). Zie bij Verdam, vo Schite, col. 588.
Het luidt « hoe (= hoere) of Scijte », op fol. cxij. — « Scijtte », op fol.
cxiij. -- « Schijte », op fol. cxiiij. — De beteekenis « Hoere » kan opgemaakt
worden uit : « V,Tiens schijte hebbic gheweest ? », op fol. cxv,
(4) Upwaert bring-hen : Omme die woorden upwaert te bringhene

=

Goeddoen.
Op fol. cxiij luidt het echter : « De zelve woorden approberen (— Fr.
prouver) ende goed doen ». Vgl. met Inwaer doen, Inwaers en Inwaerts
doen, enz. = Doen blijken, Bewijzen, uit onze Keure van Hazebroek, IV,
blzz. 125-126 en V, blz. 324, col. 2.

— 1027 -In zitting van 18 Januari 1472 (1471 0. s.), nemen « Muelne,
Wulfsberghe, Bambeque » en « Steyl », « redenaers » ten Proostsche, kennis van de door Jacob uten Poele ingebrachte klacht :
Hij mag er zich op beroemen, zegt hij zelf, « een goed, eer« baer ende notabel man » te zijn, is « ooc daer voren wel bekent
« binder stede van Brugge », en had ten huwe genomen « eene
« goede, notable joncfre van goeder famen ende name ». Anders
weet hij niet van zijne vrouw, dan dat zij steeds « een wijf van
heeren », een eerlijke vrouw, is geweest : te allen tijde heeft zij
zich « zoetelicke ende tamelicke met hueren man in huwelicke
« ghedreghen », doet het nog, en dit overigens sedert zoo langen
tijd, dat zij hem tien kinderen heeft geschonken.
Niet lang geleden heeft zich echter « Jhane Andries », die bij
de « weduwe vanden Wijnghaerde » woont, veroorloofd in het
beluik van zijne woning te komen en tot twee-, ja driemaal toe
op zijne vrouw te roepen : « Waer es deze quade gheluwe
leelicke scijtte ».
Wat meer is, de genoemde weduwe, om deze scheldwoorden nog kracht bij te zetten, is komen liggen aan een venster van
het huis van « Ghelein de Saintgenoys », haren broeder, en heeft
« Jacops wijf ghevlouct, gherampt ende vele injurien thuerwaert
« ghesproken ».
Dat bovengenoemd « Jhanekin », bedoelde woorden alleen
bij ingeving van gemelde weduwe heeft uitgebracht, valt niet te
betwijfelen.
,

In elk geval, kan hij, Jacob, niet nalaten zijne vrouw te verdenken : zou het meisje soms iets « an huer ghezien hebben, dan
« van eenre vrauwen van eeren? »
Ook heeft hij de gezegde « Jhane » doen aanhouden. Kan
deze de door haar uitgesproken woorden « approberen ende
goed doen », dan vraagt hij, dat het hem vergund worde zijne
vrouw als « een quade scijte » te doen straffen, hetzij door hen
« redenaers » of « anders daert » hem, Jacob, « ghelieven zal ».
Zoo niet, dat « jhanekin », bij vonnis van « redenaers », gedwongen worde te verklaren onder wiens ingeven zij « de woorden
« gheroupen ende ghesproken heeft », of dat zij gestraft worde
« naer der equaliteit vanden sticke », en dat « in exemple ende
« speghele, dat hem allen andren wachten zullen van gelijcken
« te doene ».
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Jacop uten Poele wil overigens alles bewijzen « daert prouve
toe dient », en vraagt ten slotte dat « Jhane » in hechtenis behouden worde totdat uitspraak zij gedaan.
De baljuw van den Proost sluit zich bij den klager aan en
begheerdens wet », vraagt dat recht gedaan worde.
Aan haren kant verzoekt «Thane » afschrift van de klacht : zij
zal « ten eersten wettelicken dinghedaghe » daarop antwoorden.
Haar verzoek wordt ingewilligd en « Ghelein de Saintgenoys » verschijnt ter vierschare, om te verklaren dat hij voor
de aangeklaagde instaat, belovende deze « alle dinghedaghen
« te wetten te bringhene of te betalene tghewijsde ».
De tekst volgt :
Ferieboek u. s., fol. cxij v° tot cxiij vo : « Actum xviij in Lauwe
a° lxxj (1471 o. s.). coram Muelne, Wulfsberghe, Bambeque, Steyl.
Voor Ulieden wijse ende voorziene heeren mijne heeren
die redenaers zijt mijns heeren sProosts van Sinte Donaes in
Brugghe.

.

Zo gheift over in rechten verclaerse van heessche ende omme
Ulieder heeren vonnesse te vulcommene Jacop uten Poele, dat
al claer ende waer es, dat hij es een goed, eerbaer ende notabel man
ende ooc daer voren wel bekent binder stede van Brugghe; ende ooc
dat hij heift ghetrauwet eene goede, notable joncfre van goeder
famen ende name, ende niet anders wetende dan zoe al huer daghen
ghezijn heift een wijf van heeren, huer zelven huer (sic) oyt (i) zoetelicke ende tamelicke (2) met hueren man in huwelicke ghedreghen
heift ende noch doet, ende zo langhe dat zoe den zelven Jacop hueren
man ghedreghen heift x kindren (3).
Nietjeghestaende het heift ghelieft onlancx leden eene Jhane
Andries, wonende metter (4) weduwe vanden Wijnghaerde, te corn-

(I) Oyt = Altijd, Steeds. Zie Verd a- m, vo Ooit 10. Een belangwekkend
voorbeeld van den vorm Oynt : Staatsarchief te Brugge, Fonds der Ambachten van Brugge, charters, oud nr 3386, voorloopig blauw nr 8944: « Welcke
voornoemde kuere oynt tzijdert inviolabelic gheobserveert ende onderhouden

es gheweist... » (2 Oct. 5538.)
(2) Tzmelicke = Naar « betaemte » (zie bij Verdam en De Bo), Zooals

het betaamt.
(3) Dragen : Kinderen dragen = abs. Voortbrengen : « Dat si ... hueren man gedreghen heift x kindren » . — Dat zij haar man to kinderen heeft
voortgebracht, geschonken.
(4) Wonen met = Wonen bij, Dienen bij (als knecht, als meid).

.

---
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mene binden belokene (I) vanden voors. Jacop, daer hij woendt, ende
aldaer ute gheroupen injureghelike ende openbaerlicke, hoghe ende
overluud, up svoors. Jacops wijf : « Waer es dese quade gheluwe leelicke scijtte », ten tween of ten drien waerfsten, ende dat in confusie
ende scande der voors. joncfre te doene.
Ende dat meer ende aergher es, zo es commen, in confortante (2)
vander voors. Jhane, de voors. weduwe ende heift ghecommen ligghen
te Ghelein de Saintgenoys, huers broeders, teenre veinster (3), ende
heift aldaer der voors. Jacops wijf ghevlouct (4), gherampt (5) ende
vele injurien thuerwaert ghesproken.
(t) Belokene = Beluik. Zie ons Gloss. u. s., ° Belokene, en Verdam,,
Beloken. Beluik is eigenlijk het Fr. Enclos. (Zie De Bo.) Het schijnt evenwel dat het w. hier op Huis wijst, nl. op een huis samengesteld uit verschillende woningen, welke in een beslotene ruimte staan. (Zie onze Keure van
_Hazebroek, V, 287, v° Beloken hof.) Trouwens, op fol. cxiiij vo staat er :
g Dat Jacop uten Poele ...ende ooc Gheleyn van Saintgenoys wonen tsamen
in een huus... ». In elk geval, zal, met het oog op onzen tekst, door Belokene
wèl bedoeld zijn het deel van het huis door Jacob uten Poele eigenlijk
:bewoond.
(2) Confortante komt van het OFr. Confortance: Soutien. (La Curne
-de Sainte Palaye, Dict., h. v.) In confortante van... beteekent In versterking
.van..., In bekrachtiging van... (Om kracht bij te zetten), Fr. En confirmalion de... en niet En conformite' de... zooals een geleerde schrijver meende.
L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. du Franc, I, 15 : « In confortante
van welcken voorseyden previlegie van veydoinme van arreste, zoo es by letteren van. m (Oorkonde van 4 Maart 157o.)
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Vrije van Brugge, charters, oud
ar 1533, voorloopig blauw nr 3343 : « So hebbic ghebeden J., dat hi metgatlers mi dese lettren beseghelen wille met zijnen zeghele in confortante van
den mijnen... » (Akte van 22 Jan. 1 45 1 [1452 n. s.], gestoken door een andere
-van 12 Juli 1451.)
(3) Liggen teenre veinster te... = Aan, Door een venster liggen bij...
beneden luidt het : Liggen up de veinstre te...: « De voors. weduwe aldoe
lach up -de veinstre te... ». (Fol. cxiiij.)
(4) Vloucken=
= Vloeken. Iemand vloucken is zooveel als Vloekwoorden toebrengen, Vervloeken, Verwenschen. OFr.Jurer. Zie onze Keure
van Hazebroek, IV, 46 7. Andere voorbeelden van Vloucken, met de beteekenis u. s., in genoemd werk, IV, 167, col. 2, nota, en V, 414, col. 1, vo
Vloucken : Zifters vloucken.
(5) Rampen : Iemand rampen =. Ongeluk wenschen, Ramp toewen-schen, Verwenschen. Cfr. Verdam, vo Rampen. Het hier voorkomende voorbeeld is bijzonder belangwekkend. Bij Verdaan wordt er geen van dien aard
aangetroffen.
- v°

.,
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ghedaen heift
heift ,,uten
,uten woorden
eenighen, ende
ende niet
niet
woorden (2)
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(I)
Approberen == Fr. Prouver. Bij
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Palaye, Dict.
Dict.::
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Prouver.
Approuver== Prouver.
woorden.»van
opstokerij
(2) Woord:
Bij opstokerij
Woord :Iets
Ietsdoen
doen«uten
tuten woorden
van iemand
iemand = Bij
iogevene van...».
van ... >. (Reg.
(Reg.cit.,
cit.,fol.
fol.cxiiij.)
cxiiij.)
van
... , Onder
Onder ingeving
ingeving van
..., of
van...,
van...,
of « Ten ingevene

=

---- 1031
Prooscht (sic), omme daer of te hebbene dat hij sculdich es te hebbene, metten rechte, ende begheerdens wet etc.
De voors. Jhane begheerde copie vanden heessche, omme daer
up te andwordene ten eersten wettelicken dinghedaghe.
Ende twas huer also gheconsenterd.
Die (sic) stelde zoe borchtucht met Ghelein de Saintgenoys, de
welcke hem verbant de voors. Jhane alle dinghedaghen te wetten
te bringhene of te betalene tghewijsde. »
Op de klacht van « Jacop uten Poele » antwoordde Q Jhane
Andries », de verweerster, in dezer voege :
Die klacht is ongegrond. Al wat gebeurd is, spruit uit moeilijkheden welke voor dezen zijn ontstaan tusschen « Jacop uten
Poele » en zijne vrouw, aan den eenen kant, en « Gheleyn van
Saintgenoys », aan den anderen, betreffende zeker huis, « 't Zwaerdekin », dat zij te zamen bewonen : « Jacop uten Poele » en zijne
vrouw zijn dan ook « Gheleyne » en dezes zuster, de « weduwe
vanden Wijnghaerde » weinig gunstig gestemd.
Wat haar, «Jhane », betreft, zij is « joncwijf ende dienstbode »
van de genoemde weduwe en derhalve moet zij doen wat deze
haar gebiedt.
Welnu, zekeren dag dat de weduwe van den Wijnghaerde
een harer dochtertjes gezonden had naar het huis van haren
broeder « Gheleyn », om dit gedurende zijne afwezigheid te
bewaken, was zij, verweerster, op last van hare meesteres, met
eten voor het kind naar gezegd huis gegaan. Zij had echter, toen
zij aldaar aankwam, het « meyskin » gevonden « harde zeere
« zitten weenende ende grotelicx vervaert, dat nouwelicx... ghe4 spreken en conste, omme te zegghene zijn ghebrec ». Zij had
alles gedaan wat mogelijk was om het te paaien, doch vruchte,

loos. Eindelijk, was het onnoozele kind, « een jonc innocentkin
van .viij. of van ix jaeren », ter sprake gekomen : « Jonfre van de
Poele » was daar geweest; zij had het dochtertje zeer bitter
aangesproken en had bedreigd het eens duchtig met een groote
roede af te ranselen.
Alsof « jonfre uten Poele » had staan luisteren, op eens
kwam zij toegeschoten en riep zij tot « Jhane Andries » : « Wiens
schijte hebbic gheweist? » Ter vrede wille, « boene spays », had
zich de verweerster zeer beleefd verontschuldigd, zeggende dat
zij meende haer « in gheender wijs te naer ghesproken te
« hebben ». 't Kon nochtans niet baten. Vrouw uten Poele was
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niet te bedaren en zocht zienlijk een voorwendsel ow haar,
verweerster, later te kunnen benadeelen en in verlegenheid te
brengen.
« Jhane Andries » vraagt ten slotte dat recht gedaan worde.
Moest echter den eischer zijn eisch worden ontzegd, zooals het
wel gebeuren zal, « of godwille ende recht », dan behoudt zij
zich het recht voor, om hem verder te vervolgen.
Eindelijk vraagt de verweerster, mits borgtocht, van inhechtenishouding te zijn ontslagen.
En « mids desen partijen begheerdens wet ende stelden de
zake in rechte ».
Ziehier den oorspronkelijken tekst :
Ferieboek u. s., fol. cxiiij tot cxv vo : « Actum xxv in Lauwe
a° lxxj, coram Muelne, Hx (Heinricx) (1), J. Boneem f. Anthonis.
An Ulieden harde Eerwaerde, wijse ende voorzieneghe
heeren mijn heeren Redenaers mijns heerens Proosts van
Sinte Donaes in Brugghe.
Omme te verandwordene (2) upden heesch ghemaect ende overghegheven voor Ulieden mijne voors. heeren bi Jacoppe uten Poele
jeghens ende in prejudicie van Jehanne Andries, joncwijf ende dienstbode wesende vander weduwe vanden Wijnghaerde, int tghuendt
dat de voors. Jehanne zoude hebben gheroupen up svoors. Jacops
wijf te diverschen stonden : « Waer es die leelicke gheluwe schijte »,
ende ooc de voors. weduwe vanden Wijnghaerde aldoe lach up de

(t) In het register, « Hz » zonder meer. Doch — Heinricx. Zie genoemd register, fol. cx vo, alwaar de familienaam voluit geschreven is.
(2) Verandworden
Antwoorden. Een ander voorbeeld
Archief der Onze Lieve Vrouwkerk te Brugge, voorloopig nr 338, charter van 3 Mei 1429: « Dat men B. ende K. ghevrach doen zoude hoe ende
in wat manieren dat zij te buten wilden gaen van... (een eigendom door hen
verkocht), zo bi node, zo bi hoire ; ende aldaer sowas herlieden ghevrachghedaen van mi bailliu voorseid, ende zii verandwoorden : bi node, omme
beters wille ende omme aerghers te scuwene... »
Ook met de beteekenis van Antwoorden, Verklaren
L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. du Franc, I, 544 : r Van welcke t
drie rollen stappans eenen gheleyt zal zyn ende blyfven inden handen vander
wet, dander in handen vande deellieden, ende den derden inden handen
vande aeldinghers vanden voorseyden goede, omme byden voorseyden aeldinghers die te visiterene ende te verantwoordere of zy ghepaeyt zyn in
tvoorseyde overgheven, of en zyn... » (146 t .)
—
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vioucte ooc de voors. Jacops wijf ende gaf huer injurieuse woorden,
bijden welken de voors. Jacop hem bemoedt ghenouch, dat de woorden biden voors. Jhehannekin ghesproken zijn ghenouch ten inghevene vander voors. weduwe.
Nietmin heift ghedaen vanghen tvoors. Jhehannekin, omme dat
zoe die woorden bij huer ghesproken zoude upwaert bringhen ofte
zegghen bij wat instancien dat zoe die ghesproken hadde, ofte emmer dat zoe ghecorrigiert ende ghepuniert worde tzij bi titele van
banne, ofte den steen te draghene, in zulker wijs als recht ende
redene bewijst, also de heesschere mainteneird met meer woorden etc.
Hier up andwordt de voors. verwereghe tghuendt dat hier naer
volcht :
Alvoren zo zeicht de voors. verwereghe dat de voors. Jacop
uten Poele hem becroont ende beclaest (sic) (2) heift met onjuuster
causen up de voors. verwereghe ende zal bi uwer heeren vonnesse
ghewijst ende verclaerst worden ende over recht, behouden uwer
heeren waerdicheit, los, ledich ende quite, al costeloos ende scadeloos, vanden voors. heessche ende van al datter an cleift.
Omme daer toe te commene, zo zeicht de voors. verwereghe
ho (sic) dat warachtich es, dat Jacop uten Poele ende mijn joncfrouwe zijne ghezelnede ende ooc Gheleyn van Saintgenoys wonen
asamen in een huus, ende langhe ghedaen hebben, gheheeten tZwaerdekin, staende up tProossche, binnen der stede van Brugghe, omme
tbezit vander zelver wonijnghe zekere vele questyen ende ghescillen
gheresen zijn tusschen den voors. Jacop ende Gheleyne voor Vlieden, mijne voors heeren, ende andersins, in zulker wijs dat de voors.
Jacop noch zijn wijf niet wel ghejonstich (3) en zijn den voors.
Gheleyne noch ooc der voors. weduwe vanden Wijnghaerde, svoors.
Gheleyns zustere.
Ende aenghezien dat de voors. verwereghe joncwijf (q) ende
dienstbode es vander voors. weduwe, zo es zoe wel ghehouden te
doene huer were ende ooc te ghane daer zoe ze zent etc.
Zeicht voord, het heift ghelieft der voors. weduwe te zendene
een huer dochterkin ten huuse van den voors. Gheleyn, hueren
broedere, omme aldaer thuus te wachtene of te verwarene toot Gheleyn voors. thuus commen zoude, die doe wech was etc.
(t) Zie boven blz. 1029, noot 3.

(2)Te lezen « beclaecht

».

(3) Ghejonstich = Gonstich : Goedgunstig, Genegen, Welwillend. Zie
bij Verdam, v° Gonstich.
(4) Zie ons Gloss. u. s. en Verdam, v° joncwyf.
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voord de
de voorseide
voorseide verwereghe,
verwereghe, dat
dat huere
hueremeestrigghe
meestrigghe
Zeicht voord
huer zand
zand ten
ten huuse
huuse vanden
vandenvoors.
voors.Gheleyn,
Gheleyn, omme
omme huer
huervoors.
voors.
dochterkin, die
die daer
daerdoe
doewas
was also
also voors.
voors. es
es,, te draghene tetene; ende
ende'
de voors.
voors. verwereghe
verwereghe daer
daercommende,
commende, vandt
vandttvoors.
tvoors.meyskin
meyskinharde
harde
zeere zitten
zitten weenende
weenende ende
ende grotelicx
grotelicx vervaert,
vervaert,dat
datnouwelicx
nouwelicxjejezeere
ghens
voors. verwereghe
verwereghe ghespreken
ghespreken en conste
conste omme
omme tetezegzegghens der voors.
hem dicwille
dicwille vraechde.
vraechde. Ende
Ende
ghene zijn
zijn ghebrec,
ghebrec, hoe
hoe wel
wel dat
dat zoet hem
ooc
nieuwers of
of bemoedende
bemoedende noch
noch gheen
gheen quaed
quaed of
of onduecht
onduecht
ooc huer nieuwers
peinsende, maer
versprac (z)
(I) tvoors.
tvoors. meyskin
meyskin dat
dat zoe
zoe also
alsoweende
weende
peinsende,
maer versprac
ende
niet en
en zeide
zeidededewaeromme
waeromme (a).
(2). Zeide
Zeide voord,
voord, ten
ten hende
hende
ende niet
tvoors. meyskin
meyskin zeide
zeide toot
voors. verwereghe,
verwereghe, dat
dat joncfre
joncfre uten
uten
tvoors.
toot de voors.
daer ghezijn
ghezijn hadde
hadde ende
endetvoors.
tvoors.meyskin
meyskinscoffierlicken
scoffierlicken ende
ende
Poele daer
zeere rudelic
rudelic up
upgheghaen
gheghaen(3)
(3) hadde,
hadde, me
me (sic) (41
bitende woorwoor(4) zo bitende
(5) ende
ende vaer
vaer ghenomen
ghenomen
meyskin danof
danof groten
groten gru
gru(5)
den, dat tvoors. meyskin
hadde, ende
ende zo
zo vele
vele tetemeer
meerwant
wantzoe
zoegheseit
gheseithadde
haddedat
datzoe
zoeghijnc
ghijnc
omme eene
meyskin, dat
dat alnoch
alnoch een
een
omme
eene grote roede ende zoude tvoors. meyskin,
van.
viij. of
ofvan
vanix
ix jaeren,
jaeren, zo
zocommen
commengheessegheesseJonc innocentkin
innocent kin es
es van
jont
.viij.
ende slaen,
sla en, dat
datover
overzijn
zijnlijf
lijfniet
nietgheghaen
gheghaen(6)
(6! en
en zoude
zoude connen.
connen.
len ende
meyskin aldus
aldus verhalende
verhalende de
de voors.
voors. woorden
woorden tote
toteder
der voors.
tVoors. meyskin
verwereghe, het mach wel wesen dat de voors. verwereghe zeide verwgh,tmaclesndvor.weghzid
den voors.
voors. meyskine
meyskine :: «« zwijcht,
zWljcht, zwicht
zwicht (sic), zottinnekin, beziet
beziet
toot den
of zoe
niet en
en zoude
zoudecommen
commensmiten
smiten(7),
171,zoe
zoezoude
zoudeschij
schijten,
zoe hu hier niet
ten,
omme tvoors.
tvoors. kind
kind te
te
zonde bin
bin langhen
langhen 18)
(8)niet
niet ».
». Ende
Ende dat
dat omme
zoe en zoude
(I)
waarschijnlijk met
de beteekenis
beteekenis van
van Bek
Bekijven,
(i) Verspreken,
Verspreken, waarschijnlijk
met de
ijven, Fr.
Gourmander.
Gronder, Gourmander.

=

(2) Waeromme:
reden zeggen
zeggen (om
(om welke
welke
(2)
Waeromme : De
De waeromme
waeromme zeggen
zeggen = De reden
reden). Een ander
ander voorbeeld
voorbeeld:
Staatsarchief
Fonds der
derambachten
ambachten van
vanBrugge,
Brugge,charters,
charters, oud
oud
Staatsarchief te
te Brugge, Fonds
n r 3219, voorloopig
voorloopig blauw
blauw nr
n' 8873
88ï3:: t«Dat
Datzijlieden
zijlieden niet
nietloochenen
loochenenen
enconsten
consten
nr
de vergaderinghe,
vergaderinghe, maer
maer en
en was
was tetegheender
gheenderquader
qnaderwaeromme
waerommegheschiet,
gheschiet,
want zijlieden niet en
en hadden
hadden ghedaen
ghedaen noch
noch gheraemt
gheraemt dan...
dan ....
(10Febr.
Febr. IS
» (10
1 5 14.}
1 44
(3)
Iemand «« upgaen.
Aanvalle~,
lijf
Opgaen : Iemand
upgaen »
Aanvallen, Hem
Hem te lijf
(3) Upgaen, Opgaen:
v' Opgaen, n°
n° 14.
voorbeeld, uit
uil Lanc.
Lanc.
Verdam, v°
gaan. Zie Verdam,
24. Aldaar een enkel voorbeeld,
(4) Me, in
den Brugschen
Brngschen tongval
in den
tongval== Met.
(5) Gru
Schuermans, Idiot.,
Gru=
=
= Schrik.
Schrik. Zie bij
bij De Bo, Vv° Gruw. Bij Schuermans,
Grui.Joos,
zijn 'Waasch
haalt ook
w. Gruw aan
aan en
zegt dat
dat
Grui. Joos, in zijn
Waasch Idiot., haalt
ook het
het w.
en zegt
heel Zuid-Nederland
Zuid-Nederland door gebruikt
gebruikt wordt.
wordt.
het heel
(6)
zijn laf
lijfniet
nietghegaen
ghegaen connen
connen = Op
zijn beenen
be<!nen niet
niet meer
meer
(6) Over zijn
Op zijn
Ne savoir
savoir remuer
remuer bras
bras ninijambes,
jambes, Ne
Nesavoir
savoirremuer
remuer ni
kunnen
kunnen staan,
staan, Fr.
Fr. Ne
pied ni
ni patte
patte (Littré).
(Littré).
(7) Smiten
Smiten = Slaan,
v' Smyten.
Smyten.
Slaan, Zie
Zie nl.
nl. ons Gloss.,
Gloss., u.
u. s., v°
langhen niet
tijd niet, spr. van
van 't't toetoe(8) Bin langhen
niet = In lange niet:
niet : In langen tijd
Bo, v°
v' lang. Fr. De longtemps :: Je ne le
Ie verrai
verrai de longtemps.
longtemps.
komende. Zie De Bo,

=

O

=

=

=
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payene, zonder eenighe aerchede te peynsene in eenigher manieren etc.
Zeicht voord, dese woorden gheschiet zijnde, also voorseid es,
het gheliefde der voors, joncfre uten Poele, ghelijcke of zoe daer
naer hadde ghestaen hoorken (z), ghecomTnen ghescoten ende
roupen toter voors. verwereghe : « Wiens schijte hebbic gheweist? » De voors. verwereghe andwordde zeere hoosschelicke boene
spays (2) : « Ic en zegghe niet dat ghij een zijt ». Ende alwast zo dat
de voors. verwereghe zeere hoosschelicke sprac, altijds hare excusacie doende, dat zoe der voors. joncfre in gheender ,wijs te naer
ghesproken (3) en hadde, dies nietjeghestaende de voors. joncfre
bleef altijds persivererende in overen wille (4) ende groot riguer als
de ghuene die bi zulken weghe upde voors. verwereghe wesen (5)
wilde, omme de voors. verwereghe in toecommenden tijden onder
tdecxel vandien te molesterene ende te travillierne (6), zoe of huer
man, also zij nu jeghewordich doen etc.
Zeicht voord de voors. verwereghe, dat nemmermeer bevonden
zijn en zal, bi lieden van warachtichede (7), dat de voors. verwereghe eenighe woorden ghesproken heift der voors. joncfre aengaende,
breedere dan zoe in dese huere andwoordde ghekent heift, de welcke
gheene woordden en zijn daer an dat de voors. verwereghe eenighe
punicie verbuert hebben mach in eenigher manieren.
Vermet in rechte. Ende up aldien dat de voors. heesschere onderblijft van zijnen voordstelle (8), als hij zal of godwille ende recht,
(i) Iloorken : Horken, Hurken—
= Luisteren. Zie De Bo en Verdam.
(2) Boene spays .= wellicht Fr. Pour avoir la paix : Pro bono pacis, Pacis
gratia ? Bij Verdam staat er een woord Boen dat deze lexicograaf door het Fr.

Bon meent te mogen uitleggen.
(31 Te naer spreken : Iemand te naer spreken = Beleedigen, Lasteren,
Kwetsen. Zie De Bo, v° Spreken : Te na spreken.
(4) Zie ons Gloss. u. s., v° Overenwil.
(5) Wesen up iemand = De overhand op iemand hebben, Fr. Avoir le
dessus (l'avantage, la supériorité, dans une lutte, une dispute).
(6) Andere vorm van Travelgieren, uit het Fr. Travailler, met de beteekenis van Lastig vallen, Overlast aandoen. Zie ons Gloss., u. s., v° Travelgieren.
« Lieden weerdich zynde van trauwe
(7) Lieden van warachtichede
ende ghelove ), of « Ghelovelike lieden », ook nog Personen at warachtig: van
trouwen », « Wetwaerdeghe personen », enz. Zie onze Keure van Hazebroek,
IVde deel, blz. 476, col. I en 2.
(8) Onderblijven, nl. 4 van zijnen voordstelle $ = In zijn bewijs tekort
—

schieten, Zijn proces verliezen, In het ongelijk gesteld worden. (Verdam,
v• Onderbliven.)
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de voors. verwereghe protesteird al dan onverlet te stane omme up
hem recht te hebbene etc.
Zeicht voord dat zoe sculdich es tonstane met zekere, zonder
ghevanghen te ghane, tote den hende vander sentencie diffinitive.
Vermet in rechte, nempt conclusie quite als boven, loochent
tvoordstel (s) breedere dan tbegrijp van delen.
Ende, mids desen, partijen begheerdens wet ende stelden de
zake in rechte. »

Den 2I• Februari 1472 (1471 o. s.), gingen de « redenaers »
Horneweder en Wulfsberghe tot eene « informacie » over.
De getuigenissen zijn in liet geheel niet gunstig voor « Jhanekin Andries ». Het meisje had nog al een kwade tong, naar
het schijnt. Zekeren dag, naar de getuigenis van de weduwe van
Jan Maertins, oud 5o jaar, had zij namelijk « joncvrauwe uten
Poele » toegeroepen: « Ghij hebt eenen quaden bec, al haet ghij
een pond sukers sdaechs ».
Erger nog. Jan van den Stalle, oud 32 jaar, komt getuigen
dat « Jhanekin Andries », vrouw « uten Poele » voor « quade
luerpe » en voor « quade hoere » had uitgemaakt : « Ghij en
doocht niet vele » had zij haar toegesnauwd. Nogmaals was de
weduwe van den Wijnghaerde bijgesprongen : deze was ook al
aan 't uitschelden. gegaan en had « Jonfre uten Poele » onder
anderen verweten dat zij toch maar een bleekersdochter was
en dat zij al niet veel deugde.
Zes getuigen werden onderhoord. Daarmede verklaarde
« Jacop uten Poele » voldaan te zijn « ende hem ghenouchdes
wet », en het was hem wel dat tot de uitspraak zou worden
overgegaan.
Edoch « Thane Andries » was niet tevreden. Zij eischte
mededeeling van « namen ende toenamen (2) » der getuigen, omx
(i) Voordstel= Voorstel, met de beteekenis van Voorstelling (van eene
zaak), Uiteenzetting, nl, de uiteenzetting van eene aanklacht in rechten.
(2) Toenaam = Familienaam. Een eigenaardig voorbeeld :
Staatsarchief te Brugge, Fonds stad Brugge, charters, oud nr 3727, voorloopig blauw re 3880 : x Dat quamen voor ons Heindrick van Lit..., Colaert
Tytgat ende Margriete van Lit, zyn wyf, ende Ghisbrecht Claeissins ende
Tannekin van Lit, zyn wyf, als hoirs van... Cathelyne Michiels, weduwe van
Jacob van Liet (sic)... ende moeder vanden persoonen vander toenaeme van
Lit... » (Akte van 27 Oct. 1581.)
-

. . . . 1 037
die te kunnen « reprootchierne » of wederlegger. « Ende huer
« was dat gheconsenteert te doene binnen xiiij daghen eerst« commende ».
Men leze den tekst :
Ferieboek u. s., fol. cxvij vo tot cxviij v° : « Informacie ghehoort
ten verzoucke van Jacop uten Poele, omme de injureuse woorden
die Jhane Andries ghesproken heift svoors. Jacops wive waerd. Der
up ghehoord dese naervolghende personen xxj in Spoorcle anno lxxj,
present Horneweder ende Wulfsberghe.
Tanne, Joos Andries wijf, oud xxix jaer, partije niet bestaende,
wonende jeghens over tZwaerdekin, zede bi eede dat ten tijden dat
Jhane Andries, commende van buten int huus daer Ghelein de Saintgenoys woondt, zoe vant een cleen meyskin, zeere zitten weenende,
ende zoe vraechde haer wat (1) zoe te weenen hadde, ende tmeyskin
verandwoorde der voors. Jhane, dat haer de joncfrauwe uten Poele
hadde ghedreecht te smitene; daer up de voors. Jhane zeide, also de
voors. deposante hoorde : « Zoe zal eenen strond smiten, zoe zal
schijten, zwijcht, zwijcht »; en anders ne weet zoe niet.
Jaquemijne, Jan Maertins weduwe, wonende up tOostproossche,
oud ontrent 1 jaer, dicit per eede dat ten tijden als de joncfrauwe uten
Poele ende Ghelein van Saintgenoys joncwijf scholden, zoe, die voor
de duere leedt, hoord datzij beede den anderen qualic toe sproken ende
vloucten elc andren. Ende Gheleyn de Saintgenoys joncwijf zeide toote der joncvrauwe uten Poele : « Ghij hebt eenen quaden bec { 2), al
haet ghij een pond sukers sdaechs », ende anders ne weet zoe niet.
Jan vanden Stalle, wonende ten Proosschen, oud ontrent xxxij
jaer, partije niet bestaande, zeide bij eede dat hij hoorde dat Jacops
uten Poele wijf vraechde toot Gheleyns j oncwive : « Ja, zecht ghij dat
ic een quade luerpe (3) ende eene quadd hoere bem ? » Daer up dat
Gheleyns joncwijf antwordde : « Ja ghij, ghij en doocht niet vele ».
Ende ter stond daer naer zach Gheleyns zustre staen teenre veinstre

(t) Wat, met de beteekenis Waarom : « Wat zoe te weenen hadde »
= Waarom zij daar aan 't weenen was. Fr. Qu'est ce que. Zie Littré,v° Que zo°.
(2) Bec = Bek, met de beteekenis Mond,,Fr. Bouche : Met het oog op
de bepaling « al haet ghij een pond sukers sdaechs 3.= al zoudt gij een pond
suiker daags eten, mag wellicht gezegd worden, dat door « Eenen quaden
bec hebben » bedoeld wordt: Een stinkenden adem hebben, Fr. Avoir l'haleine
forte (qui sent mauvais).
(3) Luerpe, bij De Bo : Lurpe (Booswicht, Schelm, Schurk, Deugniet).
Bij Schuermans, Alg. Vl. Idiot., Lurpe, Lurre en Luspe. Hier op eene vrouw
toegepast.

.

-- 1038 --ende hoorde dat die zeide toot der voors. joncvrauwe : « Zijt ghij daer,
quade leelicke gheluwe luerpe! Spreict nu, wat wilt ghij westen (i) ?
Wat zijt ghij anders dan eens bleeckers dochtre ! Ghij en doocht niet
vele! » Ende hadden vele quade woordden, maer waer omme het toe
quam en weet hij niet.
Lodewijc Labaen, cleerscrivers cnape, oud ontrent xx jaer, partijen niet bestaende, dicit per eede dat ten tijden dat Jhane Andries
quam van buten inne ende dat de joncfre uten Poele Gheleyns meyskin ghescolden hadde, de voors. joncvrauwe ende Jhane worden
woorden hebbende, ter cause van Gheleyns meyskine ende Jacops
kindren. Ende hij deposant hoorde dat Gheleyns zuster joncwijf doe
zeide toot der voors. joncfrauwe : « Ghij zijt eene leelicke gheluwe
schijte, ghij en doocht niet vele ». Hoorde voord dat Gheleyns zustre
wesende teenre veinstre, zeide toot der voors. joncfre, dat zoe niet
vele en dochte, ghelijc Jan vanden Stalle gheseit heift.
Adriaen vander Leye, wonende met Cornelis van Smallevoorde,
oud ontrent xix jaer, partije niet bestaende, zeide bij eede dat de
joncvrauwe uten Poele ende Gheleyns joncwijf vele quader woorden
hadden, maer hij deposant ne wasser niet zo na dat bijt wel verstond,
emmer hoorde dat de joncvrauwe zeide, zoe zoudt goed doen, maer
wat was en weet hij niet.
Philips de Wielmakere, wonende aldaer, oud ontrent xvj jaer,
partije niet bestaende, dicit per eede, dat hij hoorde dat de joncvrauwe zeide toot den joncwive : « Ja, zecht ghij dat ic een quade
schijte bem (2) ! » Daer up hij hoorde dat joncwijf zeide : « Ghij
liechter an (3) », ende liep also in huus. Ende Gheleyns zustre ende
(r) Sic in het Register. Te lezen : wesen.
(2) Bem voor Ben. Zie De Bo, Westvl. Idiot., en Schuermans, Alg. Vl.
Idiot., h. v. Een voorbeeld uit eene akte van 18 Juni 1 455 : Staatsarchief te
Brugge, charters, oud nr 733 8, voorloopig blauw nr 2915 : c Dan bem ic sculdich te hebbene... ». Ook in een gedicht uit de 15de eeuw, bij C. P. Serruré,
Vaderl. Museum, V, 322 :
0 Heere God, almachtig vader!
Want Du mijn salichede sijt algader
Ende best mijn troost ende mijn verlosser,
Hoert mi, die bem die sondes grosser
Ende de groetste sondare een...
(3) Liegen an (aan): Ghij liechter an = Gij liegt er om, Fr. Vous en
avez menti. Zie De Bo, Westvl. Idiot., en Joos, Waasch Idiot., vo Liegen.
DIE EEN DEN ANDEREN HEETEN LIEGHEN is Elkander van leugen
beschuldigen, Fr. Se traiter mutuellement de meisteur :
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Ambachten van Brugge, voorloopig
blauw nr 8093 : « Ende daer enighe worden ghevielen tusscen enighe van dien
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lhanneken Andries » wist maar weinig tegen de afgelegdegetuigenissen in te brengen. Ja, eenige der onderhoorde getuigen komen haar verdacht voor, daar het knechten zijn van
Jacob « uten Poele » en « zo ghenouch gheneghen omme hem
te ghelievene ». In elk geval, stelt zij, verweerster, « de zake inde
goede ende wijse discrecie » van de heeren « redenaers ».
Daarmede waren de debatten gesloten.
Het vonnis werd den i8 April 1472 uitgesproken : « Jhane
Andries » zal in open vierschare, op haar knieën, Jacob uten
Ende al voren als vander deposicie ghedaen bi Baerble, svoorseids Pieter
van Theimseke dochtre, zal zijn gherekent ydele, te nieten ende van gheender
waerden, ende dat omme dies wille dat Pieter van Theimseke, huer vadre,
hem zelven fondeird partije..., biden welken huere deposicie niet sculdich en
es ontfanghen te zijne, maer es min dan suffisant.
Ende als vander deposicie van Agneese, Anthuenis Bueyts dochtre,
ende van Franchijne Lauwerins, zeicht de voors. Coppin dat die van sghelijcx_
zal zijn ydele ende van onwaerden, omme dat zij zijn broodhate es ende onder
tbedwanc vanden voorseiden Pietren, ergo niet onfanghelic als boven... »
WEDERLEGGHEN ENDE REPROOTCHIEREN luidt het in het vervolg van
dien tekst
Ende als vander deposicie van Cornelis Malins, die wederleyt ende
reprootchiert de voorseide Jacop de Clerc, omme dieswille dat hij draecht
de cleedren vanden zelven Pietren ende dat hij es zijn zondaechs cnape,
twelke een principael point es, dat gheen man die de cleedren draecht vanden
ghonen die hem partije fondert, ghelijc Pieter doet daer hij de cleedren of
diaecht ende dien hij dient, niet en es sculdich noch en behoort ontfanghen te
zijne in oorcondscepe... »
Ferieboek u. s., fol. cxx v°, heet het WEDERLEGGHEN ENDE DEBATERREN. De tekst volgt :
Reprootche ghemaect ende overghegheven bij Jhannekin Andries up
de oorconden beleedt bi Jacop uten Poele.
e Alvoren omme te wederlegghene ende te debaterene al zulcke oorconden als Jacop uten Poele beleedt heift... »
Op de s Reprootche » volgde de SALVACIE » :
Ferieboek u. s., fol. cliij : Omme te wederlegghene ende salvacie ghegheven te zijne up de onghefonderde reprootchen Ulieden, waerde heeren
(redenaers), overghegheven bi Lievin Deken, verwerere, betreckende up de
deposanten beleed biden procureur van Joncfre Jaquemine, Roegier Eeckens
weduwe, ende Pieter vander Eecke f. Jac., aengaende huerlieder procesre
voor Ulieden hanghende, als heesschers, zo zegghen daer up de zelve heesschers, ten fine dat ghilieden, rhijne heeren, die jugen zijt, die deposicien
behoord naer rechte ghelove te ghevene, tnaervolgende
Ende eerst ten pointe daer de voorseide verwerere voordstelt, dat de
deposicien ghedaen bi Michiel Zeghers ende Gillisse Blaeublomme niet sculdich en zijn ghegheven te zijne, mids dat zij...,; te dien zegghen de voorseide
heesschers dat de personen bi hemlieden in huerlieder proces als oorconden
beleedt, personen zijn van eeren ende van trauwen... »

--- I04I
Poele om vergiffenis vragen en de door haar uitgebrachte lasteiwoorden herroepen. Den zondag daaraanvolgende, zal zij, in de
Sint-Erasmuskapel, aan Jacob uten Poele, voor het outaar van
Sint-Erasmus, twee wassen kaarsen aanbieden, en tevens hem
en « mer joncvrauwe zijnen wive », nogmaals om vergiffenis
bidden, zeggende dat wat gebeurd is « huer hertelick leed es ».
Zij werd daarenboven veroordeeld aan den baljuw van het
Proostsche, over het door haar gepleegde misdrijf, eene som
van 3 pond parisis te betalen, dit alles op boete van 6o pond
van gelijke munt.
Ferieboek u. s., fol. cxx v° tot cxxj ro « Reprootche (i) ghemaect
ende overghegheven bij Jhannekin Andries, up de oorconden beleedt
bij Jacop uten Poele.
Alvoren, omme te wederlegghene ende te debaterene al zulcke
oorconden als Jacop uten Poele beleedt heift jeghens ende in prejudicien van Jhannekin Andries, nu ter tijd dienstbode wesende vander weduwe van Staessin vanden Wijnghaerde.
Ende ten eersten, daer de voors. Jacop beleed heift ter oorcondscepe Tanne, twijf van Joos Andries, backere, de voors. verwereghe
stelt de deposicie vander voors. Tanne te huwer heeren discrecie.
Item, daer de voors. Jacop ooc beleed heift in voordeele van
hem zekeren knechten wonende binnen zijnen huuse, deen gheheeten Loonkin de Labemne, dander gheheeten Adriaen ende de darde
gheheeten Lipkin, de weicke voors. drie knechten zeere jonc ende

o nghestapellert (2) zijn, ende mids dat zij wonen ende verkeeren
binnen zijnen huuse, zo zijn zij ghenouch gheneghen omme den
voors. Jacop te ghelievene. Nietmin alle voorzienichede licht in
hulieden, mijne voors. heeren. Ende de voors. verwereghe ghetroost huer daer in wel.
Item, in tghuend daer de voors. Jacop beleed heift eenen Jan
vanden Stklle, ooc wonende binnen den voors. Jacops huuse, de
(I) Zie blz. 1039, noot 3.
(2) Onghestapellert is een basterdwoord dat ons schijnt met het woord
Slabel in verband te moeten gebracht worden. Vgl. met Latijn Stabilire.E.en
Slabel man = iemand waer men op rekenen mag. (Cornelissen en Vervliet,
on. cit., vo Stabel.) Estableté = Stabilité : Laquelle exposant comme desoourvue et sans estableté de sent.,. ». (La Curne de Sainte-Palaye, Dict.)

uit onzen tekst, zou dus beteekenen : Jong
Onbetrouwbaar, onstandvastig, wispelturig (niet bestand tegen verleiding).
Te Brugge is een Gestableerd man, iemand die begoed en van ernstig karakter
is; Un homme digne.

J ONC ENDE ONGHESTAPELLERT,

en
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voors. verwereghe zeicht dat hij ghenouch metten voors. Jacop
partije es in dese ins tancie ten voordeele vanden voors. Jacop, also.
dat wel blijcken zoude up ende aldien dats nood ware. Nietmin aenghezien al tghuend dies voorseid es, de voors. verwereghe stelt de
voors. zake inde goede ende wijse discrecie van Uliedcn, mijne voors.
.

heeren.
Ende mids desen, partijen an beede zijden sloten de questye
ende steldent in rechte.
Ende naer zekere veursten (i) ende huutstellen, den xviijsten in.

April anno lxxij de baillu maende redenaers vanden rechte.
Ende redenaers wijsden, dat Jhane Andries, in ghebannre vierschare, zoude hover huer knyen bidden (2) verghevenesse Jacoppe
uten Poele, ende zegghen, zulcke woorden als zoe ghezeit mochte
hebben te mer joncvrauwe zijnen wive waerd, dat zoe die gheseit
hadde met quader causen, ende dat zoe van huer niet en wiste dan
van eender joncvrauwe van heeren, ende dat hij Jacob huer dat
vergheven wilde. Welc zoe dede.
Voord, dat de voors. Jhane tSondaechs daer naer zal ghaen
tSinte Erassimus (3) inde cappelle, te zulker huere als den voors.
Jacop ende mer joncvrauwe huer ordineren zullen, ende bringhen
daer twee wassen keerssen, elc van eenen ponde, ende gheven die
den voors. Jacop, omme die te stellene ten houtare van Sinte
Erassimus, ende dan bidden den voors. Jacop ende mer joncvrauwe
zijnen wive verghevenesse, zegghende, de woorden die zoe gheseit
heift up mer joncvrauwe dat zoe die ghedaen heift ende gheseit met
quader causen, ende dat huer dat hertelick leed es.
Ende voord dat zoe zal gheven den bailliu vanden Proosschen,
over huer meshuus (4), te mijns heeren sProosts behouf, iij lb. par._
Ende al dit te vulcommene up de boete van lx lb. par.
Present Horneweder, Theimseke, Marteel, Heinricx. »

(t) Zie ons Gloss. u. s., o Vuerste.

(2) Hover (Over) huer knyen =- Op haar knien, Fr. A genoux (les•
genoux en terre). Een voorbeeld met OVER BEEDE ZIJN KNIJEN :
Staatsarchief te Brugge, Fonds der ambachten van Brugge, charters, oud
nr 3248, voorloopig blauw nr 888o : « De messe aldaer te hoorene over, beede
zijn knijen, met eender barnender tortse inde handt... » (Akte van 15 October 1517.)
(3) Erassimus, Lat. Erasmus.
(4) Meshuus = OFr. Mesus (Abus, Délit, Faute). Zie ons Gloss. u. s.,.
v° Mesusanche en Mesuse, alsook Verdam, `o Misuus.
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Maandelijksche Vergaderingen.
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Plechtige Juni-vergadering : 26 Juni, 483.

I.

ZAKEN

Aalst. Zie op Oudheidkundige kring.
AANGEBODEN BOEKEN : Aan de Academie aangeboden boeken. Zie op

Boeken.
AANGEBODEN VERHANDELINGEN : Ter
uitgave aan de Acad. aangeboden
verhandelingen. Z. Commissiën.
AANGEKOCHTE BOEKEN. Zie op Boeken.
Aanteekeningen, of letterkundige mededeelingen betreffende aan de
Academie aangeboden boeken. Zie
verder op Bibliographische aantee-

keningen.
Abdij van Ninove. Zie op Geschiedenis.
Academia Regia disciplinarum Neerlandica. Zie op Academie.

ACADEMIE : De Koninklijke Vlaamsche Academie. Zie o. a. op Staat
der Academie en op Verjaarfeest.
Academie : Koninklijke Academie van
Wetenschappen, te Amsterdam.
(Academia Regia Disciplinarum

(

I).

Neerlandica.) Mededeeling betreffende den Wedstrijd « ex Legato
Hceufftiano » voor 1910 en voor

1911. 458.
— Schenkt boeken aan de Academie.
886-887.

Academie van Schoone Kunsten (Koninklijke), te Antwerpen. Schenkt een
boek aan de Academie. 809.

Academie. Zie ook op Akademie.
Académie Royale de Belgique. De Leden
der Koninklijke Vlaamsche Academie op de gulhartigste wijze in

het « Palais des Académies » ontvangen, ter gelegenheid van de
lijkplechtigheid van Z. M. den
Koning. 9.
— Zie beneden Commissiën bij .de Aca-

demie : I. Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.

Académie Royale d'Archéologie, te Antwerpen. Schenkt boeken aan de
Academie. 20, 165, 452, 886.

(I) Behandelde woorden zijn bijeengebracht onder het lemma Woord-

register, dat op het Register van zaken volgt.
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Académie imfériale des Sciences, te SintPetersburg(Rusland).Schenkt boeken aan de Academie. 72, 1°8, 175,
312 , 454 , 612, 8 37, 887, 94 6 .
Academiegebouw. Werken. 816.
ACADEMIES :

Onze zusterinstellingen in

het buitenland (Z. Versl. en Meded.,

jaarg. 1909, Register van Zaken,
op Academies in Europa.).

--INTERNATIONAAL VERBOND DER ACADEMIES, gesticht in 1899: « Die

vereinigten Akademien ». Z. Versl.
en Meded., 1909, blzz. II, 20. 102,

104.) Over de aansluiting van de
Koninklijke Vlaamsche Academie
bij dit Verbond. Wenken dienaangaande door Prof. AD. DE CEULENEER, bestuurder voor 191o. 17.
— Voorstel tot ruilverkeer met « de
Zuid-Africaanse Akademie » te
Bloemfontein. 816-817.
— Ruilverkeer. De uitslag sedert het
jaar 1909. Mededeeling door den
Bestendigen Secretaris. 459-460.
Accademia : Recite Accademia dei Lincei

-

dig hulde aan de nagedachtenis
van den overleden Vorst. Zijne
toespraak in de vergadering van
3-6 Januari 1910 5-8.
Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris : tot teeken van
rouw, de nationale vlag halfstok
aan den gevel van het Academiegebouw geheschen. 8. — Officieel
bericht. 9. — De Academie tot
den plechtigen lijkdienst van Z.
M. den Koning uitgenoodigd. 9.
-- Brief door den Bestendigen Secretaris aan de heeren Leden der
Academie gestuurd. 9. Namen
der heeren Leden, die de lijkplechtigheid hebben bijgewoond. 9-1o.
— Brief betreffende den officieelen rouw. 1o. — De Academie tot
den plechtigen dienst in de hoofdkerk te Gent uitgenoodigd. Io. —
Adres van rouwbeklag aan Z M.
KONING ALBERT. io. — Brief
van dankbetuiging namens Z. M.
den Koning. 80.
« Afterwinter » : de « weken van den

te Rome. Schenkt boeken aan de
Academie. 72, 175, 612, 648, 946.

afterwinter ». Zie op Guldengetal.
Aix-Marseille. Zie op Université.

Accademia : Re ci te Accademia delle
Scienze dell' Istituto di Bologna.

Akademie : Buhmische Kaiser FranzJosef Akademie der Wissenschaften,

Schenkt boeken aan de Academie.
2 3, 454.
Adel. Zie op Gentsch.
« Aemstel. » Zie beneden op «Gysbreght
van Aemstel ».
AFGESTORVEN LEDEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE. Zie

het Register van personen, op
Baumgartner, Claeys, Claes, Coremans, Hansen en Martin.
Aflaat van Portiunkula. Zie beneden
op Portiunkula.
Afrika : « Zuid-Africaanse Academie ».

Zie beneden op Akademie.
Afsterven Tan Z. M. LEOPOLD DEN
IIe, Soning der Belgen, Beschermheer der A cademie, den 17 December 1909. -- De bestuurder Prof.
AD. DE CEULENEER brengt eerbie-

te Prag. Schenkt boeken aan de
Academie. 453.
Akademie : Kaiserliche Akad. der Wissenschaften, te Weenen. Schenkt
boeken aan de Academie. 166-174.
Akademie : Kuniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften, te Munchen. Schent boeken aan de Academie. 312.

Akademie : Kuniglich Preussische Aka -.
derrie der Wissenschaften, te Ber-

lijn. Schenkt boeken aan de Academie. 313-319, 813.

Akademie : « De Zuid-Afrikaanse Akademie voor Tcial,Letteren en Kunst »,

te Bloemfontein (Orange River
Colony). Brief vanwege den Heer
Secretaris der Academie, houdende bericht van de oprichting van
dit geleerd lichaam. 816-817.

-
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Akademie. Zie
Zie op.
op Akademie.
Akademie.
Bayerische Akademie.
Beauvoorde kasteel,
kasteel, te Wulveringhem
Wulveringhetp
bij Veurne.
Veurne. Zie beneden
beneden op
op Merbij
ghelY1tck-Stichting.
ghelynck-Stichting.
739.
Kunsten. Prijsvraag.
Beeldende Kunsten.
Prijsvraag. 739.
Beeldhouwk!t1tst. Prijsvraag.
739.
Beeldhouwkunst.
Prijsvraag. 739.
BEGROOTII'G
DER ACADEMIE.
ACADEMIE, BegrooBEGROOTING DER
ti1tg
voor het
ting voor
het dienstjaar
dienstjaar 1910. Door
den Weled. Heer Minister vandenWl.HrMistvan
en Kunsten
Kunsten goedgoedWetenschappen en
gekeurd. 457.
457.
Bijns. Letterkundige mededeemededeeAnna Bijns.
-— Begrooting
Beg1'ooting voor het
I. Door
het jaar 191
1911.
ling door
door Prof.
Prol'.I)r.
Dr.
WILLEM DE
DE
ling
WILLEM
de Commissie
Com missie voor Rekendienst
Rtkendienst
de
VREESE, over:
E.SOENS,
SOE:-lS, Anna
Amta
VREESE,
over : E.
de Februari-vergaFebruari-vergavastgesteld. In de
Bijns. 460-462.
Bijns
dering
tafel gebracht
gebracht en,
en. na
na
dering ter tafel
kennisneming. door de
de Academie
Academie
kennisneming,
Antialcoolisclte Bond
Bond van
Valt Oost-VlaanOost- VlaanAntialcoolische
aangenomen
den Weled.
Weled.
aangenomen. Zal aan den
Gent.
boeken
_ Schenkt boeken
deren, te Gent
Heer Minister
Minister van
van 'Wetenschap\Vetenschapaan de Academie.
Academie. 20.
20.
pen
en Kunsten
Kunsten ter
tergoedkeuring
goedkeuring
pen en
A1ttwerpsche Bibliophilen.
BiblioPhile1t. Genootschap
Antwerpsche
voorgelegd. 85.86.
85·86.
worden voorgelegd.
Antwerpen. Schenkt een
een boek
boek
te Antwerpen.
België. Zie
Zie op Militaire strafrechtsplestrafrechtsPleBelgi.
de Academie.
Academie. 97.
97.
aan de
ging en op Onderwijs.
Archiefkunde Prijsvragen
Prijsvragen door
door de
de AcaAcaArchiefkunde
Akademie.
Berlijn. Zie op Akademie.
demie,
hare stichting,
stichting, op
op
demie, sedert hare
gebied uitgeschreven.
uitgeschreven.184.
184.
dat gebied
vVerkmans1l!'oBeschermingskomiteitder
dm'WerkmanswoBeschermingskomiteit
1tingelt
valt het
het Arrondissement
ArrondissementGent.
Gmt.
ningen van
ARTHURMERGHELYNCK-LEGAAT.
ARTHUR MERGHELYNCK-LEGAAT.
Schenkt
boeken aan
aan de
de Academie.
Academie.
Schenkt
boeken
beneden op
op Merghelynck-StichMerghelynck-StichZie beneden
65.
1165.
ting.
BESTENDIGE
COMMISSIËN bij de AcadeAcadeBESTENDIGE COMMISSIËN
UI' la
v!ûgariAssociation Flamande
Association
Flamandepotour
la vulgaribeneden op
op Commissiëlt.
Commissiën.
mie. Zie beneden
languefraltçaise.
sation de la langue
f ranraise.Zie
Zie op BESTUUR DER
DER ACADEMIE.
ACADEMIE. Voor 1910 ::
Vlaamsclte
Vlaamsche Maatschappij.
Maatschappi.
Verkiezi1tg
Valt Bestuurder
Bestltltrder en
en OnOftVerkiezing van
AV01tdmaal : Het
Het Laatste
LaatsteAvondmaal.
Avondmaal.
derbestultrder
Avondmaal
derbestuurdervoor
voorhet
het jaar
jaar 1910.
Over de verschillende voorstellinvoorstellinTelegram
vanwege den
den Weled.
Weled.
Telegram vanwege
gen
van dit
dit godsdienstig
godsdienstig onderonderl\1inister van
van Wetenschap\Vetenschapgen van
Heer Minister
werp. Hoe de schilder
schilder Justus van
van
en Kunsten.
bericht
pen en.
Kunsten. houdende bericht
opvatte Studie
Studie daaromdaarombetreffende de goedkeuring
goedkeuring dezer
dezer
Gent het opvatte.
betreffende
trent,
doorProf.
Prof.
AD.DEDECEULECEULEverkiezing. 28.
28. -- Koninklijk
Koninklijk BeBetrent, door
AD.
verkiezing.
sluit
houdende goedkeuring
goedkeuring der
der
sluit houdende
NEER.
NEER. 537-55I.
537-551.
verkiezing. 8o-81.
80-81.
verkiezing.
A;;ijnen. Zie
Zie beneden op
op Bieren.
BicrC1t.
Azijnen.
- Id.,
Be1911:: Verkiezing van Be—
Id., voor 1911
stuurder
en Onderbestuurder
Onderbestuurder voor
voor
stuurder en
he:
jaar1911.
19II 894.
894. —
- Koninklijk
Koninklijk
het jaar
B
besluit houdende
houdende goedkeur
goedkeuring
van
ing van
verkiezing. 95
952-953.
de verkiezing.
1laanderheerm.
op Vlaamseh.
2-953.
Vlaamsch.
Baanderheeren. Zie op
Biblia pauperum.
paltpel'U11l. Op
staclsboekerij
Op de stadsboekerij
Biblia
Balie:: Vlaamsche
VlaamsclM Conferentie
Conferentie der Balie
Balie
Balie
Sint-Omaars.725-726.
725-726.
van Sint-Omaars.
van Gent.
Gent. Schenkt
een boek
boek aan
aan
Schenkt een
de Académie.
Acaclfmie. 452.
452.
.
BibliograPhie :: Bio- en
en Bibliographie.
BibliograPhie.
Bibliographie
Zie
Bestendige
Comm issiin : Bestendige
Zie op Commissiën
Bakkersbedrijf. Prijsvraag.
7-10;
Prijsvraag. 740:
Bakkersbedrijf.

-— De
die ZusZusDe Academie
Academie besluit
besluit met
met die
t.e tretreter-Academie in ruilverkeer te
den. 817.
8r7.
Almanak. Zie op St!tdcnten-Almanak.
Studenten-Almanak.
Almanak.
op Marches
Marches de
de l'Est.
l'Est.
Alsace. Zie op
Comiteit voor
voor Tijdschriften.
Tijdschriften.
Ambtelijk Comiteit
Zie beneden op
op Tijdscltriftett.
Tijdschriften.
Zie op Academie.
Academie.
Amsterdam. Zie
Zie beneAmsterdamsche Hoogeschool.
Hoogeschool. Zie
A;nsterdamsche
den op
op Studentm-Almanak.
Studenten-Almanak.

B
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Commissie voor
voor Geschiedenis,
Geschiedenis, Bio
RioCommissie
m Bibliographie.
Bibliographie.
en
:Jibliographie der
derWestenropeesche
Westeuropeesohe
Jibliographie
den heer
heerDr.
Dr.LOD.
LOD.
Folklore, door den

denheer
heerProf.
Prof.
WILLEM"
Door den
Dr.Dr.
WILLEM'
VREE SE, over :: Eigla-Studien
Eigla-Studie'W
DE VREESE,
von A.
A. BLEY,
BLEY, Professor
Professor an
an der
der UniUnivon
versitat
versitätGent.
Gmt. 84-85.
Door den
den heer
heer JAN
JAN BROECKAERT,.
BROECKAERT,.
DE WOLF,
leeraar
aan
hethet
OnzeDE
WOLF,
leeraar
aan
Onze- — Door
n
verschillende uitgaven
uitgaven va
van
over verschillende
te Oostende,
Oostende,
Lieve-Vrouwcollege te
Z. E. heer
heer kanunnik
kanunnik Dr.
Dr.CH.
CH.
den Z.
ter uitgave
uitgave aanaan~
aan de Academie ter
CAEYMACX. II6-II7.
CAEYMACX.
I16-II7.
geboden. De zaak om
om advies
advies ververnaar de
de Bestendige
BestendigeCo
Com- Door
Prof.
WILLEM
VREESE,
zonden naar
rn - -- Door
Prof.
Dr. Dr.
WILLEM
DEDEVREESE,
missie voor
Bioen en over
over:
SOENS :: Anna
Anna Bijns.
Bijns. 460missie
voorGeschiedenis,
Geschiedenis,
Bio: E. E.
SOENS
Bibliographie. (Zie Verslagen
Verslagen en
en
Bibliographie
462.•
462
Mededeelingen, jaarg
jaarg 1909,
1909, blz.
blz.
Mededeelingen,
- Door
Door den
den heer
heer JAN
JAN BROECKAERT,
BROECKAERT.
—
- - Bespreking
Besp~eking hieromtrent
hieromt:e~t
900. ►I -90o.
over:: Omwandeling
Om1oandeling ten
ten jare
jare1645
1645
over
vergadenng der
der Commissie
Commissie
in de vergadering
de parochie
parochieTemsche,
Temsche, door TH.
TH.
in de
19 Januari
Januari 191o.
1910. Benoeming
Benoeming
van 19
DECKER. 462.
462.
DE DECKER.
DE
sub-commissie belast
belast over
over —
eener sub-commissie
- Door
Door den
den heer
heerG.
G.SEGERS
SEGERS over
over ververhet verzoek
verzoekvan
vanDr.
Dr.L.L.
DEWOLF
WOLF
DE
schillende werkjes
werkjes van H.
H. COOPCOOPschillende
verslag uit
uit te
tebrengen.
brengen. 3o-31.
30-31. —
verslag
THZN. 623-624.
MAN THZN.
Dr.WILLEM
WILLEM
Verslag door den heer Dr.
- Door den
den heer
heer Prof.
Prof. AD.
AD. DE
DE CEULECEULEDE VREESE, namens de sub-com-DEVRS,namesdub-co —
NEER, over
over:: Le Flamand aà l'l'UniUni
NEER,
Besluitselm. 86-87.
- De
86-87. —
missie. Besluitselen.
versité, door GEORGES
GEORGES MARGOT
MARGaT
versité,
Academie keurt
keurt de
de besluitselen
besluitselen
Academie
(Fernand Daumont). 859.
819.
goed. 87.
Deheer
heerDr
DrLOD.
LOD.DE
DE
goed.
87. - De
WOLF, met
ken- Bibliophilen.
BiblioPhilm. Zie op
op Antwerpsche.
Antwerpsehe.
WOLF,
metdie
die besluitselen
besluitselen in kengesteld, bericht
bericht de
deAcademie,
Academie,
nis gesteld,
Bibliotheek:: Koninklijke
KoninklijkeBibliotheek,
Bibliotheek, tete
Bibliotheek
dat hij
hij daarmede
daarmede volkomen vrede
vrede
's-Gravenhage .. Schenkt boeken
boeken
's-Gravenhage.
heeft. 181-182.
181-182.
4522..
aan de Academie. 45
.Bibliographie
van den
den Vlaamschen
Vlaamsehen Bieren en azijnen: Vertaling
Bibliographie vans
van de
de
van
en
azijnen
:
Taalstrijd, door TH
TH COOPMAN
COOPMAN en
algemeene
onderrichting ter uituitalgemeene onderrichting
JAN BROECKAERT.
BROECKAERT. Het achtste
achtste deel
deel
JAN
van de Wetgöving
op het
voering van
Wetgeving op
van de
de pers
pers gekomen.
gekomen. 817.
817. —
- 17
17
van
vervaardigen der
azijvervaardigen
der bieren en azijex. daarvan
daarvan aan
aan tijdschriften
tijdschriften ter
ter
den heer
heerVINCENT
VINCENT BIEnen, door den
recensie gezonden. 817.
817.
LEN.
LEN.Verhandeling
Verhandeling aan
aan de AcadeB1bliograPhie
de werking van
over de
Bibliographie over
Door
mie ter uitgave aangeboden. Door
scheikundige verbindingen
verbindingen op
de
op de
het Bestuur,
Bestuur, naar
naar de
de Bestendige
Bestendige
gist
ennauwverwante
nauwverwante organisgist en
Commissie
Nieuwere TaalTaaICommissie voor
voor Nieuwere
men.
men. - Als vervolg op de verhanen Letterkunde om advies verzondeling van
de heeren
heeren Dr.
Dr. A.-J.
-J.
van de
A.-J.-J.
den. De Commissie stelt twee ververV
ANDEVELDE en L.
L.BOSMANS,
BOSMANS, geVANDEVELDE
slaggevers aan. 188.
188.
titeld:
werOnderzoekingen over de weetiteld : 01tderzoekingen
enMededeeMededeeBij blad tot de Verslagen en
king
van sterke zoutoplossingen
zoûtoplossingen op Bijblad
king van
lingen :: Handelingen
Handelingen van de
de BeBede gist
gisten
enop
op de
de gisting. 292-309.
stendige Commissie
Commissie voor
voor het OnOnBibliographische
aanteekeningen
:
Bibliographische aanteekeningen :
derwijs
door het
het NederNederderwijs in
in en door
door den heer Prof. Mr.
Mr. J.J.OBRIE,
OBRIE,
op Lezingen
de
landseh.
Zie op
Lezingen in de
landsch. Zie
over:
Over Nederlandsche
over : Over
Nederlandsche rechtsrechtsAcademie.
Academie.
taal, door Dr. MULLER.
MULLER. 32.
32.
c: Byencorf.
Byencorf. » Zie op Marnix.
--- Door
Door den
den heer Prof. Mr.
Mr. PAUL
PAUL BELBEL
Zie op Anna Bijns.
Bijns.
Bijns. Zie
LEFROlD, over
over :: Fransch-NederFiansch-Neder--LEFROID,
Zie op BibliograPhie.
Bibliographie.
Biographic. Zie
landsche Verzameling
akten en
en BiograPhie.
Verzameling van akten
aanschriften,
van Bisdom.
aanschriften, vooral ten gebruike
Noordfransclt,
gebruike van
Bisdom. Zie op Doornil~,
Doornik, Noordfransch,
deurwaarders,
V. DE
DE VOS.
Vos. 32.
deurwaarders, door V.
Therouaan
32.
Utrecht.'
Therouaan en Utl'echt.
-

-
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Blankenberghe. Zie beneden op Zeilvischsloepen.
Bloemfontein (Orange River Colony).
Zie op Akademie.
BOEKEN : Lijst der aan de Academie
aangeboden boeken. 20-27, 67-78.95-

109, 164-11 7, 3 11- 320, 45 1-45 6, 611616, 647-h48, 808-814, 836-837, 885889, 945 -95 1 •

--

Boeken voor de Boekerij der Academie ingekomen. 27-28, 78-79, 109-

III, 177-180, 320-321, 457, 616, 814,
&9, 951-952.
BOEKERIJ DER ACADEMIE. Z. Boeken.
-- Jaarlijksch verslag door den Bestendigen Secretaris. 1909.85 en 90-92.
Bvhinische Akademie, te Prag. Zie boven op Akademic.
Bologna. Zie op Accademia.
BOURY : KAREL BOURY FONDS.
Zie op Fondsen bij de Academie.
— Uitgeschreven prijsvraag. 499, 744.
Bouwkunst. Prijsvraag. 739
Bremen. Zie op Stadtbibliothek.
BRIEFWISSELENDE LEDEN. Zie op Lid8 38,

-

maatschap der Academie.
BRIEVEN. Ingekomen brieven. 8o-81,
112,

649, 815-817, 838-839, 889, 95 2-953.
Brieven van en aan Zaidnederlandsche
schrijvers. Wijzevanuitgave.Denkbeelden daaromtrent door den
heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE
uiteengezet. 699 — Verhandeling
daarover door den heer JAN BOLS.
652-653, 6 99-7 10 .

Brieven aan Jan-Frans Willems,
door JAN BOLS. Den
17 Januari 1910 van de pers gekomen. 29. -- Voorstel door Jhr. Mr.
NAP. DE PAUW, betreffende de
voortzetting van die uitgave. Nog
vele brieven berusten in de bibliotheek der Gentsche Hoogeschool.
114.
— Eene mededeeling door den heer
JAN BROECKAERT. 892.

-

Tijdschriften.
Brusselsch dialect. Prijsvraag. 742.
BUITENLANDSCHE EERELEDEN.

Zie op

Lidmaatschap der Academie.

111-

180-182, 321 457-458 , 616-62o,

--

Brieven van Antonius Sanderus. Zie
beneden op Sanderus.
Brood : Over soortelijk gewicht en Watergehalte in het brood, door de
heeren Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE
en A. REVIJN. Verhandeling aan
de Academie ter uitgave aangeboden. Door het Bestuur, naar de
Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde om advies verzonden. De Commissie
stelt twee verslaggevers aan. 187188. — Op verslag van de heeren
Prof, Dr. JULIUS MAC LEOD en Is.
TEIRLINCK , stelt de Commissie
voor de verhandeling in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
(Zie het verslag, blz. 697.) Goedgekeurd. 652. — De verhandeling
opgenomen. 747 -752 .
Brouwerij. Prijsvraag. 738.
Brussel : De Wereldtentoonstelling
Tijd
van 1910 te Brussel. Zie op T
9
schriften : Ambtelijk Comiteit van

C
CANDIDATEN VOOR DE OPENSTAANDE
PLAATSEN VAN BUITENLANDSCH
EERELID EN VAN BRIEFWISSELEND
LID. Zie op Lidmaatschap der Aca-

demie.
Carel ende Elegast. Een fragment

van

dit gedicht. Medegedeeld door den
heer KAREL DE FLOU. 734-736.
Cartularium van Gent, door Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE in de Keizerlijke Hofbibliotheek te Weenen
ontdekt. 88.
Cercle archéologique et historique d'Audenarde. Schenkt boeken aan de
Academie. 165.
Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines, te Mechelen.
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Schenkt een boek aan de Academie. 68.
Christiania. Z. Videnskabs-Selskabet.
Commissiën bij de Academie : Bestendige Commissiën en andere.
-- Reeks tabellen vermeldende voor

ieder der vier Bestendige Commissiën : hare huidige samenstelling;
de lijst der Leden verkozen bij de
stichting der Commissie en sedert;
de lijst van de besturen der Commissie sedert hare stichting. 183.
-- Reglementen van de vier Bestendige
Commissiën. 183.
^. BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE. --- Koninklijke Beslui-

ten van In December 1845, houdende oprichting, in den schoot der
Académie Royale de Belgique, van
de « Commission pour la publication

des anciens monuments de la littérature flamande » , waarvan de Com-

missie de voortzetting is. 183.
-

Verkiezing van het Bestuur voor.het tijd
Januari 1911 tot 3ln Decem--perkin
ber 1912. 840.

BESTUUR DER COMMISSIE.

Openstaande plaats
van Lid der Commissie, door de
benoeming van Dr. C. J. HANSEN
tot binnenlandsch eerelid der Academie Voorstelling van candidaten.
83. -- De heer Is. TEIRLINCK, tot
lid der Commissie verkozen. 117.
HARE VERTEGENWOORDIGERS in de
Commissie van beheer van het

- LIDMAATSCHAP.

Salmans-Fonds. 118.
^-- VERSLAGEN, door den heer KAREL DE
FLOU, secretaris der Commissie.

Verslag over de vergadering van
15 December 1909. 81 83. --- Id.
van 16 Februari 1910. 186. — Id.

April. 651-652. — Id. van
1 5 Juni. 652. — Id. van 19 October.
840. — Id. van 21 December. 954.
—Zie op Kleine verscheidenheden.
van

II.

20

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE. --

Verkiezing van het Bestuur voor het tijdperk In Januari 1911 tot 31n December 1912. 841.
LIDMAATSCHAP DERCOMMISSIE .Open
• staande plaats door het afsterven.
van Dr. C.-J. HANSEN. Voorgestelde candidaten. 841. — De heer
Dr. L. SIMONS tot lid verkozen.894.
- HARE VERTEGENWOORDIGERS in de
Commissie van beheer voor het
Salsmans-Fonds. 118.
-- VERSLAGEN, door den heer TH.
COOPMAN. secretaris der Commissie. Verslag over de vergadering
van 20 April 191o. 187-188. Id.
van 3 Augustus. 652-653. — Id. van
19 October,door den heer IS. TEIRLINCK, waarnemenden secretaris.
84o-841. — Id., id., van 21 December. 955.
BESTUUR DER COMMISSIE.

--

-- TER UITGAVE AANGEBODEN VERHANDELINGEN, DOOR HET BESTUUR DER
ACADEMIE NAAR DE COMMISSIE OM
• ADVIES VERZONDEN

Verslagen en Mededeelingen : Onderzoekingen over
de werking van sterke zoutoplossingen op de gist en op de gisting,

- TER OPNAME IN DE

HH. Dr. A.-J.-J. VANDE-dor
en L. BOSMANS. De Commissie belast twee harer Leden,
over die verhandeling verslag uit
te brengen. 83. — Zie verder op
de

VELDE

Zoutoplossingen.
Id. : Over soortelijk gewicht en
Watergehalte in het brood, door

de heeren Dr.A.-J.-J.VANDEVELDE
en A. REVIJN. De Commissie stelt.
twee verslaggevers aan. 187-188. —
Zie verder op Brood.
Id. : Verzeepingsmethoden in

het onderzoek der Voedingsvet
ten , door den heer EDMOND POPPE.

.

De Commissie stelt twee verslaggevers aan. 188. -- Zie verder op
Voedingsvetten.

Id. : Vertaling van de algemeene onderrichting ter uitvoering

-

---- 1049 -van dde Wetgeving op het vervaardigen der bieren en azijnen, door

-- LIDMAATSCHAP DER

den heer VINCENT BIELEN.De Colnmissie stelt twee verslaggevers
aan. 188. - Zie verder op Bieren

en Azijnen.

III.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIO- EN BIBLIOGRAPHIE. - LIDMAATSCHAP DER COMMISSIE. Openstaande plaats, door
het afsterven van DES. CLAES.
Voorgestelde candidaten. 323. De heer V. DELA MONTAGNE tot lid
verkozen. 468.
-- HAAR VERTEGENWOORDIGER in de
Commissie van beheer voor het
Salmans-Fonds. 118.
-- VERSLAGEN, door den heer JAN
BROECKAERT, secretaris der Commissie. Verslag over de vergadering van 19 Januari 191o. 29-31. Id. van 16 Maart. 113-114. - Id,
van 18 Mei. 323-324. -- Id. van
20 Juli. 621-622. -- Id. 653. - Id.
van 28 Sept. 817-818. - Id. van

16 Nov. 892.

-- VERSLAGEN. De heer JAN BOUCHERIJ, secretaris der Commissie,
brengt verslag uit over de vergadering van 19 Januari 191o. 31. Id. van 16 Maart. 114-116. - Id.
van 18 Mei. 3 24- 32 5. --- Id. van
20 Juli. 622-623. - Id. van 28 Sept.
818. - Id. van 16 Nov. 892-893.
-- TER UITGAVE AANGEBODEN VERHANDELING, DOOR HET BESTUUR NAAR
DE COMMISSIE OM ADVIES VERWEZEN : Ons Ontwikkelingsstelsel,

door Jos. M. PANESI en E. VLAEMINCKX. 322, 324. - Zie beneden
op Ons Ontwikkelingsstelsel.
--- HANDELINGEN DER COMMISSIE : Bijblad tot de Verslagen en Mededeelingen. Eigen orgaan der Commissie. Z. op Lezingen in de Academie.

V. COMMISSIE TOT HET VOORDRAGEN
VAN CANDIDATEN VOOR HET LIDMAATSCHAP DER ACADEMIE. Brief-

- 'IER UITGAVE AANGEBODEN VERHANDELING, DOOR HET BESTUUR NAAR
DE COMMISSIE OM ADVIES VERWEZEN : Geschiedenis der Abdij van

Ninove,

door E. SOENS. 322, 323324. - Zie beneden op Abdij van

wisselende Leden en buitenlandsche
Eereleden.) Benoeming der ComVI.

Ninove.

Id. Glossaria, door den eerw.
heer A. BuvÉ. 622. - Zie op Glos-

saria.
-- Zie op Bibliographie der Westeuropeesche Folklore.
IV. BESTENDIGE COMMISSIE VOOR HET

ONDERWIJS IN EN DOOR HET NEDERLANDSCH. -- BESTUUR DER
COMMISSIE. Voorzitter. De verkiezing van eenen voorzitter tot vervanging van DES. CLAES, in vergadering van 18 Mei tot een volgende vergadering verschoven.
325.
Verkiezing van het Bestuur voor
het tijdperk In Januari 1911 tot
31 December 1912. 893.

COMMISSIE

Openstaande plaats, ,door het afsterven van DES. CLAES. Voorgestelde candidaten. 324. -- De heer
Dr. VERRIEST verkozen. 469.

missie voor het jaar 191o. 86.
COMMISSIE VOOR PRIJSVRAGEN :
Commissie belast met het voorstellen van uit te schrijven prijsvragen. Benoeming der Commissie voor 1910. 625. - Verslag.
6 53 -6 54. - De Academie stelt de

Lijst der uit te schrijven Prijsvragen vast 6 53-6 54. - Lijst der Prijsvragen. 737 -746 .
VII.

COMMISSIE VOOR REKENDIENST,
voor het jaar 191o. Benoeming. 35.

VIII. FEESTCOMMISSIE voor 1911. Be-

noeming. 893.

Commissie van advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën, te 's-Gravenhage. Schenkt boeken aan de
Academie. 452-453, 812-813.

Commission pour la publication des anciens monuments de la littérature

—
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flamande. Zie boven op Commissiën bij de Academie.
Congres : XXXIe Nederlandsch Taal- en
Letterkundig Congres, te Maastricht. De Academie uitgenoodigd

een officieel vertegenwoordiger
naar dit congres af te vaardigen.
620. — De heer Prof Dr. WILLEM
DE VREESE belast, de Academie bij
het Congres te vertegenwoordigen. 620. — Dezelfde heer belast
door de Regeering het Belgisch
Staatsbestuur bij het Congres te
vertegenwoordigen. 816.
Congres. Zie op Vlaamsch; Natuur- en
Geneeskundig Congres.
Czartorisky : Museum Czartorisky, te

Krakow. Dietsche kalenders uit
Hss. aldaar berustende, in het
Jaarboek voor 1910 opgenomen.
182 -183.

D
Damhouder's Practijcke criminele. Me-

dedeeling dienaangaande door den
heer Dr. W. DE V REESE. 82.

Danske : Kongelige Danske Videnska.
berries Selskab, te Kopenhagen.

Schenkt boeken aan de Academie.
1 75, 612, 946.
Delft. Zie op Technische hoogeschool.
Delftsche Hoogeschool. Zie beneden op
2 3,

Studenten-Almanak.
Dialect. Het dialect in het onderwijs.

635 en vlgg.
-- Hoe het uit te leggen is, dat er zoo
weinig Zuidnederlanders zijn, die
vlotweg, zonder dialectische klanken en vormen, het Nederlandsch
spreken, al schrijven ze dikwijls
een flinke taal. 379-382.
— Zie op Taalonderwijs.
Dialectstudie. Uitgeschreven prijsvragen :
— Brusselsch dialect. (Klankleer.) 742.
— Geldersch - Overijselsch dialect .
(Klankleer. I 737.

r.

-- Gentsch dialect. (Klankleer.) 740.
- Gentsch Idioticon. 738.
--- Hasseltsch dialect. (Klankleer.) 741.
--- Hollandsch dialect in de middeleeuwen. (Klankleer.) 742.
— Limburgsch dialect. 740.
-- West- en Oostvlaamsch dialect.
(Topographische grens.) 737.
Zeeuwsch dialect in de middeleeuwen. (Klankleer.) 741.
— Prijsvragen door de Academie, sedert hare stichting, op dat gebied
uitgeschreven. 184.
Dichters en Toondichters. Prijsvraag
door de Academie voor dichters
en toondichters uitgeschreven .744.
Dierenriem. Tabel van den dierenriem,
gaande hij een Duitsch kalender,
in het Jaarboek voor 1910 opgenomen. 183.
Dietsche kalenders. Zie op Kalenders.
Doornik : Bisdom Doornik. Dietsche
kalender van dit bisdom, in het
Jaarboek voor 1910opgenomen.i82.
Driejaarlcjksche Wedstrijd. Zie beneden op Staatssrijskampen.
--

E
Eeuwfeest van Dr. H. van Peene. Zie op
Van Peene herdacht.

Eliot (Thomas) : Zijn The Image of Governance. Verhandeling van den
heer Dr. Louis M. -H. BROUNTS,
uit Maastricht, aan de Academie
ter uitgave aangeboden. (Zie Verslagen en Mededeelingen, j aarg.1909,
blz. 902.) — De heer W. BANG,
hoogleeraar te Leuven, om advies
over die verhandeling verzocht,
zendt bericht aan de Academie,
dat hij gaarne aanneemt. 29.

F
Zie beneden op Jaarlijksch Feestmaal.

FEESTMAAL DER ACADEMIE.
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Folklore : Zuidnederlandsche Folklore.
Prijsvragen door de Academie, sedert hare stichting, op dat gebied
uitgeschreven. 184.
— Prijsvragen. 739, 740, 741.
— Zie op Bibliographie.

FONDSEN BIJ DE ACADEMIE : aard
en bedrag der schenking; koninklijke besluiten, houdende aanvaarding van de schenking ; reglement; uitgeschreven prijsvragen
en reeds verschenen uitgaven.184.
— Mededeeling 'over die Fondsen,
dooie den Bestendigen Secretaris,
op de Plechtige Vergadering van
26 Juni 1910. 498-499.
-- De Eerw. Heeren Pater J. VANDE
VEN, S. J., en Pater JOZEF SAUSMANS. S. J. stichters van Fondsen
bij de Academie, bij het van de
pers komen van uitgaven onzer
Koninklijke Instelling, een exemplaar daarvan vereerd. 29,112-113,

184, 620-621, 817.
Fontenoy : « Den slag van Fontenoy A.
Zie op Willems.
Franciscus (Sint) : Wereldbrieven van
Franciscus. Zie op Portiunkula.
Frankrijk.De heer K. DE FLOV met een
wetenschappelijke zending naar
het Noorden van Frankrijk belast.

Z. Wetenschappelijke zending.
Fransch. Zie op Noordfransch.
Fransche cultuur. 329.
Fransche pleiade. Prijsvraag. 740.
Fransche taal : Verspreiding der Fransche taal. Zie op Vlaamsche Maatschappij.
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde,te Leeuwarden.
Schenkt een boek aan de Academie. 453.

Gayer : De Slag bij Gaver. (22

Miniature dien slag voorstellende. 88.
Gebedenboek : Vlaamsch gebedenboek,
op de Stadsboekerij van Atrecht,
-_ 140o. Beschrijving. Gebeden in
verzen ter eere van de Moeder
Gods. 7 26-732 .

Gebeden- en Gelijdenboeken (Middelnederlandsche). Prijsvraag, 744.
Gedenkboek. Zie op Verjaarfeest.
Geldersch-Overijselsch dialect. Uitgeschreven prijsvraag. 737.

Genootschap. Zie op Friesch.
Gent : Stad Gent. Bijdragen tot de topographie en de geschiedenis van
Gent "in de 15de en 16de eeuw. Lezing door den heer Prof. Dr. W.
DE VREESE. — Over de ontdekking

door Spreker, van twee handschriften, die voor de geschiedenis
en de topographie van Gent van
niet gering belang zijn. Waar die
handschriften berusten. Beknopte
beschrijving. In het eerste komen,
onder de miniaturen, eene voor,
den slag bij Gaver voorstellende,
en een ander den voetval der Gentenaars na den slag. Nadere bijzonderheden. 88-89. — Tweede mededeeling. 119-120.
-- Gezicht of « Portret » van de stad
Gent in 1540, vóór de afbraak der
Sinte-Baafstede. 119.
Stadsarchief. — Dietsche kalender,
uit een hs. dat aldaar berust, in
het Jaarboek voor 1910 opgenomen.

--

Die kalender is van het bisdom
Doornik, waartoe Gent behoorde.
182.

-- Zie beneden op Voedingsvakschool
en op Wakersbrieven.
Gentenaars : Voetval der Gentenaars
453.). Miniature dien voetval
voorstellende. 88.
Gentsch Idioticon. Prijsvraag. 738.
Gentsche adelijke poorters. Lijst, en hunne wapens. 119.
( 1

G
Garenbleek. Prijsvraag. 742.
Garenspinnerij. Prijsvraag. 74 2 .

Juli

1 453.)

-

—
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Gentsche neringen.
neringen. De
De lijst
lijst en
en de
Gmtsche
de wawapens daarvan. II9.
119.
pens
Zie op
Germaansch. Zie
Mythologie en
Germaanseh.
op Mythologie
en op

Onder
welke voorwaarden.
464Onder welke
voorwaarden. 464465.
Zie J.{egister
Register van
van personen,
46 5.--- Zie
op
op Sluys.
Sluys.

Geschiedenis
Abdij van
Van Ninove.
Ninove.
Geschiedenis der
der Abdij
Verhandeling
Verhandeling door den eerw. heer
E.
Academie ter
E. SOEKS
SOENS aan
aan de Academie
uitgave
322. —
- Om
Om
uitgave aangeboden. 322.
advies
de BestenBestenadvies verwezen
verwezen naar de
Geschiededige
Commissie voor Geschiededige Commissie
nis,
Bibliographie. 322.
3J2. --nis, BioBio- en Bibliographic.
De
De Commissie
Commissie stelt
stelt twee verslaggevers
gevers aan. 322.
-- Op verslag
verslag van
322. ~
de
heeren JAN
BROECKAERT en
de heeren
ell
J AN BROECKAERT
Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE
VREE~E (zie
WILLEM DE
de verslagen blzz. 71I-717', stelt devrslagnbz.71-),te
de
de Commissie voor,
voor, de
de verhandeling
uitgaven op
op te neneling onder hare uitgaven
men. Goedgekeurd. 653.
6 53.
Gesellschajt
Gesellschaft der
Gesellschaft : Königliche
KuniglicheGesellschaft
WZSsMIschaftMI,
te Gottingen.
Göttil1gen. -—
Wissenschaften, te
Schenkt boeken
boeken aan
aan de
de Academie.
Academie.
107, 174,453-454,
97-107,
97837·
1 74, 453-4545 6u.
612, 837.
Gesellscllaft
Königl. Gesellschaft
Gesellschaft der
Gesellschaft :: Kónigl.
Wissenschaften,
Wissenschaften, te Lelpzig.Schenkt
Leipzig. Schenkt
aan de
de Academie.
Academie. 612.
612.
boeken aan
Gewesttaal. Zie op Dialect.
GewichtMt.
Zie op
op Glossaria.
Glossaria.
Gewichten. Zie
u Oysbreght
Gysbreght van Aemstel
Aemstel"
Maegh
» en u"MaeghVONDEL. Studie over
over
den ", door VONDEL.
de
karakters
uit
die
gedichten,
de karakters uit die gedichten,.
door den
den heer
heer GUSTAAF
GUSTAAF SEGERS,
SEGERS,
door
in vergadering
vergadering der
derBestendige,
Bestendige
in
Commissie voor het Onderwijs
Onderwijs in
in
Commissie
het Nederlandsch
Nederlandsch voorgevoorgeen door het
De Commissie
Commissie stelt
stelt voor
voor die
lezen. De
in het
het Bijblad te laten
la ten opneopnestudie in
DeAcademie
Academie keurt
keurtdit
ditvoorvoormen De
Lezmg van he
hett
goed. 31.
31. - Lezing
stel goed.
tweede deel van die
die studie.
studie. VoorVoortweede
en goedkeuring
goedkeuring als
als boven.
boven. 116.
n6.
stel en
- De
De studie in
in het
het Maart-verslag
Maart-verslag
—
onder den titel
titel:: Drie
Dru
opgenomen onder
uitVondels
Vondels«« Gysbrecht
Gysbrecht
karakters uit
van Amstel
Amstel».».139-162.
139-162.
van
Dit stuk
stuk van
van Vondel
vondel wordt
wordt hier
hier
Dit
te lande
lande inintol
telvan
vanonderwijsinonderwijsinte
richtingen ontleed.
ontleed. Dit
Dit zet
zetSchrijSchrijrichtingen
Geschie.4enis van het
het onderwijs
onderwijs in
in België.
België.
Geschiedenis
ver aan,
aan, uit
uit dit
dit werk
werk een
een drietal.
drietal
ver
Prijsvraag
PnJsvraagvoor
voor 191o.
19IO.Het
ingezonHet ingezonkarakters te
tebestudeeren.
bestudeeren. 110)
Wil0) Wilkarakters
den prijsantwoord
prijsantwoordwordt
wordtbekroond.
bekroond. ,
den
lebord, vader
vader van
van het
het KarthuizersKarthuizerslebord,
Oudgermaansch.
Oudgermaatlsch.
Germaansche wereld:
wereld : Wonderen
Germaansche
Wonderen der
der
Germaansche wereld. Lezing
Germaansche
Lezing door
den heer OMER
OMER\VATTEZ.
WATTEZ.3:l6
326 3:l7.
327.
den
Van de
de stelling:
stelling : «« Wanneer
Wanneer in
- Van
een land
een
land twee
twee verschillende
verschillende rassen
alsen met
met elkander
elkander leven,
leven, is
is het altijd het
het meest beschaafde,
tijd
beschaafde, dat
dat zijne
zijne
taal en zijne
aan het
taal
zijne beschaving
beschavlllg aan
het
andere
opdnngt ».
». Hoe zeer
zeer die
die
andere opdringt
stelling
at de
de ververstelling verkeerd
verkeerd IS.
is. Wat
franschers daarmede
franschers
daarmede willen.
willen. 329.
329.
De stelling
-— De
stelling:: «« Le franyais
fr~l1çais seal
seul
permet aux Flamands
permet
Flamands l'accès
l'accès de
de
haute culture
la ~aute
culture européenne
européenne »» is
is
onzin. 329. -=Hoede
de geschiedenis
geschiedenis
onZlll.
- Hoe
deze stellingen tegenspreekt.
deze
tegenspreekt. 33o.
330.
-In
wordt
—In de
de Vlaamsche
Vlaamsche gewesten
gewestenwordt
weerstand geboden
w.eerstand
gebodentegen
tegenden
denvoorvoorUItgang
Fransch.Dat
Datzoozoouitgang van het Fransch.
velen naar 't't Zuiden
Zuiden uitzien
uitzien isis zoo
zoo
natuurlijk niet,
niet, als
als men
men 't'twel
wel dendenken zou. Waaruit dat is
ken
is voortgevoortgesproten : voor
sproten
voor de
deGermaansche
Germaansche
wereld
wereld en hare
hare wonderen
wonderen heeft
heeft
men ons volk
volk een
een scherm
scherm gesteld.
gesteld.
blik op
op de
de
331.. —
- Spreker wil een blik
331
Germaansche wereld
wereld werpen
werpen en
en
Germaansche
doet dezes
dezes invloed
invloed op de
de beschabeschavan westelijk
westelijk Europa
Europa iiitschijllitschijving van
nen. 33
331-343.
leest
Ten slotte leest
1- 343. ---- Ten
Spreker enkele
enkele gedichten
gedichten over
over
Spreker
Wonderen der
der Germaansche
Germaansche wewe« Wonderen
reld
». 344-35o.
— Aanteekeningen.
reld».
344-350.Aanteekeningen.
1 -356.
351-356.
35
Germanismen.
Germanismen. Prijsvraag.
Prijsvraag. 740.
740.
Geschiedenis.
Geschiedenis. Prijsvragen door
door de
de AcaAcademie, sedert hare
hare stichting,
stichting. op
op
dat
dat gebied
gebied uitgeschreven.
uitgeschreven.184.
184.
—
- Uitgeschreven
Uitgeschreven prijsvraag.
prijsvraag. 741.
741.
Geschiedenis
der Nederlandsche
Geschiedmis der
Nederlandse/Ie Taal.
Taal.
Prijsvragen door
doorde
deAcademie,
Academie sesePrijsvragen
dert hare
harestichting,
stichting,op
opdat
datgebied
gebied
dert
UItgeschreven.184.
184.
uitgeschreven.
--
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klooster. 139-145.
20) Vosmeer,
de spie. 145 -154. -- 30) De bisschop
Gozewijn. 154-161. -- Aanhangsel.
161-162.
Gist. Zie op Zoutoplossingen.
Gisting. Zie op Gist.
Glasschildering. Prijsvraag. 739.

Glossaria met aanteekeningen over
oude maten en gewichten. Verhandeling door den eerw.heer A Buvi,
pastoor te Borst bij Thienen, aan
de Academie ter uitgave aangeboden. Naar de Bestendige Commissie voor Geschiedenis om advies
verzonden. De Commissie stelt
drie verslaggevers aan. 622.
Godelieve van Gistel. Zie beneden op

Staatsprijskampen.
G6ttingen. Zie op Gesellschaft.

Governance : The Image of Governance.
Zie boven op Eliot Thomas).
Graveerkunst. Prijsvraag. 739.
's-Gravenpage: Zie op Bibliotheek en
op Commissie voor advies.
Graven van Vlaanderen. Portretten. 119.
Groningen. Zie op Rijksuniversiteit.
Guldengetal. Photoblokjes van figuren
om het guldengetal, de zondagletter en de « weken van den afterwinter » te vinden voor het jaar
1468, in het Jaarboek voor 1910
opgenomen. 182-183.

H
Hanurg. Zie op Verein.

Handelingen der Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door
het Nederlandsch Zie op Lezingen
in de Academie.
Hasselt; Zie op Mélophiles.
Hasseltsch dialect. Prijsvraag. 74x.

Heldensage en Sprookje. Lezing door
Dr. B. St7MONs, hoogleeraar te
Groningen, buitenlandsch eerelid
der Academie. - Wat verdienste

--

de term « Sprookje » heeft. 579 580. — Hoe zonderling het met het
Sprookje is toegegaan. 580. — De
bloem van het Sprookje op den bodem der Duitsche Romantiek ontloken : de Kinder-und Hausmiirchen van Jacob en Wilhelm Grimm
(1812 Hun theorie over den oorsprong der Sprookjes. 581-584. —
De theorie van Benfey : Sprookjes, fabels, novellen, anekdoten,
kortom de wijdvertakte vertelselsliteratuur, kruisen vrij over de
aarde. Die theorie door Benfey
tot een der vruchtbaarste ideeën
van het historisch-letterkundig
onderzoek verheven. 5 84-585. —
De « Wanderungshypothese », van
Benfey, is een letterkundige, of,
wil men liever, een historische hypothese. 586-588. -- Met Wilhelm
Wundt, den Leipziger psycholoog,
nadert men van zelf tot de jongste
evolutie van het sprookjesprobleem. Over die evolutie. 588-59o.
— De vraag, hoe heeft zich de
germanist, van het standpunt van
zijn bijzondere wetenschap, tegenover Wundts opvatting van de
betrekkingen tusschen Sprookje en
Heldensage te plaatsen ? 590-594.
— Een laatste overweging : fantasie en werkelijkheid, onhistorische
en historische motieven zijn in
zulke mate tot eenheid versmolten, dat van ouder of jonger, van
meer of minder oorspronkelijk,
slechts in de zeldzaamste gevallen
sprake kan zijn. De formule : Heldensage is geschiedenis + mythus,
en Heldensage is sprookje -1-geschiedenis. 594-597. — Voorbij is
de tijd van het Sprookje, maar ook
het tijdpeg k der Heldensage is onherroepelijk gesloten. 597-598.
Hoe men slapende woorden wekt. Le zing door den heer AM. Joos. —
De bewegingen, die een spreker
met mond en lippen maakt; de
bewegingen van de tong bij het
spreken. Nevens de zichtbare beweging van tong en lippen gebeurt

—

-
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een andere,
andere, die
die innerlijk
innerlijk is en
en
1ll
snelheid voor
voor de
de uiterlijke
uiterlijke niet
niet
in snelheid
moet
onderdoen. De vraag
vraag:: Van
Van
moet onderdoen.
waar
komen al onze
onze woorden?
woorden?
waar komen
471-473
- Het
Het gebeurt
gebeurt echter,
echter,
471- 473 —
dat de geest een
een woord niet
niet in het
het
~ewustzijn
Hoe is
is zoo
zoo
bewustzijn kan roepen. Hoe
verklaren?? Wat dan
dan gegeJets
iets te verklaren
daan? 472-476.
Een andere
daan?
47>-476. -— Een
andere
vraag
Wat dient
dienterergedaan
gedaanom
om
vraag ::. Wat
naar zijn
zIJn woorden
woorden niet
niet te
te moeten
moeten
zoeken ? 477
zoeken?
47'7-481.
-481 .
.Hollandsch dialect.
dialect. Prijsvraag.
Hollandsch
742. Zie
Prijsvraag. 742.
beneden. op Wedstrijden.
beneden
HONORARIUM. Bespreking.
652.
Bespreking. 652.
Hoogeschool
Katholieke Hoogeschool
Hoogeschool
Hoogeschool .': Katholieke
van Leuven.
Leuve?t. Mgr.
RecMgr. P. Ladeuze, Rector
Magl1lficus: betuigt
de
tor Magnificus.
betuigt aan
aan de
Academie
de bewezen
bewezen
Academie dank,
dank, voor de
belangstelling
bij de feestviering
feestviering
belangstelling hij
van den
van
den 7S
van de
de
75nn verjaardag
verjaardag van
heropening
Hoogeschool in
in
heropening der Hoogeschool

18'4·
18,:'4. 457.

-— Schenkt
de Academie.
Academie.
Schenkt boeken
boeken aan de
165,
452.
16
2•
5,45
op Technisch
Hoogeschool. Zie beneden op
en op Universiteit.
Hoogeschole?t. Z.
Stl!dmten-Almanak.
Hoogescholen.
Z. Studenten-Almanak.
,Hoppeteel
t. Prijsvraag.
Boppeteelt.
743.
Prijsvraag. 743.

I
Idioticon:: Zuid-Oosbvlaandersch
Zuid-Oosl1vlaandersch IdioIdioIdioticon
ticon. Z. op Zuid-Oostvlaandersch.
Idioticon van
Sint-T1'uidmsch diadiaIdioticon
van het Sint-Truidensch
lect. Prijsvraag voor 191o.
1910. Het
inHet in-

gezonden prijsantwoord
prijsantwoord niet
niet bebegezonden
kroond. De
De Academie spreekt
spreekt den
den
wensch uit,
dat de
de schrijver
schrijver zijn
zijn
wensch
uit, dat
alsdan ter
ter uituitwerk herzie en het alsdan
gave aanbiede. 4463-464.
63-464.
ImageofofGovernance
Governance (The).
(The). Zie boven
!wage

Eliot(Thomas)
(Thomas)..
op Eliot

lncunabel-bibliographie. (Als
(Als vervolg
;Incunabel-bibliographie,
Prof. Dr.
Dr. WILWILop het voorstel van Prof.
LEM DE
Verslagen
LEM
DE VREESE.)
VREESE.) - iZie
Zie Verslagen
Mededeelingen, jaargang
jaargang 1909,
1909.
en Mededeelingen,
zaken. op
op IncunabelInclmabelRegister van zaken,
bibliographie,
hibliograPhie, blzz.
blzz. 949-95o.)
949-950.) --

—

Voorstel van Prof. Dr. WILLEM
DE
WILLEM DE
V
REE~E, strekkettde
debenoebenoeVREESE,
strekkende tot de
ming eener
eetter tijdelijke
tijdelijke Commissie
Commissie in
in
dett
schoot der Academie.
Academie. Na
toeden schoot
Na toevoorstel met
met algealgelichting,
lichting, dit
dit voorstel
meene stemmen aangenomen.
aangenomen. BeBenoemmg
der Commissie.
Commissie.624-625.
624-625.
noeming der
INGEKOMEN
BOEKEN: Voor de boekerij
INGEKOMEN BOEKEN
ingekomen boeken. Zie op
op Boeken.
:

Inhuldiging
Z. N.
M. ALBERT. KoInhuldiging van Z.
ning der
der Belgen,
Belgen,Beschermheer
Beschermheer
der
Academie. den
23 December
December
der Academie,
tien 23
1909. De
Bestuurder stelt
stelt voor
voor
De Bestuurder
een adres van gelukwensching aan
aan
Z. M
te zenden.
zenden. Zijne
Zijne
NI den Koning te
toespraak
in vergadering
vergaderingvan
vani6
16JaJatoespraak in
nuari 1910.
10-12.
1910. 10-12.
Mededeelingen
BeMededeelingen door
door den
den Bestendigen
Brief van
van
stendigen Secretaris
Secretaris : Brief
den
Minister van
van WetenWetenden heer Minister
schappen
Kunsten houdende
houdende
schappen en Kunsten
voorschrift
betreffendl het
het sluiten
sluiten
voorschrift betreffende
van
de bureelen
bureel en der
der Secretarie,
Secretarie,
van de
ter gelegenheid
gelegenheid van
van de
troonbede troonbeklimming van Z. M.
- Id.,
Id.,
M. I2·I3.
12-13.
betreffende
ing van het
het
betre ffende de verlicht
verlichting
Academiegebouw. 13
13 - -Aca— De Academie
het Te
Dmm in
de
in de
dcmie tot
tot het
Te Deum
hoofdkerk
hoofdkerk van Sint-Baafs te Gent
Uitgenoodigd. 13.
13.
uitgenoodigd.
In/zet-lijke spraak. Zie op Taal.
Innerlijke
bmsbrl/ck.
Servitenklooster.
Innsbruck. Zie op Servitenklooster.
für KulturKultur- und
I/ndUniversalgeUltiversalgeInstitut fier
Leipzig. Schenkt
Schenkt boeboeschichte, te Leipzig.
aan de
de Academie.
Academie.174.
174.
ken aan
Verbond der
derAcademies.
Academies.
Internationaal Verbond
boven op
op Academies.
Acad.emies.
Zie boven
IPer. Kalender
Kalender van
van het
het bisdom
bisdom TheIper.
rouaall, te Iper
lper(begin
(begin 16s
16- eeuw)
eeuw)
rouaan,
geschreven, in
het Jaarboek
Jaarboek voor
voor
geschreven,
in het
1~1O opgenomen. 182.
1910
I.titl/to di
di Bologna.
Bolog/ta. Zie
Zie op Accademia.
Accademi.,.
Istituto

Jz
Jaarboek voor
'15 Maart
Jaarboek
voor 1910.
1910. --- Den 25
van de
de pers
per:>gekomen.
gekomen.182.
I82.
Overzichtvan
van de
de bijzonderste
bijzonderste stuk- Overzicht
-die er
er in
in voorkomen.
voorkomen. 182
182-185_
ken die
-185.
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-- Verzending. 185.
— Exemplaren, daarvan, bij wijze van
ruiling, aan tijdschriften gezonden. 185-186.
JAARLIJKSCHE PLECHTIGE VERGADERING, op Zondag 26 Juni 1910. —
De WelEdelgeboren Baron R, DE
KEKCHOVE D'EXAERDE, gouverneur der provincie, stelt de groote
feestzaal van het Gouvernementsgebouw ter beschikking der Academie, voor het houden van die
vergadering. 321-322.
— Voordracht. Prof. Dr. B. SIJMONS,
buitenlandsch eerelid der Academie,stelt den titel vast van de voordracht door hem op de Plechtige
Vergadering te houden. 112.
-- Het programma vastgesteld. 325.
— Voorlezing van de voordrachten op
de vergadering te houden. 469.
— Verslag over die vergadering. De
Weled. heer jORrS HELLEPUTTE,
Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen, werkend lid
der Academie, woont de vergadering bij. — Aanwezige heeren Leden. 483-484. — Deze heeren alsook verschillende hoogambtenaren vergaderen in een salon van
het Gouvernementsgebouw om
den Weledelen Heer Minister en
den WelEdelgeboren Heer Baron
R. DE KERCHOVE D'EXAERDE, gouverneur der provincie, af te wachten. 483-484. — De Weledele Heer

Minister aan het station afgehaald.

48 4. — Aankomst van den Heer
Minister : de aanwezige heeren
Leden en hooggeplaatste personen
worden hem beurtelings voorgesteld. 484. — De vergadering vangt
aan : de Heer Minister neemt
plaats aan het bureel. 485. — Lijst
van de hoogambtenaren en van de
voorname personen, die de plechtigheid met hunne tegenwoordigheid vereeren. 485-487. — Welke
dagbladen vertegenwoordigd. 487.
-- Commissarissen bij de plechtigheid. 487. -- De heer Bestuurder

begroet den Weled. Heer Minister.
Zijne toespraak. 487-488. --- De
Bestendige Secretaris deelt aan de
Vergadering mede de lijst van de
hoogambtenaren en van de personen, welke schriftelijk bericht heb
ben gezonden, dat zij verhinderd
zijn de vergadering bij te wonen.
488-490. -- De Heer -Bestuurder
wenscht de aanwezigen welkom.
490 — Voordracht van Prof. AD.
DE CEULENEER, bestuurder der Aca-

demie ;Joos van Gent, kunstschilder uit de 15de eeuw. Beknopt overzicht . 490-491. (Zie de geheele
voordracht, op blz. 5 03-578 .) —
Voordracht van Prof. Dr. B. SIJMONS, hoogleeraar te Groningen,
buitenlandsch eerelid : Heldensage
en Sprookje. Beknopt overzicht.
49 1-493. (Z de geheele voordracht,

op blzz. 578-598.) -- De Heer Bestuurder brengt hulde aan Prof.
Dr. SI JMONS. — lededeelingen door
den heer EDW GAILLIARD, bestendigen secretaris : a.) Mededeeling
van den uitslag der Wedstrijden
voor het jaar 1910 uitgeschreven.
493-498 II b.) Mededeeling betreffende de verschillende Fondsen
welke reeds in de Academie bestaan en de prinselijke schenking
waarmede Jhr. ARTHUR MERGHELYNCK zaliger deze Koninklijke
Instelling heeft vereerd 498.500.
(I c.) Hulde gebracht aan de afgestorven Leden. 501. ti d ) Bekendmaking van den uitslag der verkiezingen tot vervanging van de
afgestorven Leden. 501-502. -- De

Bestuurder verklaart de vergadering
voor gesloten. 502.
Verslag. Overdrukken. Een exemplaar daarvan gestuurd aan Z. M.
"ALBERT, Koning der Belgen. —
Brief van dankbetuiging namens
Z. M. 885. -- Id. aan H. M. WIL-

HELMINA, Koningin der Nederlanden. — Brief van dankbetuiging
namens H. M. 885.
JAARLIJKSCH 'FEESTMAAL DER ACADEMIE. 26 Juni 1910. De inrichting

-.
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-aan den Bestendigen Secretaris
toevertrouwd. 326. — Lijst der
aanzittenden. 599. -- De Weled.
Heeren JoRIS HELLEPUTTE, Minister van Spoorwegen, Posterijen
en Telegrafen, werkend lid der
Academie, en Baron DE KERCHOVE
D'EXAERDE, gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen, wonen
het feestmaal hij. 599. — Heildronk ter eere van Z. M. Koning
ALBERT en van H. M. Koningin
ELISABETH. 600-6or. -- Telegram aan Z. M. gezonden. 601602. - Antwoord van den Koning. 609. Heildronk ter eere
van H. M. WILHELMINA, Koningin der Nederlanden, van
hoogstderzelver Gemaal Z. K. H.
Prins HENDRIK en van H. K. H.
Prinses JULIANA. 602-603. — Telegram aan H. M. gezonden. 603.
— Antwoord van de Koningin.
.610. — Heildronk ter eere van de
Weled. Heeren den Minister van
Spoorwegen en den Heer Gouverneur der provincie. 604-605. —
Antwoord van den Heer Minister.
6o5-6o6. — Heildronk ter eere van
den beer Prof. Dr. B. SIJMONS,
van den beer Prof. A. DE CEULENEER, bestuurder der Academie,
en van den beer ALFR. I)ELCROIX,
afgevaardigde van den Weled.
Heer Minister van Binnenlandsche Zaken. 6o6-6o8. -- Antwoord
van Prof. SIJMONS. 6o8-609.
Jezuïeten (EE. Paters). te Nijmegen.
Een handschrift uit 1457, in het
klooster aldaar berustende, waarin Middelnederlandsche sermoenen voorkomen. 82-83.
.Justus van Gent (Doos van Wassenhove),kunstschilder uit de 15de eeuw.

Lezing door Prof. AD. DE CEULE- De Primitieven-tentoonstelling te Brugge in 1902 en de
kennis der oude Vlaamsche schilders : het onderzoek ten huidigen
dage betreffende de kunstgeschiedenis der 15de eeuw. 503-504. —
Verkeerde begrippen van vroeger.
NEER.

-

504-5 06. — Spreker stelt zich voor
over Joos VAN GENT, een Vlaamschen kunstenaar uit het Burgondisch tijdvak, een schilder van
groote waarde, een weinig licht
te verspreiden. Geschiedkundige,
biographische en andere bijzonderheden. 506 en vlgg. — Zijn
schilderij Het Laatste Avondmaal
(plaat tegenover blz. 503). In welke omstandigheden JUSTUS VAN
GENT met het schilderen daarvan
belast werd. 529-537. Beschouwingen over de voorstellingen van
het Laatste Avondmaal. 537-542.
-- Hoe JUSTUS VAN GENT dit godsdienstig onderwerp opvatte. Hoe
dat uitgelegd. Nadere bijzonderheden. 54 2-55 1 . — Portretten door
Justus van Gent geschilderd (platen tegenover blzz. 55 1 , 553, 555,
557 en 559). Studie daaromtrent.
551-5 61 . — Slot. 561. — Aanhangsels. 562-578.

K
Kalenders : Dietsehe Kalenders, in het
Jaarboek voor 1910 opgenomen.

182-183.

-- Kalender. Een fragment 727. —

Een kalender in een Gebedenboek
uit de XVe eeuw. 732.
Kantwerken. Zie op Vakwoordenboek.
Karakters van Vondel. Zie boven op
« Gysbreght van Aesnstel ».
KAREL BOURY-FONDS. Zie boven
op Boury en op Fondsen.
Katholieke Hoo geschool, te Leuven. Zie
op Hoogeschool.
Katoendruk. Prijsvraag. 742.
Kinderliteratuur. Prijsvraag. 738.
Kjobenhavn. Zie op Danske...
Klankleer. Prijsvragen op dat gebied

door de Academie uitgeschreven.
737 (nr I), 740 (nrs 14 en 15), 74 1
(nr 20 742 (n rs 25 en 271.
),

-- 1057Klankleer van het Hollandsch dialect.
Prijsvraagvoor 1910 Het ingezonden prijsantwoord wordt niet
bekroond. Voorstel de prijsvraag
opnieuw uit te schrijven. Verwezen naar de Commissie voor Prijsvragen. 462-463. - Zie verder op

Wedstrijden.
"K leine Verscheidenheden, in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. (Z Verslag. en Meded., jaarg.
1908, blzz. 488-489.)
(als vervolg
op Verslagen en Mededeelingen,
jaarg. r9o8. Register van zaken,
blz. 1056, kol. 2, en jaarg. 1909,
id , blz. 951, kol. 2, en 952. kol. 1) :
-- 22. Espinghesken, door EDW. GAIL-

-- OPGENOMEN ARTIKELS

LIARD.

36.

Stivale, door Id 36.

-- 23.

Staeck met een bleek, door Id. 56.
('vacht bedriven en Ghaan in den
arbevt. door Id. 2I2.
-- 26. Pandgoed, door Id. 310.
-- 27. Handuyt, door Id., met een me-

- 24.
- 25.

dedeeling van den heer LIEVEVROUW-COOPMAN, uit Gent. 328.
28. Scoolscat, door Id, 366.
-- 29. Gheboorghen vont, door Id. 366.
- 30.

Tusschen twee stoelen in de as-

sche. Aanteekening door

JAN,BROE-

CKAERT. 470.
-

31. ` oncde.
LIARD 482.

Id. door EDW. GAIL-

Vertassement en Rijden op een
huus. Id. door GAILLIARD. 626
- 33. Zetten in eene mande. Aanteekening door JAN BROECKAERT. 656.
- 34• Duerg-aende wonde. Aan teekening
-

32.

door EDW GAILLIARD. 8o6.
- 35. Bondinck. Id 82o.
- 36. Heer ende meester. Id. 842.

Hoeyken. - Hoeijken ofte Crans.
- Onse lieve Vrauwe vaneen Hoedekin en Roosenhoyken. Id. +881-882.
38. Hooftleeringe of Hoofftleeringhe

-- 37.

(Hoofdvonnis), door Id. 912.
-- 39. Onredelike u'andelinghe, door Id.
9 1 3-914.

. _.

-r- Stukjes door den heer EDW. GAILLIARD aan de Commissie voorMid-

delnederlandsche Taal- en Letterkunde medegedeeld. 840.
Kobenhavn. Zie op Kjobenhavn.
Koninklijke Bibliotheek, te 's-Gravenhage. Zie boven op Bibliotheek.
Kopenhagen. Zie op Danske...
Krakow. Zie op Czartorisky.
Kring. Zie op Oudheidkundige kring.
Kunst- en vakwoorden. Prijsvragen. Zie

de Lijst der uitgeschreven prijsvragen. 73 8-743.

L
Lakenweverij. Prijsvraag. 743.
Landbouwbedrijf Bekroond prijsantwoord. Kopij. 457.

Zie het Register van personen.
-- Zie verder op Lidmaatschap.

LEDEN DER ACADEMIE.

Leerdicht : Middelnederlandsch leerdicht (120 versregels). Mededeeling

door den heer Dr. MARTIN, buitenlandsch eerelid, daaromtrent
gedaan. 651. - De Commissie
voor Middelnederlandsche Letteren beslist het fragment ter inzage
te vragen. 651. (Het fragment
door den heer Dr. MARTIN aan de
Academie medegedeeld.)
Leesgezelschap van Hasselt. Schenkt een
boek aan de Academie. 946.
Leeuwarden. Zie op Friesch.
Leidsche Studentenalmanak. De Commissie tot redactie schenkt een
boek aan de Academie. 107.
Leipzig. Zie op Gesellschaft en op In-

stitut.
Letteren. Zie op Limburgsche Letteren.
Letterkunde : Nederlandsche Letterkunde. Prijsvragen op dat gebied door
de Academie uitgeschreven. 737,
738, 740 .
-- Zie op Staatsprijskamnpen.

-- D058

Letterkundige mededeelingen. Zie op
Bibliographische aanteekeningen.
Leuven. Zie op Hoogeschool.
Lexicographie : Algemeene Nederlandsche Lexicographie. Prijsvragen
door de Academie, sedert hare
stichting, op dat gebied uitgeschreven. 184.

*** BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MID-DELNEDERLANDSCHE TAAL-EN LETTERKUNDE. Lezing door den heer
EDW. GAILLIARD : Een proces « voor

de Redenaers vanden Proossche » te
Brugge, uit het jaar 1471. 954 en
102I-1042.
*'14 VERHANDELINGEN : TER OPNAME
IN DE Verslagen en Mededeelingen
AANGEBODEN VERHANDELINGEN :

Lezingen in de Academie.
—

MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN :
Limburgsche Letteren, door Mr. PAUL
BELLEFROID. 35 en 37-55.

--

gen over de werking van sterke zoutoplossingen op de Gist en op de Gisting, door Dr. A. J. J. VANDEVELDE

-- Bijdragen tot de topographie en de
geschiedenis van Gent in de 15de en
in de 16de eeuw, door Prof. Dr.

en

Vervolg. 119-120. - Er wordt beslist
de twee lezingen in een boekdeeltje uit te geven. 120.

WILLEM DE VREESE. 88-89.—

--- Een onuitgegeven gedicht van .7. B.
Vervier : « Op het herstel der Moedertaal in de Zuidelijke Nederlanden », door Prof. All. DE CEULENEER. 190-21I.

— Wonderen der Germaansche wereld,
door den heer OMER WATTEZ.
326-327 en 329-356.

--- Hoe men slapende woorden wekt, door
den heer A. Joos. 469 en 471-481.
-- Justus van Gent (Doos van Wassenhove), door Prof. AD DE CEULENEER. 490-497 en 503-578.
— Heldensage en Sprookje, door Prof.
Dr.B.S JMONS,buitenlandsch eere-

COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAALEN LETTERKUNDE : Onderzoekin-

L. BOSMANS. 213-309.

Over het soortelijk gewicht en het
watergehalte van het Brood, door
Dr. A. J J. VANDEVELDE en A.
REVIJN. 747-752.

Verzeepingsmethoden bij het onderzoek der voedingsvetten, door
EDMOND POPPE 753-805.

--

COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS,
BIO- EN BIBLIOGRAPHIE : Drie on-

uitgegeven brieven van Antonius
Sanderus. door Dr. K. VANDEN

HAUTE. 124-128.

Een oud Liedje over den Mechelschen Torenbrand, door Dr. J. LAENEN. 357-365.

** Handelingen

DER BESTENDIGE
COMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS
IN EN DOOR HET NEDERLANDSCH, of

lid. 49 2-493 en 579 - 598 .

Bijblad tot de Verslagen en Mededeelingen Uitgegeven handelin-

narie te Mechelen (1810- 1895),
door den heer Dr. JAC. MUYLDERMANS 654-655 en 657-696.

gen (als vervolg op het Register
van Zaken, jaargang 1909 der Verslagen en Mededeelingen, blz. 953,
kol. I) :
N' 12 . Over taalonderwijs, door
Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD. 129

-- Leven en werken van Petr. Frans de
Voght, leeraar aan 't Klein Semi-

— Jan-Frans Willems' allereerste Nederlandsch gedicht —1810 -, door
Jhr. Mr

NAP. DE PAUW. 901-911.

— Schets van eene geschiedenis der Zuidnederlandsche ,l Maatschappij van
Taalkunde , door den heer JAN
BOLS.

95 6-957. en 978 -1020.

Een handschrift van Vondel ontdekt,
door Prof. Dr. WILLEM DE VREESE.

957-958 .

.

138.

Nr 13 : Drie karakters uit Vondels « Gijsbrecht van Amstel », door
GUSTAAF SEGERS. 1 9 -162.
Nr 14 : De innerlijke taal, door
AMAAT JOOS. 367-382.
Nr 15 : De algemeene letterkun-

dige taal, door GUSTAAF SEGERS.
627-646.

-

—
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Nr 16
antwoord
Antwoord op hetantwoord
x6 : Antwoord
d oor
do
or AM.
AM.Joos.
Joos.
van den heer Segers, door
821-834.
N r 17:
Nr
algemeene letterkundige
letterkundige
17 De algemeene

staan open.
open. ((Geen
Geen plaats
plaats open van
bui
tenlandsch eerelid.
eerelid.:► 18g-1g0.
buitenlandsch
18g-1go.

De Commissie tot het voorstellen
voorstellen va
vann,
candidatm belast
noodig getal candite
belast het noodig

:

taal en
en de
de beschaafde
beschaafde omgangstaal
omgangstaal
in de
de Normaalschool,
Normaalschool,de
deVolkschool
Volkschool
en het gewone leven,
leven, door GUST
AAF
GUSTAAF
SEGERS. 915-942.
Liber memorialis.
memorialis. Zie
op Verjaarfeest.
Zie op
LIDMAATSCHAP
DER ACADEMIE.
ACADEMIE. (BriefLIDMAATSCHAP DER
wisselende
Buitmlandsche
wisselende Leden en Buitenlandsche
Erreleden.)
ComBenoeming der ComEereleden.) Benoeming
missie
tot het
het voordragen
voordragen van
van
missie tot
candidaten
voor de
de openstaande
openstaande
candidaten voor
plaatsen. Jaar
Jaar191o.
1910. 86.
86.
Staat der
der Academie
Academie op
op den
den 1Irtn JaJanuari 1910.
1910. 183.
der werkende
werkende en der
der briefbriefLijst der
wisselende
der binnenlandbinnenlandwisselende Leden,
Leden, der
sche
en buitenlandsche
buitmlandsche Eereleden,
Eereleden,
sche en
sedert
de oprichting
oprichting der
der AcadeAcadesedert de
mie. 183.
183
** Verkiezing
**,:,
Verkiezing van
van een
een werkend
werkend Lid,
Lid,
vervanging van
Dr.
tot vervanging
van den
den heer Dr.
C.J. HANSEN,
HANSEN, thans binnenlandsch
C.-J.
Eerelid Wordt
Wordtverkozen
verkozen de
de heer
heer
VICTOR DELA MONTAGNE, briefwisselend lid. 88.
88. —
- Zie
van
Zie Register van
op Montagne
j'y!ontagne (dela).
personen, op
Id., tot vervanging
vervanging van den
den heer
heer
-- Id.,
DES.
CLAES zaliger. Wordt
verkoWordt verkoDES. CLAES
heer Mr
Mr PAUL BELLEFROID.
BELLEFROlD.
zen de heer
189.
Register van
van personen
personen
189. -- Zie Register
Belle/roid..
op Bellefroid
- Id., tot vervanging
vervanging van
van Mr.
Mr. EDw.
EDw.
—
zaliger. Wordt verkoverkoCOREMANS zaliger.
heer Dr.
Dr. EUG.
EUG. VAN
VAN OYE.
OYE.
zen de
de heer
zen
955. -- Zie Register
RegIster van personen,
personen,
955.
(van).
op Oye (van).
é*
Binnmlandsch
eerelid. Koninklijk
Binnenlandsch
eerelid.
*fi
Besluit houdende goedkeuring vanBesluithodngkrva
de benoeming
benoeming van
den heer
heer Dr.
Dr.
cie
van den
HANSEN 'tot binnenlandsch
C. J. HANSEN
eerelid. 81.
81.
eerelid.
***
*** 1910.
1910. Jaarlijksche
Jaarlijksche verkiezing
verkiezing voor
voor
de openstaande
openstaande plaatsen
plaatsen van briefbriefde
wisselend lid en
e1t van
vanbuitenlandsch
buitmlandsch
wisselend
Staat der
der Academie
Academie:: Drie
Drie
eerelid. Staat
plaatsen van briefwisselend
briefwisselend lid
lid
plaatsen

candidaten voor
voor te dragen. Igo.
xgo.
Caltdidaten
Candidaten Voorstelling
Voorstelling en bespreking
der'. candidaturen.
candidaturen. Verspreking der
slag namens
namens de
de Commissie.
Commissie. (Dit verslag
de
slag gedrukt
gedrukt en den 13 Mei aan de
werkende
Leden medegedeeld.
medegedeeld.)
werkende Leden
)
Een naam
naam op
op de
de voorgevoorge326.
326. --- Een
legde lijst bijgevoegd 326.
326.
Uitslag der verkiezing.
verkiezing. 468.
468.
Goedkeuring. De
verkiezing bij
bij
De verkiezing
Koninkl. Besluit goedgekeurd.649.
goedgekeurd.649.
*** Geschriften door de Heeren Leden
der Academie
Academie uitgegeven.
uitgegeven. OverOverzicht. 183.
183.
Lezingen in
de Academie,
Academie, sedert
sedert
-- Lezingen
in de
hare stichting, door de
de Leden
Leden gegehouden. 183.
Overzicht der
lezingen, verslagen
verslagen
-- Overzicht
der lezingen,
en uitgaven der
der Leden.
Leden. 183.
183.
Liedje:: Een
Em oud liedje.
liedje. Zie beneden op
Liedje

***

Mechelsche Torenbrattd.
Mechelsche
Torenbrand.
Liederen:
Vlaamsche Liederen.
Liederen. PrijsLiederen : Vlaamsche
vragen door
Academie, sedert
sedert
door de Academie,
hare stichting, op
gebied uituitop dat gebied
184.
geschreven 184.
Limbourg. Zie
Zie op Société.
Sociét é .
Letteren.
Limburg. Zie op Limburgsche Letteren.
dialect. Prijsvraag.
Prijsvraag. 740.
740.
Limburgsch dialect.
Limbnrgsche Letteren.
Letteren. Lezing
Lezing door
door
Limburgsche
Prof. Mr.
Mr. PAUL
P AUL BELLEFROID.
BELLEFROID. Prof.
niet alleen
alleen bekwame
bekwame
Limburg telt niet
maar het
het mag
mag ook
ook bogen
bogen
dichters, maar
op menige goede
goede romanschrijvers,
romanschrijvers,
verhalers en
en vertellers.
vertellers. 37. —
verhalers
Overzicht van eenige
eenige bijzondere
bijzondere
Overzicht
schrijvers. 37-52.
37-52. —
- Een
Een woord
woord
schrijvers.
over den
den toestand
toestand van de
de letterletterover
kundige ontwikkeling
ontwikkeling bij
bij de
de hoohookundige
De schuld
schuld
gere wereld in Limburg.
Limburg. De
daarvan ligt
ligt in
in het
het verfranscht
verfranscht
daarvan
onderwijs. Zij
van
onderwijs.
Zij die
die te
te midden van
volk opgroeien
opgroeien hebben
hebben zich
zich
het volk
opgewerkt op
op verstanverstanintegendeel opgewerkt
delijk gebIed.
ook wordt
wordt
delijk
gebied. Daarom
Daarom ook
letterkunde
Limburg's Vlaamsche letterkunde
—
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MélofJhiles
Société royale,
royale, chorale
chorale et
et
Mélo
biles :: Société
littéraire
Les.1Wélo
Jlélophiles
littéraire Les
biles de
de Hasselt.
Schenkt
de AcadeAcade·
Schenkt een
een boek aan de
mie
mie 45
4522 .
MERGHELYNCK-STICHTINGofJonkMERGHELYNCK-STICilTING of JonkARTHUR MERGHELYNCgMERGHELYNCKheer ARTHUR
LEGAAT. (Zie
Verslagenen
enMedeMedeLEerAAT.
(Zie Verslagen
deeliltgen,
1908, blzz. 634,
634,
deelingen, jaargang
jaargang 1908,
640
alsook jaargang
640 en 837,
837, alsook
jaargang 1909,
blz. 109.)
109.' —
- Het MerghelynckMerghelynck.
blz.
legaat, door
door de
de Regeering
Regeering aanaanlegaat,
M
van 19
19
Koninklijk Besluit
Besluit van
vaard :: Koninklijk
APril 1910.
1910. De Weled.
Weled. Heer
Heer MiMiApril
MAANDELIJKSCHE
VERGADERINGEN in
MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN
nIster van
"an Wetenschappen
Wetenschappen en
en
nister
1910.
Kunsten
geeft daarvan
daarvanofficieel
officieel
1910. Zie
Zie boven op blz. 1043.
10 43.
Kunsten geeft
aan de
deAcademie.619
Academie.619 -De
bericht
bericht aan
—De
MaatschaPPij van
TaalkuItde. Zie
op
Zie op
Maatschappij
van Taalkunde.
Bestuurder stelt voor, in de voor-Besturdlvo,in Zuidnederlandsclte Maatschappij.
Maatschappij.
Zuidnederlandsche
van het
het Academiegebouw
Academiegebouw een
een
zaal van
boven
c Maeghden »» door Vondel. Zie boven
steen met
met opschrift,
opschrift, ter
ter eere
eere van
van
Aemstel».».
op «« Gltysbreght
Ghysbreght van Aemstel
onze
milden begiftiger
begiftiger te
te laten
laten
onze milden
Bij de Plechtige
Plechtige
619. —
- Bij
plaatsen. 619.
Marches de
(Les) :: Beheer van dit
Marches
de l'Est (Les)
Vergadering
26 Juni
Juni 1910,
Vergadering van
van 26
1910,
Schenkt een
een
tijdschrift. te
Parijs. Schenkt
tijdschrift,
te Parijs.
Arthllr MergheMerghewflrdt,
aan Jhr. Arthur
wordt, aan
boek aan de Academie. 107.
107.
boekandAcmi.
hulde gegelynck zaliger, eerbiedig hulde
Iarnix'"u Byencorf
Byencorfn.
jaarg.1908,
1908,
». (Zie jaarg.
Marnix'
den Bestendigen
Bestendigen SeSebracht. door den
bracht
Register van Zaken.
Zaken.blz.
blz.954.)
954.) De
De
cretaris. 499-50o.
cretans.
499-500.
heer P.
P. L.
L. VAN
ECK jr
jt verklaart
VAN EcK
heer
Prijsvragen
de AcadeAcadePrijsvragen
door de
Metriek.
zijn leedwezen
leedwezen aan
aan zijn
zijn plan
plan
tot zijn
stichting op
op dat
dat
mie,
mie, sedert
sedert hare stichting
geven.
geen uitvoering te kunnen geven.
uitgeschreven.184.
184.
gebied uitgeschreven.
839·
8 39.
Midde~eeuw~che liturl5ie.
boven op
liturgie. Zie boven
Matm en
en gewichten.
gewicltteJt. Zie
Zie op Glossaria.
Maten
Glossaria. Middeleeuwsche
Ltturgze.
Liturgie.
][echelsche
Torenbrand:
Een
oud
lied·
Mechelsche Torenbrand :
ond liedMiddelnederlalldsch. Prijsvragen op dat
dat
den Mechelschen
Mechelsehen TorenToren· Middelnederlandsch.
jjee over den
gebied door de
de Academie
Academie uitgeuitgegebied
opname in de
de Verslabrand. Ter opname
schreven.
737.738,741,
74::l..
schreven. 737,
73 8, 741 , 742
e1tMededeelingen,
Mededeelingen, door
den
gen en
door den
- Zie
eerw.
Dr. J.
LAENEN aan de
ellde Elegast.
—
Zie op Carel
eerw. heer Dr.
Carel ende
Elegast, op MeliJ. LAENEN
be
us en beneden
beneden op
op Taalkunde.
De
Academie medegedeeld.
medegedeeld. —
- De
beus
Academie
Bestendige
Commissie voor GeGeBestendige Commissie
Middelllederla1tdsch
Gebedenboek,
Over
Middelnederlandsch
Gebedenboek,
en Bibliographie
Bibliographie
schiedenis,
Bio- en
schiedenis, Bio(±140o),
1400), met
met
zulk
gebedenboek (±
zulk gebedenboek
neemt kennis
kennis van
van het
het stuk.
stuk. Zij
Zij
neemt
ter eere van de
de
gebeden in verzen ter
besluit tot de
de opname,
opname, mits
mits goedgoedMoederGods.
Gods.726-732.
726-732.
Heilige Moeder
der Academie.
Academie. 3324.
keuring
keuring der
24. -Middel1tederlandsche Getijdenboeken.
Getijdellboeken. —
stuk op- Middelnederlandsche
Goedgekeurd. 324.
324. —
- Het stuk
Goedgekeurd.
Prijsvraag.
744 ..
Prijsvraag. 744..
genomen 357-365.
357-365.
genomen_
Middelnederlandsch leerdicht.
leerdicht. Z. boven
Mededeelingett : Letterkundige
Letterkundigemededeemededee- Middelnederlandsch
Mededeelingen
op Leerdicht.
Zingen.
Zie boven
boven op
op BibliograBibZiogralingen. Zie
Phische aanteekeningen.
aanfeekmingMt.
phische
Middelnederlcmdsche sermoenen.
sermoenen. Zie beMiddelnederlandsche
Sermo81tm.
op Sermoenen.
neden op
Lezing door
heer Prof.
Prof.
door den heer
Melibeus. Lezing
C. Lecoutere, over
over de
de Proza- Middelnederlandsche
Middel1tederlattdsche vakter11le1t.
Zie be
beDr. C.
vaktermen. Zie
-•
vertaling van
vall den
dMtMelibeus.
Melibeus. 186.
neden op
op Vaktermen.
Vaktermen.
daar sterft
sterft
rijk, terwijl
terwijl de
de Fransche
Fransche daar
bloedarmoede. 52.
52. —
- AanteeAanteeaan bloedarmoede.
keningen. 5 2-55.
keningen·52-55·
Lincei.
op Accademia.
Lincci. Zie boven op
Middeleeuwsche liturgie. Prijs-.
Prijs·
Liturgie:: Middeleeuwsche
Liturgie
gebied door
door de
de AcaAcavraag op dat gebied
demie uitgeschreven.
uitgeschreven.744.
744.
Ltmd. Zie op
op Universitets-Biblioteket.
U1tiversifets-Bibliot~ket.
Lund.

M
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Nederlanden : de Zuidelijke Nederlanden. Een gedicht van J.-B. VER-

Middel en Nieuwnederlandsch

Prijs vragen op dat gebied door de Academie uitgeschreven. 742 en 743.
-

: Op het herstel der moedertaal
in de Zuidelijke Nederlanden. Zie
beneden op Vervier.
VIER

Militaire strafrechtspleging in België.
Prijsvraag voor 1910. Het ingezonden antwoord wordt bekroond.
Onder welke voorwaarden. 467468. -- Zie het Register van personen op Groot (De).
Miniaturen. Zie op Gayer en op Voet-

val der Gentenaars.
Ministerie van Nijverheid en Arbeid, te
Brussel. Brief door het Bestuur
der Academie, aan den Weled.
Heer Ministe r van Nijverheid en

Arbeid gestuurd, betreffende de
samenstelling van het Ambtelijk

Comiteit voor Tijdschriften. Zie beHeden op Tijdschriften 10.
Ministerie van Wetenschappen en Kun
sten, te Brussel. Brieven tot de

-

Koninklijke Vlaamsche Academie
gericht. 9, 13, 8o-81, 111-112, 18x,
457, 618, 619, 649, 815-816, 890,
952 , 953•
Moedertaal. Zie op Vervier.
Munchen. Zie op Academie.
Munchen : Koninklijke Hofbibliotheek
te Munchen. Handschrift, zeer belangrijk voor de geschiedenis der

stad Gent, door Prof. Dr.

WILLEM
DE VREESE aldaar ontdekt. Datee-

ring van het Hs. Mededeeling omtrent den inhoud daarvan.119-12o.
Museum (Tijdschrift), te Leiden. De
Redactie schenkt een boek aan de
Academie. 166.

Mythologie : Germaaytsche M tholo ie.
door de Academie, ePrijsvragen
dert hare stichting, op dat gebied
uitgeschreven. 184.

N
Nationaal Vlaamsch Verbond. Zie beneden op Vlaamsch verbond.
Natuur- en Geneeskundig Congres (XIIIe
Vlaamsch), te Brussel. Het Bestuur
schenkt een boek aan de Academie. 452.

Nederlandsch : De Nederlandsche
Taal : De innerlijke taal. Lezing
door den heer AMAAT Joos, in vergadering der Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door
het Nederlandsch. De Commissie
beslist tot opname in de Verslagen
en Mededeelingen alsmede in het

Bijblad Goedgekeurd. - 324.— De

lezing opgenomen : Geen enkel
mensch kan denken zonder behulp
vair zinnelijke teekens. Wat zijn
echter die zinnelijke teekens. Wat
zijn die beelden. 367. — Mag men,
eens vastgesteld dat de mensch
met woordbeelden denkt, verder
besluiten dat ieder mensch volstrekt woordbeelden noodig heeft
om te kunnen denken ? Antwoord
op .die vraag 368-372. — Onbetwistbaar is het, dat de mensch
zonder woordbeelden kan denken.
372-373. -- Zijn er voordeelen aan,
met woordbeelden te denken? 373"376. — Nu een woord over de Innerlijke spraak. Wat spreker Jaar-

door verstaat. Verdere bedenkingen. 376-377 --- De woordbeelden
in verschillende talen. 378-379. —
Hoe is het uit te leggen dat er zoo

weinig Zuidnederlanders zijn die
vlotweg, zonder dialectische klanken en vormen, het Nederlandsch
spreken, al schrijven ze dikwijls

een flinke taal ? 379 -3$ 1 •
In verband met die voordracht :
De algemeens letterkundige taal,

eene lezing door den heer GUSTAAF
SEGERS gehouden in vergadering
der Bestendige Commissie voor
het Onderwijs in en door het Nederlandsch. 622-623. -- Spreker
acht het noodzakelijk sommige
punten van de verhandeling over
De innerlijke taal, van den heer
Joos, te trachten te wederleggen .
Waarom? Vooral heeft hij het oog

-

—
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op de uitspraak
uitspraak onzer taal, op het
het
gebruik
algemeene letterkunletterkungebruik der algemeene
627-628.
dige taal in ons
ons onderwijs.
onderwijs.627-628.
Bespreking van
t~eorie van
van
Bespreking
van de
de theorie
den
Joos, dat
dat ««woorden
den heer
heer,00s,
woorden niet
noodig
zijn om te
te denken
denken ».
». 6286::18noodig zijn
632.
Men eischt te
te veel
veelvan
van de
de
632. --- Men
school
deze moet
moet op
op de
de medemedeschool :: deze
werking van
werking
van het huisgezin en van
maatschappij kunnen
kunnen rekenen.
rekenen.
de maatschappij
Doch, juist
daarom is het
het onontonontjuist daarom
de
beerlijk dat
beerlijk
dat het onderricht van de
zui\ere
uitspraak in
de school
school
in de
zui , ere uitspraak
krachtdadig nagestreefd
nagestreefd wordt.
wordt.
krachtdadig
632-646.
63::1-646.
lezing:
op die
die lezing
Als vervolg op
: Antwoord op
antwoord van
van den
den
woord
op 't't antwoord
heer Segers.
Segers, door den heer AMAAT
Joos. Bespreking
Bespreking van
de lezing
lezing
Joos.
van de
van den heer SEGERS.
SEGERS. 8::11-834.
821-834.
Verder vervolg
vervolg:: De algemeene
algemeene
Verder
letterkundige
taalen
ende
debeschaafbeschaaf·
letterkundige taal
omgangstaal in
in de
deNormaalNormaalde omgangstaal
ge·
school, de Volksschool
Volksschuol en het ge
wone
leveu, door
door den
den heer
heer GusGuswone leven,
TAAF
TAAF SEGERS.
SEGERS. 915-942.
915-942.

* ** Uitspraak van het
***
het Nederlandsch
Nederlandsch :

Eenige beschouwingen
beschonwingen over
Oler de
de
hal. Lezing door
uitspraak onzer taal.
MUYLDERMANS,
den heer
den
heer Dr. JAC. MUYLDERMANS,
in vergadering
vergadering van 16
16 December
December
1908. (Zie Verslagen
Verslagen ene?tMededeeMededeeltngen.
1908, blzz.
949-1043 ))
lengen, jaarg. 1908,
blzz. 949-1043
Dr. W.
W.
-— Antwoorden
Antwoorden van
van Prof. Dr.
DE VREESE,
OBRIE
DE
VREESE, Prof. Mr. JULIUS
JULIUS OBRIE
en Prof.
Prof. Dr
C. LECOUTERE,
LEcouTERE, daarDr C.
vergadering van
van 20
20 Januari
op.
op, in vergadering
IgOg, gevolgd. (Zie Verslagen
Verslagm en
en
1909,
jaarg. 1909,
IgOg, blzz.
blzz.
Mededeelingen, jaarg.
gevolgdaarop,
daarop, lezing
lezing
44-89.)
9.) -Als
--Als gevolg
44-8
door
Dr. JAC. MUYLDERMANS
door Dr.
MUYLDERMANS :
Recht en
en Reden.
Reden. Spreker vindt de
de
de
beschaafde uitspraak.
uitspraak, thans
thans in de
ideaal niet.
niet. ScheurmaScheurmamode, het ideaal
ker of particularist
particularist is
hij niet,
niet,
ker
is hij
hij meent
meent dat
dat lichte
lichteafwijkinafwijkindoch hij
gen,
vooral in
Zuiden te
te huis
huis
gen, vooral
in 't Zuiden
hoorend.
de algemeene
algemeene bebehoorend, in
in de
schaafde
uitspraak mogen
mogen geduld
geduld
schaafde uitspraak
worden.
hij die meening
meening ververworden. Hoe hij
rechtvaardigt. 843-880.
843-880.
rechtvaardigt.

Eengedicht
gedicht van J.-B
**,.,
J.-B VERVIER
VERVlEIt
* *,;..Een
. Op
herstel der moedertaal
moedertaal in de
op het herstel

Zuidelijke Nederlanden.
Nederlanden. Zie benebeneVervier.
den op ^Vervier.
- Zie boven
boven op
op Geschiedenis
Ne—
Geschiedenis der Nederlandsche Taal
Taal en
derlandsche
en op
op LexicoLexicograPhie.
graphie.
Taal- en
en Letterkundig
ConNederlandsch TaalLetterkundig Conop Congres.
gres. Zie op
-— Nederlanàsch
Woordmboek derGeneesder GeneesNederlandsch Woordenboek
kunde, door
door Dr.
Dr. ISID.
ISID. BAUWENS.
BAuwENs.
Een ex.
ex. van
van'de
'de verschenen afleveden Schrijver
Schrijver aan
aan de
de
ringen, door den
Academie aangeboden. 954.
954.
-— Nederlandsche Letterkunde.
Z. op LetLetLetterkunde. Z.
terkunde en op
op Staatsprijskampen.
Staatsprijskampen.
-Nederlandsche
TooneeZZetterkunde Zie
—Nederlandsche Tooneelletterkunde
op Staatsprijskamj5en.
Staatsprijskampe1t.
beneden op
- Nederlandsche
Nederlandsche vakvak- en
en kunstwoorden.
kunstwoorden.
-op Vak- en
e1t kunstwoorden.
kunstwoorden.
Zie op
Neringm. Zie op
op Gentsch.
Neringen.
Niederdeutsche Sprachforschung.
Sprachforschung. Zie
Niederdeutsche
op Verei,t
Verein
verder op
Niettwjaarsbrieve1t der Gentsche nachtnachtNieuwjaarsbrieven
3~8. Z. op Wakersbl·ieven.
wakers. 328.
Wakersbrieven.
Nieuwnederlandseh. Zie
Zie beneden
beneden op
op
Nieuwnederlandsch.
Taal- en
m Letterkunde.
Le,tterkunde.
Nijmegm. Zie op
op Jezuïeten.
Jezuïetm.
Nijmegen.
Ninove. Zie op
op Geschiede1tis.
Geschiedenis.
Ninove.
bisdommm. Dietsch kakaNoordfransche bisdommen.
der Noordfransche
Noordfransche bisdombisdomlender der
het Jaarboek
Jaarboek voor
voor 1910
men, in
in het
men,
183.
opgenomen. 183.

vo
Onderwijs. Prijsvragen door de Acade-

sedert hare
hare stichting,
stichting, op
op dat
dat
mie, sedert
184.
gebied uitgeschreven.
uitgeschreven. 184.
Onderwijs in België. Z.
Z. op Geschiedenis.
Onderwijzers. Over hun taalonderricht.
38o-382..
380-382
onderwijzer moet
moet niet
niet alleen
alleen
— De onderwijzer
spreken,
een zuivere, gepaste
gepaste taal
taal spreken,
631
vlgg. —
- Verdere
Verdere beschoubeschou631 en vlgg.
635 en vlgg.
vlgg.
wingen daaromtrent. 635
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Ons Ontwikkelingsstelsel. Verhandeling door de heeren Jos. M. PANEST
en E. VLAEMINCKK, professoren in
lichamelijke opvoeding, aan de
Academie ter uitgave aangeboden.
322. — Om advies verwezen naar
de Bestendige Commissie voor het
Onderwijs in en door het Nederlandsch. 322. — De Commissie
stelt twee verslaggevers aan. 322,
324. -- Verslagen door de heeren
AMIAAT JOOS en Prof. Dr. JULIUS
MAC LEOD uitgebracht. 622, 893,
894 en 898-900. — De uitgave van
het werk ligt niet op den weg der
Academie. De Academie beslist
dan ook tot niet uitgeven. 894.

Onze Zeilvismsloepen, door den heer
BLY. Zie op Zeilvischsloepen.
Oostende. Zie op Zeilvischsloepen.
Oostvlaamsch dialect. Prijsvraag. 737.
-Oostvlaandersch Idioticon. Zie beneden op Zuid-Oostvlaandersch.

P
Panne : De Panne (Gemeente, bij Veurne). Zie op Zeilvischsloepen.
Parijs. Zie op Marches de l'Est.
Pennsylvania. Zie op University.
Petersburg (Sint). Zie op Academie.
Philadelphia. Zie op University.
PLAATSEN : OPENSTAANDE PLAATSEN
VAN EERE- EN BRIEFWISSELEND
LID Zie boven op Lidmaatschap

der Academie,
Plakbrieven. Zie op Taalstrijd.
Plantijn : « Schat der Neder-Duytscher Spraken ». Prijsvraag. 74 1 .

Plantkunde : De Statistische Methode
in de Plantkunde en hare toepassingen op de Studie van den invloed der levensvoorwaarden door

op Lidmaatschap der Academie.

Dr. C. DE BRUYKER, praeparator
aan de Gentsche Hoogeschool.
Van de pers gekomen. 322 -323.
PLECHTIGE VERGADERING. Zie boven
op Jaarlijksche Plechtige Vergade-

'Op het herstel der Moedertaal in de
zuidelijke Nederlanden. Een gedicht van JO-B. VERVIER. Zie op

Portiunkula : De geschiedkundige oor-

.OPENSTAANDE PLAATSEN VAN EERE- EN
BRIEFWISSELEND LID. Zie boven

Vervier.
Oudgermaansch. Zie op Taalkunde.
Oudheidkundige Kring der stad en des
voormaliger Lands van Dendermonde. Schenkt boeken aan de Academie. 165, 648, 686.

.Oudheidkundige Kring van de Stad en
het voormalig Land van Aalst.
Schenkt een boek aan de Academie. 97.

Oudheidkundige Kring van het Land
van Waas, te Sint-Niklaas. Schenkt
een boek aan de Academie. 612.

Overijselsch. Zie boven op Geldersch.

Over soortelijk gewicht en watergehalte in het brood. Zie op Brood.

ring.
Pleiade. Zie op Fransch.
sprong van den aflaat van Portiunkula, met een aanhangsel over de

Wereldbrieven van Sint Franciscus door ALFONS FIERENS, lid van
het Belgisch Instituut voor geschiedenis te Rome, leeraar aan
het Koninklijk Athenaeum te Antwerpen, aan de Academie ter uitgave aangeboden. (Zie Verslagen
en Mededeelingen, jaargang 1908,
Register van Zaken, blzz. 10611062.) — Van de pers gekomen.
620-621.

Preussische Akademie. Zie op Akademie.
PRIJSKAMPEN. Zie beneden op Wedstrijden en op Staatsprijskampen.
PRIJSVRAGEN. Zie op Wedstrijden.
Primitieven-tentoonstelling te Brugge in
1902. Wat zij heeft bijgedragen tot

—

i o64.

het onderzoeken der kunstgeschiedenis. 503 en vlgg.
Proces : Een proces a voor de Redenaers vanden Proossche » te Brugge, uit het jaar 1471. Lezing door
den heer EDW. GAILLIARD. 954 en
IO2I-1042.

R

— Een uitgave in 't vooruitzicht, welke
voor het Fonds zou geschikt zijn.
82-83.

— Uitgeschreven prijsvraag. 499, 744Zie op Fondsen bij de Academie.
Sanderns : Onuitgegeven brieven van
Antonius Sanderns. Mededeeling
over een drietal brieven van Sanderus, door den heer Dr. KAREL
VANDEN HAUTE, onderarchivaris
van den Staat, te Brugge, aan de
Academie ter uitgave aangeboden.
— 'Tot de opname in de Verslagen
en Mededeelingen beslist. 113.
Het stuk in het Maartverslag opgenomen. 124-128.
SCHATKIST ('S LANDS). Storting in
's Lands Schatkist, uit hoofde van
--

.

Recht en Reden. Lezing door den heer
Dr. JAC. MUYLDERMANS.Zie boven
op Nederlandsch.
REGEERING : DE BELGISCHE REGEERING (Ministerie van Wetenschap-

pen en Kunsten; Ministerie van
Landbouw; Ministerie van Nijverheid en Arbeid; Ministerie van Financiën; Ministerie van Justitie
en Ministerie van Oorlog). Schenkt
boeken aan de Academie. 20, 282 9, 6 7-68 , 96- 97, 16 4, 3 11-3 12 , 45 1452 , 611, 647, 8o8, 836, 885-886,

945-946 .
Reinaert. Een hs. te koop. 652.
Ridderschap. Zie op Vlaamsch.
Rijksuniversiteit,te Groningen. Schenkt
boeken aan de Academie. 165.
Rome. Zie boven op Accademia.
Verslagen en ilededeelingen,of van verdere
uitgaven der Academie, TEGEN TIJD-.

RUILDIENST : RUILING VAN DE

Ingezonden Tijdschriften. 28, 68, 79-80, III , 180. 321,
456-457, 616, 649, 814-815, 838, 889,
SCHRIFTEN.

.

95 2 .
RUILVERKEER MET BUITENLANDSCHE
ACADEMIES OF GELEERDE GENOOTSCHAPPEN) Zie Versl. en Meded.,

jaarg. 1909, Register van Zaken,
op Academies in Europa en boven
op Academies.) De uitslag sedert
1 909. 459-4 60 .

—

verkooping van uitgaven der Academie gedurende het afgeloopen
jaar 1909. 181.
Schilderkunst Prijsvraag. 729.

Schoolliederen. Prijsvraag. 744.
Semantiek. Prijsvragen door de Academie, sedert hare stichting, op dat
gebied uitgeschreven. 184.

Sermoenen : Middelnederlandsche Sermoenen. Mededeeling door den

heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE
over een handschrift uit 1457, dat
zulke sermoenen bevat. 82 -83.
Servitenklooster, te Innsbruck. Dietsche
kalender uit een hs dat aldaar
berust, in het Jaarboek voor 1910
opgenomen. 182.
Sint-Petersburg. Zie op Academie.
Sint-Truidensch dialect. Z. Idioticon.
Société d'Achéologie de Bruxelles. —

Schenkt boeken aan de Academie.

612, 886.
Société d'Emulation pour l'étude de
l'histoiré et des antiquités de la
Flandre, te Brugge. Schenkt hoe-

ken aan de Academie.

S
SALSMANS-FONDS :

--

20, 165, 312,

612, 836.
JOZEF

SALS-

MANS-FONDS. Commissie van beheer. Benoeming. 117-118.

Société historique et archéologique dans

leLimbourg, te Maastricht.Schenkt
boeken aan de Academie. 107.

-- 1o65
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Société Liégeoise de Littérature Wallonne, te Luik. Schenkt boeken

T

aan de Academie. 20, 68, 165, 612,
886.
Speculum humanae salvationis. Zie op

Taal. Zie op Nederlandsche taal.
Taal- en Letterkunde: Middel- en Nieuwnederlandsche Taal- en Letterkunde.

Biblia pauperum.
Spelden- of Kantwerken. Zie beneden op
Vakwoordenboek.
Spraak :•De innerlijke spraak. Zie. beneden op Taal.
Sprachforschung. Zie op Verein.
Strookje. Zie op Heldensage.
STAAT DER ACADEMIE O$ In JANUARI
1910.

183.

Driejaarlijksche Wedstrijd voor Nederlandsche
Tooneelletterkunde. -- Achttiende

STAATSPRIJSKAMPEN. I 0 )

tijdvak (1907-1909). Benoeming van
de Jury. 8x.
Verslag. De heer Dr. EUG. VAN
OYE's Godelieve van Gistel bekroond. 954. --- Het Verslag opgenomen. 959 -974.
— 20) Vijfjaarlijksche Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde Twaalfde
tijdvak (19o5-19c9). Benoeming van
de Jury. 81.
Stadtbibliothek, te Bremen. Schenkt
een boek aan de Academie. 612.
Straatsburg. Zie op Vogesen Club.
Strafrechtspleging. Zie op Militaire.

Studenten-Almanak : Commissie ter Redactie van den Amsterdamschen Studenten-Almanak. Schenkt een boek
aan de Academie. 68.

— Commissie tot Redactie van den Delftschen Studenten-Almanak. Schenkt
een boek aan de Academie. 21.

— Commissie tot Redactie van den
Utrechtschen Studenten-Almanak.
Schenkt een boek aan de Acad. 21.
— Zie verder op Leidsche.
Stuttgart : Koninklijke Bibliotheek.
Dietsch Kalender uit een hs. dat
aldaar berust, in het warboek voor
1910 opgenomen. 183.

Prijsvragen door de Academie, sedert hare stichting, op dat gebied
uitgeschreven.' 184.
Taalkunde. Prijsvragen op dat gebied
door de Academie uitgeschreven.
741 , 742 .
--- Oudgermaansche taalkunde. Prijsvragen door de Academie, sedert hare
stichting op dat gebied uitgeschreven. 184.
Middelnederlandsche taalkunde. Prijsvraag op dat gebied door de Academie uitgeschreven 739.
Taalonderwijs : Over Taalunderwijs.
Lezing door Prof. Dr. JULIUS MAC
LEOD. 118-119. — Het onderwijs
in het Nederlandsch werpt onvoldoende vruchten af in onzeVlaamsche provinciën. 129. — Waaraan dit gewoonlijk toegeschreven
wordt. 129-130. De toestand in
de lagere school. Kan echter met
de thans bestaande alleszins onbevredigende wetten en program--

ma's geen beter werk verricht
worden ? 130. — Het kwaad ligt in
de nog heerschende gewoonte, die

eiken vooruitgang in den weg
staat, van het gebruik van plaatselijke tongvallen of dialecten. Beschouwingen hieromtrent. x30-131.
— Over de eischen, die thans aan
het onderwijs der moedertaal gesteld worden. 131. -- Over het ont-

staan van het vakonderwijs. 131132. — Eischen in zake van taalonderwijs, met het oog op de nieuwe toestanden : de eenheid der taal over
de geheele uitgestrektheid van het
taalgebied. 132 -133. -- Eenige
woorden over het Middelbaar Onderwijs en over de Athenaea. 1 33 1 34. -- Hoe het gesteld is met de
taalkennis onzer studenten, die de
Hoogeschool bezoeken, nadat zij

io66
zes of zeven jaar lang aan een
athenaeum of aan een college eeh
leergang in Nederlandsch hebben
gevolgd. 1 34-135. -- Gebrek aan
woordenkennis is derhalve de kwaal
(lie dient bestreden te worden.135•
Samenvatting. 135. -- Lijstje
van ettelijke dialectwoorden en
Fransche woorden, met de overeenkomstige (of verwante , Nederlandsche woorden. 135-138.
Taalstrijd. Z. op Vlaamsche Taalstrijd.
Taalzuivering. Prijsvraag. 740.
— Prijsvragen door de Academie, sedert hare stichting, op dat gebied
uitgeschreven. 184,
Tasso's Verloste Jerusalem. Zie Vondel.
Technische Hoogeschool, te Delft. —

Schenkt hoeken aan de Academie.
809-812.
Te Deum, den 3 Januari 191o, in de
hoofdkerk te Gent, ter gelegenheid van de troonbeklimming van
Z. M. Koning ALBERT. De Academie uitgenoodigd. 13.

-- Id., op 26 Juli. 617.
-- Id., op 26 November. 952.
Teekenkunst. Prijsvraag. 739.
Therouaan : Bisdom Therouaan. Dietsche kalender van dit bisdom, in
het Jaarboek voor 1910 opgeno-

men. 182.

Tijdschriften : Ambtelijk Comiteit voor
Tijdschriften, ter gelegenheid van

de Wereldtentoonstelling van 19xo
te Brussel ingesteld. Motie van
orde door Jhr Mr. NAP. DE PAUW,
betreffende de samenstelling van
dit Comiteit. Brief (20 April, door
het Bestuur der Academie aan den
Weled. heer Minister van Nijverheid en Arbeid gestuurd. 188-189.
-- Brief van x2 Juli, waarbij de Weled.
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten om een afschrift
verzoekt van het schrijven door
de Academie, den 20 April, tot
den Heer Minister van Nijverheid
en Arbeid gericht. 618.

--

-- De Academie in kennis gesteld met_

de brieven, als gevolg op ons
schrijven van 20 April, door den
Bestendigen Secretaris( x6 Juni) en
door het Bestuur (13 Juli) aan den
Heer Minister van Nijverheid en
Arbeid gestuurd. 618.
— De Academie beslist (zo Juli), dat
de heer Bestuurder den heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten en den heer Minister van
Nijverheid en Arbeid om gehoor
zal verzoeken. 618.
Mededeeling door den Bestuurder,
in vergadering van 3 Augustus,
gedaan. 649-651.
-- Brief van 17 Augustus, waarbij de
Weled. Heer Minister van Nijverheid en Arbeid aan de Academie
laat weten dat het, tot zijn spijt,
niet meer mogelijk is de samenstelling van het Comiteit te wijzigen : « hij zal echter behoorlijk
« nota houden van den wensch
. « der Academie ». 815.
--

-

Mededeeling, door den Weled.
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten, van een schrijven van 12 Augustus, waarbij de
Weled. Heer Minister van Nijverhein en Arbeid dien Hoogambtenaar bericht, dat hij de brieven
der Academie heeft onbeantwoord
gelaten, omdat deze Instelling on-

bevoegd is om tusschen te komen.
8x5-816.
— Naar aanleiding van deze twee brieven beslist de Academie, het Bestuur te belasten met een vertoog
over de zaak aan de twee Ministers te sturen en den Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten om een gehoor te verzoeken.
816.
Mededeeling door den heer bestuurder Prof. DE CEULENEER, betreffende het verhoor, door den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten, den 12 November aan het Bestuur verleend.
890 -- Brief dientengevolge door-
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•-- Den 18 April : Zuid-Oostvlaandersch
Idioticon, door IS. TEIRLINCK. Eerste deel, tweede aflevering (DainGuzze) . 184.
-- Den 18 Juli : De geschiedkundige oorsprong van den aflaat van Portiunhula, door ALFONS FIERENS. 620621.

-- Den

20 Augustus : Bibliographie van
den Vlaamschen Taalstrijd, door

TH. COOPMAN en JAN BROECKAERT.
VIII ' deel (1879-1882). 817.
Uitspraak van het Nederlandsch. Zie boven op Nederlandsch,
University d'Aix-Marseille. Schenkt boeken aan de Academie. 454.
Universiteit. Zie op Hoogeschool en op

Rijksuniversiteit.
Universitets-Biblioteket: K6nigliche Universitets-Biblioteket, te Lund (Zwe-

den). Schenkt boeken aan de Academie. 21-23, 69-72 , 3Y 2 .
Universitets Biblioteket (Kgl.), te Uppsala. Schenkt boeken aan de Academie. 107.
University of Pennsylvania, te Philadelphia. Schenkt een boek aan de
Academie. 454.
Utrecht : Bisdom Utrecht. Dietsche kalenders van dit bisdom, in het
jaarboek voor 1910 opgenomen.
182-183.
Utrechtsche Hoogeschool. Zie boven op
Studenten-Almanak.
Uppsala. Zie op Universitet.

v
Prijsvragen
door de Academie, sedert hare
stichting, op dat gebied uitgeschreven. 184. - Nieuwe prijsvragen :
Bakkersbedrijf. 740.
Beeldende kunsten. 739.
Brouwerij. 738.
Garenbleek 740.
Garenspinnerij. 740.
Hoppeteelt. 743.

Vak- en Kunstwoorden.

Katoenweverij, enz. 742.
Lakenweverij. 743.
Zeevisscherij. 738.
Vak en Kunstwoordenboeken. Eenige
-

beschouwingen door den heet

EDw. GAILLIARD, bestendigen secretaris, over de door de Academie reeds bekomen uitslagen. Van
alle kanten wordt om een nieuwe
uitgave verzocht. 495 -49 6 .
- Nieuwe uitgave. Daarmede een begin gemaakt, door de uitgave van
Onze Zeilvischsloepen van den heer
FRANS BLY. I13,

q96•

- Voor die nieuwe uitgave de medewerking van de schrijvers der uitgegeven werken reeds toegezegd.
496-497.
Vakonderwijs. Over het ontstaan van
het vakonderwijs. 131.
Vaktermen : Woordenboek voor Middelnederlandsche vaktermen betreffende
metselwerk enz.Nota's vroeger door

Baron J. DE BETHUNE, afgestorven werkend lid der Academie,
daarvoor verzameld. 65x.

Vakwoordenboek van het Spelden- of
Kantwerken. Prijsvraag voor 191o.

Een der ingezonden prijsantwoorden wordt bekroond. Onder welke
voorwaarden. 466-467. - Zie het
Register van personen op Baccaert.

VAN DE VEN HEREMANS FONDS.
-

-

Verslag over de werkzaamheid
betreffende dat Fonds en dezes
geldelijken toestand. Dienstjaar
1909. 86 en 93-94. -- Een afschrift
van dat verslag aan den Weled.
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten gezonden. 86. Bericht van ontvangst door den
Heer Minister. 181.

- VAN DE PERS GEKOMEN UITGAVE :

Nr 6. De Statistische Methode in
de Plantkunde en hare toepassingen op de Studie van den invloed
der levensvoorwaarden, door Dr.
C. DE BRUYKER, prmparator aan de

Gentsche Hoogeschool. 322-323.

-- 1069
Zie op Fondsen bij de Academie.
Van Peene herdacht. Dr. Hippoliet Jan
van Peene, Vlaamsch tooneelschrijver herdacht. De heer SEGERS verklaart zich bereid een voordracht
over den talentvollen man te houden. 953.

Verscheidenheden. Zie boven op Kleine Verscheidenheden.

-

Verbond : Internationaal Verbond der
Academies. Z. boven op Academies.
Verbond. Zie op Vlaamsch Verbond.
Verein fiir niederdeutsche Sprachforschung (Norden und Leipzig).

Schenkt boeken aan de Academie.
887.
Vcrfransching : het verfranscht onderwijs in Limburg. 52.
— Over de stelling der verfranschers
in het Vlaamsche land : « le fran9ais Beul permet aux Flamands
l'accès de la haute culture européenne ». 3 29-330 .
—Zie op Vlaamsche Maatschappij.
21,

Verslagen en Mededeelingen. Maandelijksche verzending. Zie boven
op Uitgaven der Academie. •
-- STUDIES: WETENSCHAPPELIJKE STUDIES TOI BEKENDMAKING VAN GEDANE PROEFNEMINGEN, aan de Aca-

demie, ter uitgave in de Verslagen
en Mededeelingen aangeboden. Zie
op Zoutoplossingen.
Verspreiding der Fransche taal. Zie boven op Verfransching en beneden
op Vlaamsche Maatschappij.

Vervier : Een onuitgegeven gedicht.
van J. B. Vervier : Op het herstel
-

der moedertaal in de Zuidelijke Nederlanden. Lezing door den heer

Prof. AD. DE CEULENEER. Beschouwingen over het stuk. Waaruit
het blijken mag, dat dit aan J.-B.
VERVIER toe te schrijven is. 191192. - Bijzonderheden over den
dichter en over zijne familie. 192196. — Werken van J.-B. VERVIER. 196-198. - Nadere bespreking over bedoeld gedicht. 10 3200. - Het gedicht in extenso
gedrukt. 201-211.

VERGADERINGEN DER ACADEMIE. Jaar-

lijksche Plechtige Vergadering. Zie

op die rubriek.

— Maandelijksche vergaderingen. Zie

de Lijst boven het Register van
Zaken.
Verjaarfeest : Vijf-en-twintigjarig gestaan der Koninklijke Vlaamsche
Academie, in 1911. (1886 1911.)

Verzeepingsmethoden in het onderzoek der Voedingsvetten. Zie be-

neden op Voedingsvetten.
te Christiania.
Schenkt boeken aan de Academie.
887.

-

Het voorbereiden van dit feest. W en-

ken dienaangaande gegeven door
den heer Prof. AD. DE CEULENEER.
bestuurder der Academie voor
1910. 17-19.
— GEDENKBOEK. Nota betreffende de
samenstelling van het uit te geven
Gedenkboek. 953.
— Feestcommissie. Benoeming. 893.
VERKIEZINGEN IN DE ACADEMIE. Zie
boven op Lidmaatschap.
Jaarlijksche verkiezing voor de openstaande plaatsen. Zie ook op Lidmaatschap.
— Zie verder op Commissiën.
Verluchters. Zie op Vlaamsche verluchters.
--

Videnskabs-Selskabet,

Vijf-en-twintigjarig bestaan der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Zie op Verjaarfeest.
Vijfjaarlijksche Wedstrijd. Zie boven
op Staatsprijskampen.
Vlaamsch. Zie op Balie en op Congres.
Vlaamsch : Nationaal Vlaamsch Verbond (afdeeling Oost-Vlaanderen)..

Plakbrief van dit Verbond uitgegaan : « Het masker der Vulgarisateurs is af ». 458.

--

Vlaamsche baanderheeren. 119.

—
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Vlaamsche Beweging. Prijsvragen

door de Academie, sedert hare
stichting op dat gebied uitgeschreven. 184.
Vlaamsche Liederen. Zie op Liederen.
--

• Vlaamsche Maatschappij tot verspreiding der Fransche taal (of : Association Flamande pour la vulgarisation de la langue rancaise), te Gent.
Plakbrief door haar, tegen de Wet
Franck-Segers uitgeplakt. 458. —

Een antwoord daarop,vanwege het
Nationaal Vlaamsch Verbond. 458.
- Vlaamsche ridderschap. 119.
- Vlaamsche Taalstrijd. Verzameling
plakbrieven, door den Bestendigen Secretaris, met het oog op den
Vlaamsclien Taalstrijd, aangelegd.
458-459.
Vlaamsche Taalstrijd Zie op Bibliographie.
-- Vlaamsch Tooneel. Zie op Tooneel.

Vlaamsche verluchters uit de 14e-16e

eeuw. Prijsvraag. 743.
— Vlaamsche volksspelen. Prijsvraag.739•
Vlaanderen : Graven van Vlaanderen.

Portretten. 119.

— Kaart : Een tot nog toe onbekende

kaart van Vlaanderen.

120.

Voedingsvakschool, te Gent. Reeks wetenschappelijke studies. Zie op Zoutoplossingen.

Voedingsvetten : Verzeepingsmethoden in het onderzoek der Voedingsvetten, door den heer EDMOND POPPE. Verhandeling aan de
Academie ter uitgave aangeboden.
Door het Bestuur, naar de Bestendige Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde om advies
verzonden. De Commissie stelt
twee verslaggevers aan. 188. —
Op verslag van de heeren Prof.
Dr. JULIUS MAG LEOD en IS. TEIRLINCK, stelt de Commissie voor de
verhandeling in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen. (Zie
het verslag, blzz 697-698.) Goedgekeurd. 652. — De verhandeling
,opgenomen. 753 -805.

—

Vogesen Club. Zie op Zweigverein.

Voght (Petr. Frans De Voght), leeraar
aan 't klein Seminarie te Mechelen. (1810- 1895.) Lezing door den
heer Dr. JAC. MUYLDERMANS. Levensbericht van den man Zijne
velerlei verdiensten. Overzicht en
bespreking van verschillende zijner dichtwerken 657 -696.
Volksspelen. Prijsvraag. 739.
Volkswijsheid. Zie op Weer.
Vondel. Een eigenhandig handschrift
van onzen grootera Vondel, door
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE Zn
de Keizerlijke Bibliotheek te SintPetersburg ontdekt Dit Hs. is een

prachtige vertaling van Tasso's
Verloste Jerusalem. Mededeeling
en lezing daaromtrent door den
heer DE VREESE. 955 en 957-958.
— De Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde, adviseerende over een voorstel van Dr. DE
VREESE, stelt aan de Academie
voor, een afschrift van genoemd
handschrift te laten maken. —
Goedgekeurd. 955 en y58. -- Den
Bestendigen Secretaris wordt opgedragen naar een bekwamen afschrijver uit te zien en de zaak
naar eisch te regelen. 95 8 .
De folklore bij Vondel. Prijsvraag.
740.
— Vondel's taal. Prijsvraag. 74 2 .
-- De populariteit van Vondel bij zijne
tijdgenooten. Prijsvraag. 738.
— Zie op « Ghysbreght van Aemstel ».
VOORLEZINGEN IN DE ACADEMIE. Zie
boven op Lezingen.
« Vulgarisateurs ». Z. boven op Vlaamsch : Nationaal Vlaamsch Verbond.
w
Wakersbrieven : De Gentsche wakers-

brieven. Bijzonderheden dienaangaande. 328.
Wedstrijden sedert de stichting der
Academie uitgeschreven Alge-
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—

meen overzicht. -- Bijzondere
prijsvragen. — Voorwaarden. 184.
WEDSTRIJDEN VOOR 1910. De Bestendige Secretaris deelt aan de
Academie de Lijst mede der ingekomen prijsantwoorden. 33. —
Voor een wedstrijd geen antwoord
ingekomen. 86

— INGEKOMEN PRIJSANTWOORDEN
10 ) Klankleer van het Hollandsch
dialect. Een antwoord ingekomen.

Samenstelling van den keurraad.
33.

z o) Idioticon van het Sint-Truidensch dialect. Een antwoord ingekomen Samenstelling van den
keurraad. 33.
30) Geschiedenis van het onderwijs

in België tijdens de Fransche overheersching enz. Een antwoord ingekomen. Samenstelling van den
keurraad. 34.
40) Spelden- of Kantwerken. Twee
antwoorden ingekomen. Samenstelling van den keurraad. 34.
50) Militaire Strafrechtspleging.
Een antwoord ingekomen Samenstelling van den keurraad. 34.
— Lezing van de verslagen. De Academie neemt kennis van de verslagen door de keurraden uitgebracht. Zij zullen gedrukt worden
en voor de Juni-vergadering aan
de heeren werkende Leden medegedeeld. (Art. 31 der Wet.) 325.
— Bij de Plechtige Vergadering van 26
Juni 1910, mededeeling, door den
Bestendigen Secretaris, van den
uitslag der Wedstrijden, door de
Academie voor het jaar 1910 uitgeschreven. 493-498.
— VERSLAGEN DER KEURRADEN :

prijsvraag : Klankleer van
het Hollandsch dialect. Verslagen
van de heeren Prof. Dr. W. DE
VREESE, Prof. Dr. C. LECOUTERE
en AMAAT JOOS. 383-393.
20) 2de prijsvraag : Idioticon van
het Sint-Truidensch dialect. Verslagen van de heeren Prof. Dr. C. LE1 0 ) 1e

COUTERE, Prof. Mr. PAUL BELLEFROID en E. H. WALTMAN VAN
SPILBEECK. 394-403.
3 0) 3de prijsvraag : Geschiedenis

van het onderwijs in België, tijdens
de Fransche Omwenteling. Verslagen van de heeren Prof. A. DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS en
JAN BOLS. 404-422.
4 0) 4de prijsvraag : Vakwoorden

van het Spelden- of Kantwerken.

Verslagen van de heeren KAREL
DE FLOU, AMAAT JOOS en GUSTAAF
SEGERS. 423-432.
5o) 5de prijsvraag: Militairestrafrechtpleging. Verslagen van de
heeren Prof. Mr. JULIUS OBRIE, .
Prof. Mr. PAUL BELLEFROID en
Jhr. Mr. NAP. DE PAUW. 433-450.

— Lezing door den Bestendigen Secretaris over de verslagen betreffende
de ingezonden prijsantwoorden. 462468. — Beslissing der Academie.
1 0 ) 1e prijsvraag : Klankleer van
het Hollandsch dialect. Voorstel de
prijsvraag aan te houden. Verwezen naar de Commissie voor Prijs-

vragen . 462-463.
20 ► 26 prijsvraag : Idioticon van
het Sint-Truidensch dialect. De

Academie besluit het ingezonden
prijsantwoord niet te bekronen;
zij spreekt den wensch uit, dat de
Schrijver zijn werk herzie en het
ter uitgave aanbiede. 463-464.
30) 38 prijsvraag : Geschiedenis
van het Onderwijs in België... Het
ingezonden prijsantwoord wordt
bekroond. Onder welke voorwaarden. 464-465.
40) 4e prijsvraag : Vakwoorden-

boek van het Spelden- of Kantwer-

ken. Een der twee ingezonden

prijsantwoorden wordt bekroond.
Onder welke voorwaarden. 466467.
50)' 5e prijsvraag : De militaire
strafrechtspleging in België. Het
ingezonden prijsantwoord wordt
bekroond. Onder welke voorwaarden. 467-468.
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1911. Ingekomen antwoord op de prijsvraag
over de Zeevisscherij. 954.

*** WEDSTRIJDEN VOOR

*e WEDSTRIJDEN VOOR 1911 EN VOLGENDE JAREN. Vaststelling van de
uit te schrijven prijsvragen en beuling der toe te kennen prijzen. 6 53654 — Lijst der Prijsvragen voor
1911, en van ettelijke prijsvragen
reeds voor 1912, 1913, 1914, 1915,
1916 en 1917 uitgeschreven 737 744. — Voorwaarden. 7 45-746.
Weenen. Zie op Akadeinie.

— Keizerlijke Hofbibliotheek te Weenen. Een Cartularium van Gent.
aldaar door Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE ontdekt. 88.
Weer : Volkswijsheid over het weer. Uitgeschreven prijsvraag. 74 1 .
Wereldbrieven van Sint Franciscus.
Zie boven op Portiunkula.
Wereldtentoonstelling van 1910, te Brussel. Zie op Tijdschriften, Io.
Westeuropeesche Folklore. Zie boven
op Bibliographie.
Westvlaamsch dialect. Prijsvraag. 737.
Wet der Academie HERZIENING. (Zie
Verslagen en Mededeeliugen, jaar-

gang 1909. Register van Zaken,
op Wet der Academie. blz q65066.)-- Brief aan den Weled. Heer
Minister van Wetenschappen en
Kunsten. 624.
Wet Franck-Segers. Z. boven op Vlaam-

sche Maatschappij.
Wetenschappelijke Studies. Zie boven
op Verslagen en MlMededeelingen.
Wetenschappelijke zending : Wetenschappelijkezending naar Frankrijk.

Op voorstel van de Bestendige
Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde, wordt
de heer KAREL DE FLOU met een
wetenschappelijke zending naar
Frankrijk belast. 83. — Het Bestuur der Academie verzoekt den
Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten om goed-

keuring. Die goedkeuring ver
leend. 112. — Verslag van den
heer K. DE FLOU. 718-736.
Wetgeving. Zie op Bieren en azijnen.
Wiegedrukken. Zie op Incunabel-bibliographie.
Wielant. Zie op Damhouder.

Willems (Jan-Frans) : Jan-Frans Willems' Allereerste Nederlandsch
Gedicht : « Den slag van Fontenoy ». (18ro.) Lezing door Jhr. Mr.
NAP. DE PAUW. 892. — Is eene
vertaling van Voltaire's « Bataille
de Fontenoy ». Het stuk te Gent,
in de Bibliotheek der Hoogeschool
ontdekt. Nadere bijzonderheden.
901-903. — Het stuk opgenomen.
904-911.
— Zie boven op Brieven.
Winter. Zie op « Afterwinter ».
Wonderen der Germaansche wereld.
Zie boven op Germaansche wereld.
Woorden. Zie op Hoe men slapende

woorden wekt.
Woordenboek : Uitgave van een nieuw
Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch Woordenboek, doo

in 1885 ontworpen. Lijvig dossier dienaangaande. Mededeeling door den
heer BROECKAERT. 892.

JAAK VAN DE VELDE

Zeeuwsch dialect. Prijsvraag. 741.
Zeevisscherrij. Prijsvraag. 738.
Zeilvischsloepen (Onze). Beschrijving
der zeilvischsloepen in gebruik te

Oostende. te Blankenberghe en in
De Panne, door FRANS BLY. —
(Uitgave der reeks VAK- EN KUNSTWOORDENBOEKEN, door de Academie reeds uitgegeven.) Tweede uitgave, verbeterd en vermeerderd. Van
de pers gekomen. 112-113.
Zondagletter. Zie op Guldengetal.

—

1073

Zoutoplossingen : Onderzoekingen
over de werking van sterke zontoplossingen op de gist en op de
gisting, door de heeren Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE en L. BOSMANS. Verhandeling aan de Academie ter
opname in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden. Door het
Bestuur naar de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde om advies verzonden. De Commissie stelt twee verslaggevers aan. 83. —Verslag door
de heeren Prof. Dr. JULIUS MAC
LEOD en IS. TEIRLINCK zij besluiten allebei tot de opname. De Academie keurt goed. 187. — De verhandeling opgenomen. 213-309.
« Zuid-Afrikaanse Akademie. » Zie boven op Akademie.
Zuidelijke Nederlanden. Zie boven op
:

Nederlanden.

—

Zuidnederlandsch. Zie op Folklore.
Zuidnederlandsche Maatschappij van
Taalkunde : Schets van eene geschiedenis dier Maatschappij, ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan,
door den heer JAN BOL
S. Die lezing is in tweeën verdeeld : in het
eerste deel spreekt Schrijver van
de Leden der Maatschappij ; in
het tweede, van hunne werkzaamheden. 956-957 en 979-102o.
Zuid Oostvlaandersch Idioticon, door
Is. TEIRLINCK. De tweede aflevering van het Eerste deel (DainGuzze), van de pers gekomen. 184.
Zweden. Zie op Lund.
-

Zweigverein : Historisch -literarisch
Zweigverein des Vogesen Clubs, te

Straatsburg. Schenkt een boek
aan de Academie. 109.

H. WOORDREGISTER.

A

dvies bij wege van hoofftleeringhe. 912.
.Affixeren. Zie op Staeck.
ade toi et le Ciel t'aidera. Aanteekeningen over die spreuk en dergelijke, door
den heer GUSTAAF SEGERS. 638-639.
Allez en avant et la foi nous viendra. Zie
op Aide-toi.
Approberen. 1030.
Arbeyt : Ghaen in den arbeyt. Aanteeke.
ring op die uitdrukking, door EDW.
GAILLIARD. 212.
Assche. Zie beneden op Tusschen.

ID ebatteeren. 1040.
Demeurer entre deux selles le cul par
terre. 470.

-

B ec : Eenen quaden bec hebben. 1037.
Belnkene. 1029.
Bern (Ben). 1038.

Den Miitigen gehort die Welt. Aanteekening op die spreuk. Zie op Aide -toi.

Deshonneste - ook Deshonnestre -- Conversacion. 914.
Duergaende wonde. Aanteekening door
EDW. GAILLIARD. 806.

E ngland expects that every man will dcs
his duty. Zie op Aide tol.
-

Espinghesken. (Vaartuig.) 36.
Estival. (Bottines.) 36.

P ais

Bemoeden. 1025.
Bette : Quade Bette. 1039.

ce que dois. Aanteekening op die
spreuk, door G. SEGERS. 638.
Fame. Zie op Name.
Ferment. 913.

Bin langhen niet. 10 34.
Bleck. Zie op Staeck.
Boene spays. 1035.
Bondinck.Aant.door EDW.GAILLI ARD. 8 20.

haen inden arbeyt. Zie op Arbeyt.
Ghejonstich. 10 33.
Gestableerd man. 1041.

Brabbelinge. 1023.

Gru (Schrik). 10 34.

C hapel de roses. 881.
Confortante : In confortante van... 1029.

Conversacion (of Conversation) : Deshonneste -- ook Deshonnestre conversacion. 914.
.--

Indehue conversacion. 914.

.--

Indehue et deshonnestre conversacion.

9 1 4.
Croinge. 1039.

G

Ei anduyt. Aant. door GAILLIARD. 328.
Hanneken -uit. 328.
Hannen -uit. 328.

Heer ende meester. Aanteekening door
EDW. GAILLIARD. 842.
Hoed : Gij hebt den hoed. 882.
Hoedekin. Zie op Onse lieve Vrauwe.
Hoeyken, Hoeijken ofte craps. Aanteekening door EDW. GAILLIARD. 881.
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Hoofdvonnis. 912.
Hooftleeringe, of Hoofftl eeringhe: Aanteekening door EDW. GAILLIARD. 912.
Hooftvonnesse. 912.
Hoorken. 1035.

I emand in de mande hebben. Mededeeling
over deze uitdrukking door JAN BROECKAERT. 82.

Iets doen « uten woorden » van iemand.
1030.
Indehue conversacion, ook Indehue et
deshonnestre conversacion. 914.

-

O nderblijven van.., 1035.
Onderdraghen : Hem onderdraghen. 1023.
Onghestappellert. 1041.
Onredelike wandelinghe. Aanteekening
door EDW. GAILLIARD. 913-914.
Onse lieve Vrauwe vanden Hoedekin.
Aant. door EDW. GAILLIARD. 881.
Over zijn lijf niet ghegaen connen. 1034.
Oynt, Oyt. 1028.

P andgoed. Aant. door GAILLIARD,3 10.

Indu. Zie op Indehue.

Pinque. 36.

Kinderen dragen. 1028.

Playe passant oultre. 8o6.
Playe percée. 8o6.

Cracht bedriven. Aanteekening op die uitdrukking, door GAILLIARD. 212.
Crans. Zie op Hoeyken.

R ampen. 1029.
Reprootche. 1039.

L ieden van warachtichede. 1035.

Reprootchieren. 1039•

Liegen an (aan). 1038.

Rijden op een huus. Aanteekening op die
uitdrukking door GAILLIARD. 626.

- Den een den anderen heeten lieghen.
1038.
Liggen teenre veinster. 1029.
Liggen up de veinstre. 1029.
Lijf : Over zijn lijf niet ghegaen connen
1034.
Luerpe. 1037.

M ande : Zetten in eene mande. Aantee-

kening door JAN BROECKAERT. 656.
- Mande : Door de mande vallen. 656.
Zie op Iemand.

-

Manen vanden rechte. 1023.
Me (Met). 1031.

Mesusance, quon dist onredeliker wandelinghe. 913.
Mesusance par jour. 913.
- Mesusance par nuyt. 913.

Roosenhoyken. Aant. door EDW. GAILLIARD. 881.

S alvacie. 1040.
Schijte, Scijte. 1026.
Smiten, 1034.
Spreken : Te naer spreken. 1035.
Staeck met een bleck. 56.
- Een staeck rechten met een bleck. 56.
- Een stake planten ofte stellen ende
affixeren van een blecke inhoudende...
56.
Stivale. (Laars.) 36.

Stivele 36.
Stoel. Zie beneden op Tusschen.
Stroot = Stroo. 82o.

N ame : Van ruder name, fame ende on- Te naer spreken. 1035.
redelicke wandelinghe. 914.

Ne savoir a quel Saint se vouer. 470.

Toenaem. 1036.
Tzollen (Sollen). 1023.
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Travillieren. 1035.
Tusschen twee stoelen in de assche zitten. Mededeeling over deze uitdrukking door JAN BROECKAERT. 82, 470.

U pgaen : Iemand c upgaen ». 10 34.
Upwaert bringhen : Woorden --. 1026.

-

Vonnesse vulcommen.
Voordstel. 1036.

1023.

7 aeromme : De waeromme zeggen.

1034.
Wandelinghe. Zie op Onredelike.
Wat (Waarom). 1037.
Wederlegghen ende debatteeren.

1040.

V einster. Zie op Liggen.

Wederlegghen ende reprootchieren.

Verandworden. 1032.

Wesen up... 103 5.
Wonde. Zie op Duergaende wonde.
Wonen met... 1028.
Woorden : Iets doen c uten woorden » van
iemand. 1030.
Woorden upwaert bringhen. 1026.

Vermet : Zijn vermet ghekent zijn. 1022.
Verspreken. 10 34.
Vertassement. Aanteekening op dit woord
door EDW. GAILLIARD. 626.
Vloucken. 1029.

1040.

III.

PERSONEN.
a

Z. M. LEOPOLD II, KONING DER BELGEN, BESCHERMHEER
DER ACADEMIE. Zijn afsterven den 17 December 1909. Zie het Register van
Zaken, op Afsterven van Z. M. Leopold den IIe.

Z. M. ALBERT, KONING DER BELGEN, BESCHERMHEER DER
ACADEMIE, en H. M. ELISABETH, KONINGIN DER BELGEN.
Inhuldiging van den Koning te Brussel, den 23 December 1909. Zie het
Register van Zaken, op Inhuldiging van Z. M. ALBERT.

Heildronk, op het Jaarlijksch Feestmaal der Academie, ter eere van
HH. MM. en van de Koninklijke Familie, door den Bestuurder Prof. AD.
DE CEULENEER ingesteld. 6o0-601. — Als gevolg op dien heildronk, telegram door den Bestendigen Secretaris aan Z. M. den Koning gezonden.
601-602. — Antwoord van Zijne Majesteit. 609, 616-617.
— Brief van dankbetuiging, vanwege Zijne Majesteit, voor de toezending van een overdruk van het verslag over de Plechtige Vergadering van
26 Juni. 1910. 885.
H. M. WILHELMINA, KONINGIN DER NEDERLANDEN,
Hoogstderzelver Gemaal Z. K. H. PRINS HENDRIK en H. K. H.
PRINSES JULIANA. Heildronk, op het Jaarlijksch Feestmaal der Academie, door den Heer Bestuurder Prof. AD. DE CEULENEER, te hunner
eere ingesteld. 602-603. — Als gevolg op dien heildronk, telegram door den
Bestendigen Secretaris aan H. M. de Koningin gezonden. 603. — Ant.
woord van H. M., mede namens Hoogstderzelver Huis. 610, 617.
— Brief van dankbetuiging, vanwege Hare Majesteit, voor de toezending van een overdruk van het verslag over de Plechtige Vergadering van
26 Juni. 1910. 885.
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a
Aerts (Pieter-Jozef-Lambrecht), Limburgsch
schrijver. 49-50 en 52.
Arbre (A. de 1'), advocaat te Gent. Schenkt
een boek aan de Academie. io8.

B
Baccaert (Herman), doctor in wijsbegeerte
en letteren (Germaansche philologie),
te Mechelen, en Ant. Carlier, kantfabrikant, te Schaarbeek. Hun antwoord
op de prijsvraag over het Spelden of
Kantwerken, bekroond. Onder welke
voorwaarden. 466-467. -- Ontvangen,
op de Plechtige Vergadering van 26
Juni 1910, het hun toegekende diploma. 497.
-

BAETS (Z. E. M. DE), aartspriester, te
Gent. Door Z. H. den Bisschop van
Gent bij de Plechtige Vergadering van
26 Juni 1910 afgevaardigd. 4 84 , 489.
Bang (Prof. W.), hoogleeraar te Leuven.
Zie Register van Zaken, op Eliot.
BAUMGARTNER, S. J. (Alex.), buitenlandsch
eeielid der Academie, te Luxemburg.
Schenkt boeken aan de Academie.
176, 613.
— Zijn afsterven te Luxemburg, den 5
September Iglo. — Bericht aan de
Academie gezonden. 815. — Bij het
openen der Augustus -vergadering
brengt de heer Bestuurder hulde aan
den afgestorvene. 807-808.
Levensbericht. De heer Prof. Dr. C.
LECOUTERE neemt aan zich, voor het
jaarboek, met het Levensbericht van
den overledene te belasten. 815.
B4UWENs (Dr. Is.), geneesheer te Aalst.
Tot briefwisselend lid verkozen, tot
vervanging van den heer Mr. PAUL
BELLEFROID, thans werkend lid. 468.
— Brief waarbij de heer Is. BAUWENS
zijn dank betuigt. 619.
-- Schenkt een boek aan de Academie. 950.
BEERNAERT (AUG.), Minister van
Staat, te Brussel. Betuigt zijnen dank

voor de hem vereerdé gelukwenscherr
ter gelegenheid van het hem toekennen van den Nobel-prijs. 80.
BELLEFROID (Mr. Paul), briefwisselend
lid. Tot werkend li.d verkozen, tot
vervanging van den heer DES. CLAESzaliger. 189. — Zijne verkiezing door
Koninklijk Besluit goedgekeurd. 457..
— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over het Sint-Truidensch
dialect. 33. — Zijn verslag. 400-402.
-- Id., voor den wedstrijd over de militaire strafrechtspleging. 34. — Zijn
verslag. 447-449.
Letterkundige mededeeling over
Fransch-Nederlandsche Verzameling
van akten en aanschrzften, vooral'
ten gebruike van deurwaarders, door
V. DE VOS. 32.
Lezing : Limburgsche letteren. 35 en,
37 - 55.
BERGHE (R. VANDEN), eerste-onderbibliothecaris aan de Hoogeschool te Gent.
Tot briefwisselend lid verkozen, tot
vervanging van den heer VICTOR DELA
MONTAGNE, thans werkend lid. 468.
Brief waarbij de heer R. VAN DEN
BERGHE zijn dank betuigt. 6 [9.
— Tot lid benoemd der tijdelijke Commissie voor Incunabel-bibliographie.625.

---

—

BETHUNE (Baron J. de), afgestorven
werkend lid der Academie. Nota's
vroeger door hem verzameld voor een
Woordenboek van llliddelnederland-sche Vaktermen. 651.
Bielen (Vincent), bureeloverste, hoofd van.
den Vertaaidienst aan het Ministerie
van Financiën, te Brussel. Een verhandeling door hem aan de Academie
ter uitgave aangeboden. Zie het Register van Zaken, op Bieren en azijnen.
Bley (A.), hoogleeraar te Gent. Schenkt
een boek aan de Academie. 76. —
Letterkundige mededeeling over dat
boek, door den heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE. 84-85.
Bly (Frans), ontvanger der zeevaartrechters
I ° klas, te Antwerpen. Zijn tweede
uitgave van Onze Zeilvischsloepen
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van
de pers
pers gekomen.
gekomen. 112-[
[3. van de
112-113.
Deze uitgave door vakmannen met
-Dez uitgavedo rvakman enmet
4~6 .
den
gelecenseerd.
den meesten lof get
ecenseerd. 496.
.BLoK
Dr. P.). Schenkt
boeken aan
aan
SLOK (Prof. Dr.
Schenkt boeken
de Academie.
de
Academie. 109,
109, 320,
320, 455,
45 S, 648,
64 8,
888, 950.
888,
werkend lid.
lid. CandiBOLS (Eerw.
(Eerw. JAN), werkend
Candidaat voor
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in de
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Nteuwere TaaiTaai- en
en LetterLettermissie van
van Nieuwere
kunde. 841.
--- Benoemd
Benoemd tot
totlid
lidvan
vanden
denkeurraad
keurraad voor
voor
hetonderwijs.
onderwijs. 3333den wedstrijd over
over het
34. -- Zijn
34·
ZUnverslag.
verslag. 422.
422 •
-Benoemd tot
tot lid
lid van
vande
de Jury
Juryvoor
voor den
den
-- Benoemd
NeVijfjaarlijksehen
Vijfjaarlijkschen Wedstrijd
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8 [.
derlandsche Letterkunde. 81.
- Verhandeling over de methode
methode van
van uituitgave van
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Brieven van
aan ZuidZuid·
van en aan
nederlandsche
[0.
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13.
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dingsvakschool,
beneden
dingsvakschool, te
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Vandevelde.
Bossche
vanden ), advokaat
ad vokaat bij het BeBeBossche (J.
(J. vanden),
roepshof,
Schenkt een
een boek
boek
roepshof, te
te Gent. Schenkt
de Academie.
Academie. 615.
6[5.
aan de

BOUCHERIT (JAN), werkend lid.
lid. Brengt,
Brengt,
BOUCHERIJ
secretans, verslag
verslag uit
uitover
overde
devergavergaals secretaris,
de Bestendige
Bestendige_Commissie
van de
deringen van
Commissie
Onderwijs in
door het
het
voor het Onderwijs
voor
in en
en door
Nederlandsch. -- Vergadering
Vergadering van
van 19
[9
Nederlandsch.
Id.van
van16[6Maart.
Maart.114114Januari. 31.
31. - Id.
116. -- Id.
116.
Id.van
van18
[8Mei.
Mei. 324-325.
324-325. -Id. van
van 20
20 Juli. 622
622-623.
van
623. - Id. van
28 September
van 16 N,,28
September 8[8.
818. -Id.
-- Id. van
November. 892
892-893.
- 893.
Benoemdtot
totlid
lid van
van de
de Jury voor
voor den
den
- Benoemd
Vijfjaarlijkschen Wedstrijd
voor NeNeVijfjaarlijkschen
Wedstrijd voor
derlandsche Letterkunde.
Letter kunde. 81.
8 [.
derlandsche
- Schenkt
Schenktboeken
boekenaan
aandedeAcademie.
Academie. 175,
175,
-613,
648, 887-888, 94 6-9476[3,648,887.888,946-947.
Bourgeois (H.),
(H.), te
te B
Brussel.
Schenkt een
een
Bourgeois
ru ssel. Schenkt
76.
aan de
de Academie.
Academie. 76.
boek aan
(Jan-Mathijs), Limburg
LimburgromanschrijromanschrijBrans (Jan-Mathijs),
ver. 40
41 en 52
4°-41
52-53.
53.
.

-

-

-

-

Brants (Martin),
(MartinI, Limburgsch schrijver,
>chrijver, leerleeraar aan
het Koninklijk
Koninklijk Athenwum,
Athen<eum, te
te
aan het
Brussel. 41-43
4[-43 en 53.
53.
Bruyker (C. de), doctor
doctor in de
de geneeskunde
geneesknnde,f
pr<eparator aan de Hoogeschool, te praetondHgschl,e
Gent. Zijne verhandeling
verhandeling De
De Statistische
de Plantkunde, van
sche jJ1ethode
Methode in
in de
de pers gekomen.
gekomen. 322-323.
3 . 22 323.
-

l'lruyne
te Gent. Schenkt
Schenkt
Bruyne (C.de),hoogleeraar te
[76.
boeken aan de
de Academie.
Academie. 176.
BROECKAERT (JAN),
lid.
werkend lid.
(JAN), werkend
Brengt, als
als secretaris,
secretaris, verslag
verslag uit
UIt over
over
de vergaderingen
veroaderm"en van
van de
de Bestendige
Bestendige
Comm~sie
Gescbiedenis, Bio- en
Commissie vo;r
voor Geschiedenis,
[9
Bibliographie.
Vergadering van
van 19
Bibliographie.- - Vergadering
Januari
Id. van
van 16
[6
Januari [910.
1910.29-31.
2931. --- Id.
Maart.
Id.van
van1818Mei.
Mei.
Maart. [[3-114.
I13-I14. -- Id.
323-32+
Id.van
van 20
20 Juli.
Juli, 62 [·622.
I 622.
3 23-3 24. -- Id.
-- Id.
Id.van
van30
30Augustus.
Augustus. 653.
653.- - Id.
van
28 Sept.
Sept. 817-818.
817.818. - - Id.
Id.van
van 16
16
van 28
892.
Nov. 892.
- Tot
Totvoorzitter
voorzitterverkozen
verkozen der
derCommissie
Commissie
voor
Middelnederlandsche TaalTaal- en
en
voor Middelnederlandsche
Letterkunde.
([91[-19[2.) 840.
840.
Letterkunde. (1911-1912.)
- Benoemd lot
lid van
van de
de Commissie
Commissie voor
tot lid
Rekendi~nst voor
voor 1910.
1910.35.
Rekendienst
35.
--- Belast
Belast met
met verslag
verslag uit
uit tetebrengen
brengen over
over
..., door
de
verhandeling :: Glossaria
de verhandeling
Glossaria...,
he<;.r A.
rle AcaAcaden eerw.
eerw. heers
den
A. BuvÉ aan de
demie ter uitgave
uitgave aangeboden.
aangeboden. 622.
622.
- Belast
Belast met verslag
verslag uit te
te brengen
brengen over
over
verhandeling Geschiedenis
Abde verhandeling
Geschiedenis der Abd&- van
van Ninove,
Ninove, door
door den
den heer
heer E.
E.
dij
SOENS aan
aan de
de Academie
Academie ter
Ier uitgave
uitgave
SOENS
Zie het
het ReReaangeboden. 322,
aangeboden.
322,324.
324.- - Zie
van Zaken, op
op Geschiedenis. der
duo
gister van
Abdij van
van Ninove.
Ninove.
Abdij
Mededeelingvan
van een
eo!n lijvig
lijvig dossier
dossier bebe- Mededeeling
treffende het ontwerp van
van uitgave
uitgave van
van
treffende
Nederlandsch WoordenWoordennieuw Nederlandsch
een nieuw
boek, door JAAK
JAAK VAN
VAN DE
DE VELDE.
VELDE.
boek,
-

([885.) 892.
89 2 •
(1885.)
Eenmededeeling
mededeelingbetreffende
betreffende de
de Brie- Een
ven van en
en aan
aanJan-Frans
Jan-Frans Willems.
89 2 •
892.
Letterkundigemededeeling
mededeeling over
over verver- Letterkundige
uitgaven van
van Dr.
Dr. CH.
CH. CAEY•
CAEY.
schillende uitgaven
MAEX. I16-[[7.
MAEX.
116-117.

— io 8o
Id., over : Omwandeling ten jare 1645
in de parochie Temsche, door TH. DE
DECKER. 462.
— Leest een nota over de zegswijze Tusschen twee stoelen in de assche zitten
en over de uitdrukking Iemand in de
mande hebben. 8 2.
«-- Mededeeling over een Sinnespel, ui t de
i5de eeuw. 82.
•-- Kleine verscheidenheden, door hem medegedeeld :
Tusschen twee stoelen in de assche
zitten. 470.
Zetten in eene mande. 656.
Schenkt boeken aan de Academie. 175,
613, 648 , 81 3, 837.
— Zie op Coopman en Broeckaert.
--

Buitenrust-Hettema (Dr. F.), te Zwolle.
Schenkt een boek aan de Academie.
177.
Buvé (Eerw. A.), pastoor te Bost, bij Thienen. Verhandeling : Glossaria met
aanteekeningen over oude maten en
gewichten door hem aan de Acade-

mie ter uitgave aangeboden. 622. Zie
verder het Register van Zaken, op
Glossaria.

C
Caeymaex (Eerw. Kanunnik Dr. Ch.), professeur aan het Groot Seminarie te
Mechelen. Schenkt boeken aan de
Academie. 176. -- Letterkundige me.
dedeeling over verschillende zijner uitgaven, door J. BROECKAERT. 116-117.
Cailier (Ant.), te Schaarbeek. Zie boven op
Baccaert (Herman).
CEULENEER (Prof. AD. DE), werkend
lid. Brengt, als bestuurder der Academie, eerbiedig hulde aan de nagedachtenis van Z. M. Koning Leopold den
II°. Zijne toespraak. 5-8.
— Stelt voor aan Z. M. Koning Albert een
adres van gelukwensching te zenden,
ter gelegenheid van dezes troonbeklimming. Zijne toespraak tot huldiging van den nieuwen Vorst. 10-12.

--

-- Zijne toespraak bij het openen der Januari-vergadering. 13-19.
-- Bij het spenen der Maart-vergadering,
brengt hulde aan den heer DES. CLAES,
afgestorven werkend lid. 95.96. —
Lijkrede door hem bij de lijkplechtigheid uitgesproken. 121-123.
Id., bij het openen der Septembervergadering, aan Pater ALEX. BAUMGARTNER, S. J., afgestorven buitenlandsch eerelid. 807.
Id., bij het openen der October-vergadering, aan Dr. ERNST MARTIN, afgestorven buitenlandsch eerelid. 835836.
Id., bij het openen der Novembervergadering, aan Mr. EDW. COREMANS,
afgestorven werkend lid. 883-884.
Id., bij het openen der Decembervergadering, aan Dr. HENDR. CLAEYS,
afgestorven werkend lid. 944. -- Lijkrede door hem bij de lijkplechtigheid
gehouden. 975 -97 8 .
— Begroet den Weled. Heer Minister van
Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen
bij de opening der Plechtige Vergadering van 26 Juni 1910. 487-488.
— Heildronken door hem op het Jaarlijksch Feestmaal der Academie ingesteld ter eere van Z. M. Koning ALBERT en van H. M. Koningin
ELISABETH, — van H. M. WILHELMINA, Koningin der Nederlanden, — alsook van den Weled. Heer
JORIS HELLEPUTTE, Minister van
Spoorwegen, werkend lid der Academie, en van den WelEdelgeboren Heer
Baron DE KERCHOVE D'EXAERDE,
gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen. 600-605. — Heildronk te zijner
eere door den heer Is. TEIRLINCK ,
onderbestuurder der Academie. 607.
-- Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over het onderwijs. 3334- — Zijn verslag. 404-412.
— Benoemd tot lid van de jury voor den
Driejaarlijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde. 81.
— Tot lid benoemd der Feestcommissie
.

voor 1911. 893.

io81-- Letterkundige mededeeling over : Le
Flamand a l' Université door GEORGES MARGOT (Fernand Daumont).
819.
Lezing ; Een onuitgegeven gedicht van
J. B. Vervier. 190 211.
.--• Id. Justus van Gent (Doos van Wassenhove), kunstschilder uit de 15°'
eeu-t2v. 490-491 en 503-578.
Schenkt een boek aan de Academie. 887.
-

-

975-97 8. - Levensbericht. Eerst na
verkiezing van den opvolger van den
afgestorvene zal daaromtrent een beslissing genomen worden. 944.
Claeys (Eerw. P. J.), pastoor van Elseghem.
Zendt aan de Academie officieel bericht van het afsterven van zijn broeder Dr. H. CLAEYS, werkend lid. 943.

:

CLAES (DES.), werkend lid. Zin afster-

ven te Namen, op 7 Maart 1910.

--

Bericht aan de Academie gestuurd.
95. -- Bij het openen der Maart-vergadering, brengt de heer Bestuurder
eerbiedig hulde aan den afgestorvene.
96. -- Hulde hem gebracht, in vergadering van de Bestendige Commissie
voor het Onderwijs in en door het
Nederlandsch, door den heer GUSTAAF
SEGERS. 114-716. -- Lijkrede door
den heer Prof. Dr. A. DE CEULENEER
bij de lijkplechtigheid uitgesproken.
Brief van rouwbe96, 121 123.
klag. De Academie beslist dat een
brief van rouwbeklag aan Mevrouw
CLAES zal gezonden worden. 96. -Levensbericht. De heer Dr. JAC.
MUYLDERMANS wil zich gaarne met
het schrijven daarvan belasten. 96. Mevrouw D. CLAES betuigt haren
dank voor het gegeven bewijs van
deelneming in haren rouw. 180-181.
Bij de Plechige Vergadering van
26 Juni 191o, aan den betreurden afgestorvene herinnerd. 5o 1.
-

-

CLAEYS (Zeer Eerw. Kanunnik Dr. HENDRIB), werkend lid. Zijn afsterven
te Gein t, 17 November 191o. - Bericht aan de Academie gestuurd. 943.
-- Bij het openen der December-vergadering brengt de heer Bestuurder eerbiedig hulde aan den afgestorvene.
944. -- Brief van rouwbeklag. De
Academie beslist dat een brief van
rouwbeklag aan de familie van den
heer CLAEYS zal gezonden worden.

944. - De lijkplechtigheid. 944-945.
-- Lijkrede door den heer Bestuurder
in het sterf huis uitgesproken. 944 en

COCK (ALFONS DE), briefwisselend lid.
Schenkt een boek aan de Academie.
950.
Collaer : Mevrouw Collaer, geboren Gerardiva Feytmans (Dina Demers), Limburgsch romanschrijfster, bestuurster
der middelbare meisjesschool, te Dendermonde. 50, 53.
COOPMAN (TH.), werkend lid. Brengt,
als secretaris der Besteiiuige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, verslag uit over de vergaderingen
door de Commissie gehouden. -- Vergadering van 20 April. 187-188. Id. van 3 Augustus. 652-633.
Brengt, als secretaris oer Bestendige
Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde, verslag uit over het Van
de Ven-Heremans-Fonds. Dienstjaar
1909. 86 en 93-94.
.--Tot secretaris herkozen van de Bestendige
Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde, voor het tijdstip 1911-

1912. 841.
Tot lid benoemd der Commissie van
beheer voor het Salsmans-Fonds. 118.
-- Tot lid en secretaris benoemd der Commissie voor prijsvragen voor 1910.
Zijn verslag. 6 53.
625.
Benoemd tot lid van de Jury voor den
Driejaarlijkschen Wedstriju voor Nederlandsche Tooneelletteikunde. 81.
- Zijn ontwerp van nieuwe .uitgave vats
zijn Vakwoordenboek over de Steenbakkerij. 496.
*** COOPMAN en BROECKAERT. -- Het 8e
deel van hunne Bib lies raphie van den
Vlaamschen Taalstrijd van de pers
-

-

gekomen. 817.
Coopman (Hendrik Thzn), te Brussel.
Schenkt boeken aan de Academíe.613,

—
- L082
1082 —
- Letterkundige
Letterkundige mededeeling
mededeeling door
door
--den heer
heerGUSTAAF
GUSTAAFSEGERS
SEGERS over ververschillende
H. Coopman
Coopman
schillende werkjes
werkjes van
van H.
Thzn. 623.624.
,COREMANS
(Mr. EDw.),
EDW.), werkend
werkend lid.
lid.
£CORE1IANS (Mr.
Z&'n afsterven
afsterventeteAntwerpen,
Antwerpen, 22 NoZijn
vember 191o.
IglO. —
Bericht aan
aan de
de AcaAcaBericht
demie
gestuurd. 883.
Bij het
het ope0redemie gestuurd.
883. -— Bij
nen der November-vergadering,
brengt
November-vergadering, brengt
de heer
heer Bestuurder
Bestuurder eerbiedig
eerbiedig hulde
hulde
de
De
aan
den afgestorvene.
afgestorvene. 883-884.
aan den
883-884. --- De
Lijkrede, door
door den
den
lijkplechtigheid. Lijkrede,
SEGERS, namens
namens de
de
heer GUSTAAF
GUSTAAF SEGERS,
Academie uitgesproken.
uitgesproken. 884 en
en 895895Academie
897. -897.
- Brief
Briefvan
vanrouwbeklag
rouwbeklag.-. De
Academie beslist,
een brief
brief van
van
Academie
beslist, dat
dat een
COREMANS
rouwbeklagaan
aanMevrouw
MevrouwCOREMANS
rouwbeklag
zal gezonden
Levenszal
gezonden worden.
worden. 884.
884. --- Levensheer G.
G.SEGERS
SEGERS neemt
neemt
bericht.
bericht. De heer
8R5.aan zich
daarmede te belasten.
zich daarmede
belasten. 885.
—
COREMANS betuigt haren
haren
Mevrouw COREMANS
in
dank
bewezen deelneming
deelneming in
dank voor
voor de
de bewezen
haren rouw.
haren
rouw. 952.
COIl.EMANS (EDW.),
(EDW.), afdeelingsoverste
afdeelingsoverste aan
aan
COREMANS
het Ministerie
Ministerie van Wetenschappen
Wetenschappen en
en
Kunsten, te
Brussel. Door
den WelWelKunsten,
te Brussel.
Door den
Edelgeboren Heer
Heer Minister
Minister Baron
Baron
Edelgeboren
Desoamps bij
bij de Plechtige.
Plechtige VergadeVergadeDeseamps
Juni1910
1910afgevaardigd.
afgevaardigd.
ring van
van 26
26Juni
484.
484.
Cuvelier
ondersectieoverste aan
aan het
het
Cuvelier (J.), ondersectieoverste
Rijksarchief,
Brussel. Schenkt
Schenkt een
een
Rijksarchief, te
te Brussel.
boek aan de Academie.
Academie. 455.
.

D
Daumont (Fernand),
(Fernand), student
Leuven.
Daumont
student te Leuven.
de Academie.
Academie.
Schenkt
een boek
boek aan
aan de
Schenkt een
83i.
- Bibliographische
Bibliographi,che aanteekening
aanteekening
837. —
over
het door
door hem
hem geschonken
ge!'chonken boek,
boek,
over het
door Prof.
Prof.DE
DECEULENEER.
CEULENEER. 819.
81g.
Decker (Th.
(Th. de),
de), vrederechter
vrederechter te
te Temsche.
Temsche.
Schenkt
aan de
de Academie.
Academie.
Schenkt een
een boek aan
455. -- Letterkundige
Letterkundigemededeeling
mededeeling
455.
over dat
dat boek,
boek, door
door J. BROECKAERT.
BROECKAERT.
over
462.
462 .
:..lbeke,
Minister van
van Openbare
Openbare Werken,
Jelbeke, Minister
te Brussel.
Brussel. Laat
Laat zich
zich door
door een
een afgeafgete
de Plechtige
Plechtige VergadeVergadevaardigde op
vaardigde
op de
26 Juni
Juni 1910
1910vertegenwoorvertegenwoorring van 26
ring
digen. 489.

I

DELCROIX (ALFR.),
DELCROIX
(ALFR.),bestuurder
bestuurderaan
aan het
Ministerie van
8innenlandsche Zaken,
Zaken,
van Binnenlandsche
te
Brussel. Door \Veledelen
\Veledelen Heer
Heer MiMite Brussel.
nister Sohollaert
bij de
de Plechtige
Plechtige
Schollaert bij
Juni 1910
1910 afgeafgeVergadering van
Vergadering
van 26
26 Juni
vaardigd.
vaardigd. 484.
- Heildronk, op
op het
het Jaarlijksch
Jaarlijksch Feestmaal
Feestmaal
der
te zijner
zijner eere
eere ingesteld.
ingesteld'.
der Academie, te
608.
6o8.
--

Demers (Dina). Zie
Zie Collaer.
Collaer.

Desoamps
Minister van
van We(Baron Ed.),
Ed.), Minister
Deseamps (Baron

tenschappen
Kunsten, te
te Brussel.
Brussel.
tenschappen en
en Kunsten,
de lijklijkNoodigt de
de Academie
Academie uit
Noodigt
uit tot de
plechtigheid van
plechtigheid
van Z.
Z. M.
M. deo
den Koning. 9.
-— Voorschriften
Voorschriften betreffende
betreftende den
den offiofficieelen rouw.
rouw. W.
10.
- Laat zich door
door een
een afgevaardigde
afgevaardigde op de
de
Plechtige
Vergadering van
26 Juni
Juni
Plechtige Vergadering
van 26
vertegenwoordigen. 484,
488.
1910 vertegenwoordigen.
484,488.
(Valery), te.
te Aalst.
Aalst. Schenkt
Schenkt boeboeD'Hondt (Valery),
76,615.
ken aan de
de Academie.
Academie. 76,
ken
615.
(Edg.), secretaris
secretaris van de VlaamVlaamDobbelaere (Edg.),
sehe
van Gent.
Gent.
sche Conferentie
Conferentie der
der Balie van
Schenkt
boek aan
aan de
de Academie.
Academie.
Schenkt eeo
een boek
45
45 22 ••

--

E
Eck
vao) Jr, leeraar in
in de
de Neder
NederEck (P. L. van)
land>che Taal- eo Letterkunde,
Letterkunde, te
te-landscheTal-n
's-Gravenhage. Zie het Reg. van Zaken,
op Marni.t.
Marnz'x.
L. M.),
M.), advocaat
advocaat bij het
het Hof
Hof
(Mr. J. L.
Eggen (Mr.
Geot. Schenkt een boek
van Beroep te Gent.
aan de Academie. 837.
837·

F
Feytmans. Zie op Collaer.
Collaer.
FLOU
(KAREL DE), werkend lid. Brengt,
FLOU (KAREL
secretaris der Bestendige Commisals secretaris
sie voor Middelnederlandsche Taal- en
uit over
over de verver-.
Letterkunde, verslag uit
gaderingen door de Commissie gehou-gaderin
IS December
December
den. Vergadering
Vergadering van
van 15
den.
van 16
16 Februari
1909.
1909. 81·83.
81-83. -— Id. van
'910.
- Id.
Id. van
van 20
20 April.
April. 65165t191o. I186.
86. —
652. -— Id.
652.
- Id.
ld. van
van 20
Id.
20 Juni. 652.
652. —
van
Oct. 840.
840. —
- Id.
Id. van
Van 21
ZI DeDevan 19 Oct.
cember. 954•
954.
Gember.

- 1083 Tot secretaris der Commissie herkozen
voor het tijdstip 1911-1912.840.
,- Tot lid benoemd der Commissie van
beheer voor het Salsmans-Fonds. 118.
-- Tot lid benoemd der tijdelijke Commissie voor Incunabel-bib tiographie. 625.
- Tot lid benoemd der sub-commissie belast verslag uit te brengen over de uitgave van de Bibliographies der Westeuropeesche Folklore. 31.
- Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over het kantwerken.
Zijn verslag. 423-429•
34.
Opnieuw met een wetenschappelijke
zending naar het Noorden van Frankrijk belast. 83. - Zie Register van
Zaken, op Wetenschappel ijke zending.
Schenkt een boek aan de Academie. 72.
-

G
GAILLIARD (EDw.), werkend lid, bestendige secretaris der Academie. Tot
lid benoemd der Commissie van beheer voor het Salsmans-Fonds. 118.
- Tot lid benoemd der tijdelijke Commissie voor Incunabel-bibliographie. 625.
- Tot lid benoemd der Commissie belast
verslag uit te brengen over de uitgave
van de Bibliographie der Westeuropeesche Folklore. 31.
-- Tot lid benoemd der Commissie voor
prijsvragen voor 1910. 625.
- Tot lid benoemd der Feestcommissie
voor 1911. 893.
- Belast met verslag uit te brengen over
Glossaria..., door
de verhandeling
den eerw. heer A. Buvt aan de Academic ter uitgave aargeboden. 622.
- Lezing over de verslagen betreffende de
ingezonden prijsantwoorden. 462-468.
Bij de Plechtige Vergadering van 26
Juni 1910 : a.) Mededeeling van den
uitslag der Wedstrijden voor het jaar
1910 uitgeschreven. 493 - 49 8 • b.) Mededeeling betreffende de verschillende
Fondsen welke reeds in de Academie
bestaan, en de prinselijke schenking
--

waarmede Jhr. ARTHUR MERGHELYNCK zaliger deze Koninklijke Instelling heeft vereerd. 498-500. c.) Hulde
gebracht aan de afgestorven Leden.
501. Bekendmaking van den uitslag
der verkiezingen tot vervanging van
de afgestorven Leden. 501-502.
- Jaarlijksch verslag over de Boekerij der
Academie. 1909. 84 en 87-89.
- Schenkt boeken aan de Academie. 613,
8 37, 946.
--- Uitgave, met Prof. Dr. W. DE VREESE,
van Dietsche Kalenders, in het Jaarboek zoor 1910. 182-183.
Lezing : Een proces : voor de Redenaers
vanden Proossche b te Brugge, uit
het jaar 147 1. 954 en 1021-1042.
- Kleine Verscheidenheden door hem
medegedeeld
- Espinghesken. 36.
Stzvale. 36.
- Staeck met een bleck. 56.
- Cracht bedriven. 212.
Ghaen inden arbeyt. 212.
- Pandgoed. 310.
- Handuyt. 328.
- Scoolscat. 366.
- Gheboorghen vont. 366.
Joncde. 482.
- Vertassernent. 626.
- Rijden op een huus. 626.
Duergaende wonde. 806.
Bondinck. 820.
- Heer ende meester. 842.
-^ Hoeyken. - Hoei ken ofte Crans.
• - Onse lieve Vrauwe vanden Hoedekin en Roosenhoyken. 881-882.
- Hooftleeringe. 912.
- Onredelike wandelinghe. 913-914•
- Stukjes door hem, aan de Commissie
voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde voor de Kleine Verscheidenheden medegedeeld. 840.
--

--

---=

Ganderheyden (A.), lid van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde, te
Hilversum (Noord-Nederland). Mededeeling omtrent een Middelnederlandsch handschriftje. 652.
Georgius (Z. Eerw. heer Pater),. 0. S. B.
M. V., in het Servitenklooster te Inns-

-- I 084
briick. Hem een ex. van het Jaarboek
voor 1910 vereerd. 185.
Geurts (J.), bestuurder van het College, te
Beeringen. Schenkt een boek aan de
Academie. 176.
GOEMANS (Dr. LEO), briefwisselend lid.

Schenkt boeken aan de Academie.32o,
454-455Goossenaerts (Dr. J.), leeraar aan het Koninklijk Athenatum, te Ath. Belooft
de kopij van zijn prijsantwoord over
het Landbouwbedrijf binnenkort in te
zenden. 457.
Groote (Alfred de), substituut-krijgsauditeur, thans krijgsauditeur voor OostVlaanderen en Henegouwen, te Gent.
Zijn prijsantwoord over de Militaire
strafrechtspleging in België wordt
bekroond. Onder welke voorwaarden.
46 7 -4 68 . -- Ontvangt, op de Plechtige
Vergadering van 26 Juni 1910, het
hem toegekende diploma. 498.

-

Haute (Dr. Karel vanden), onderarchivaris
van den Staat, te Brugge. Mededeeliug
betreffende drie onuitgegeven brieven
van Antonius Sanderus, aan de Academie ter uitgave aangeboden. 113. In het Maart-verslag opgenomen. 124128.
Schenkt een boek aan de Academie. 8 13.
Hebbelynck (L.), te Meirelbeke, en Kleyntjens (J.), te Leuven. Schenken een
boek aan de Academie. 108.
HELLEPUTTE (Joris), Minister van
Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen, thans Minister van Openbare Werken en Landbouw, werkend lid der
Academie.Woont deJaarlijkschePlechtige Vergadering (26 Juni 1910) bij,
483. - Hij wordt door den Bestuurder begroet. 487-488.
-- Zit aan bij het Jaariijksch Feestmaal
Heildronk te
der Academie. 599.
zijner eere ingesteld. 604-605. - Zijn
antwoord. 6o5-6o6.
-

Minister van Nijverheid en Arbeid, te Brussel. Zie het Register van

Hubert,

H
HANSEN (Dr. C. J.), oud-werkend lid,
binnenlandsch eerelid der Academie.
Koninklijk Besluit houdende goedkeuring van zijne benoeming tot binnenlandsch eerelid. 81.
-- Zijn afsterven op 14 April 191o. Brief
van Mevrouw HANSEN Op verlangen
van den overledene heeft de begrafenis in alle stilte plaats gehad. 163. -

Zaken, op Ministerie van Naverheid
en Arbeid.
Hulshof (Dr. A.), conservator aan de Rijksuniversiteitsbibliotheek, te Utrecht.
Schenkt een boek aan de Academie.
814.

:

De Bestuurder brengt hulde aan den
afgestorvene. 163-164. - De Academie beslist dat een brief van rouwbeklag aan Mevrouw HANSEN zai gezonden worden. 164.
Levensbericht voor het Jaarboek
voor 1gi1. Het schrijven daarvan aan
den heer V. DELA MONTAGNE opgedragen. 164.
Bij de Plechtige Vergadering van
26 Juni 191o, aan den betreurden afgestorvene herinnerd. 501.
Haugen (Jef), Limburgsch romanschrijver.
44-45 en 53.

J
Jeurissen (Fons), Limburgsch schrijver. .515 2 , 53.
Jonckheere (Tobie), te Antwerpen. Schenkt
boeken aan de Academie. 27.
JOOS (Zeer Eerw. Kanunnik AMAAT),
werkend lid. Tot lid benoemd der
Commissie van beheer voor het Salsmans-Fonds. 118.
- Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over het Hollandsch dialect. 33. - Zijn verslag. 393.
Id. voor den wedstrijd over het kantwerken. 34. -- Zijn verslag. 429-430.
-

-- 1085
108S —
- Benoemd
Benoemd tot
tot lid
lid van
van de
deJury
Juryvoor
voor den
den
--NeDriejaarlijkschen Wedstrijd
Driejaarlijkschen
Wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde.
Tooneelletterkunde. 88 1.
J.
derlandsche
- Belast met
met verslag
verslag uit
uit te
te brengen
brengen over
over
—
Ontwikkelings.
de verhandeling
verhandeling Ons Ontwikkelingsde
door de
de heeren
heerenJos.
M.PANESI
PANESI
stelsel, door
stelsel,
Jos. M.
E.VLAEMINCKX
VLAEMINCKX aan
en E.
aan de
de Academie
Academie
het
aangeboden. 322.
322. Zie het
ter uitgave aangeboden.
van Zaken
Zaken op
op Ons
Ons OntwikOntwik.
Register van
kelingsstelsel.
kelingsstelsel.
Hoe men
men slapende
slapende woorden
woorden
— Lezing :: Hoe
en 471-481.
471-.j.8I.
wekt. 469 en
wekt.
- Id.:
Id. : De innerlijke
inmrlijke taal.
taal. 325
325 en
en 3673bj—
verband daarmede
daarmede :: AntAnt.
382. - In verband
woord op
den heer
heer
woord
op't't antwoord
antwoord van
van den
821.834.
Segers. 818 en 821.834.
Segers.

K
van), dienstoverste
dienstoverste aan
aan de
de
Keirsbilck (V. van),
te Assebroek
Assebroek (Brug(BrugBuurtspoorwegen te
Zijn ontwerp
ontwerp van
van nieuwe
nieuwe uitgave
UItgave
ge). Zijn
hd
van de
de Vakwoordenboeken
van
Vakwoordenboeken over het
ambacht van
den Timmerman
Timmerman en
en
ambacht
van den
deu Metselaar.
iYJetselaar. 496-497.
van den
496-497
I:erchove d'Exaerde (Baron R. de),
de), gouKerchove
verneur
lier provincie
provinCIe Oost-VlaandeOost- Vlaandeverneur oer
ren,
Gent. Zenàt
Zendt aan
aan de
deAcademie
Academie
ren, te Gent.
officieel
van
officieel bericht
bericht van
van' het
het afsterven van
Z.
deo Koning.
Konmg. 9.
9.
Z. M. den
het GouGou-— Stelt de groote
groote feestzaal
feestzaal van
van het
der
vernementsgebouw ter beschikking der
Academie
hare
Academie voor
voor het
het houden
houden van hare
Plechtige Vergadering.
Vergadering. 321.322.
321-322.
station den
den Weled.
Weled.
Ontvangt aan
aan het
het station
— Ontvangt
Heer JJORIS
OR15 HELLEPUTTE,
HELLEPUTTE, Minister
van
Spoorwegen, Posterijen
Posterijen en TeleTelevan Spoorwegen,
grafen,
gelegenheid van
van de
de PlechPlechgrafen, ter gelegenheid
26 Juni
Juni 191o.
1910.
tige
Vergadering van
tige Vergadering
van 26
44884.
4.
Zit aan
aan bij
het Jaarlijksch
Jaarlijksch Feestmaal
Feestmaal
bij het
-- Zit
der
Academie. 599.
599. —
- Heildronk
Heildronk te
te
der Academie.
6°5.
zijner
zijner eere. 605.
Kleyntjens. Zie
Zie op Hebbelynck.

LL
Ladeuze
Magnificus der
der
Ladeuze (Mgr.
(Mgr. P.), Rector Magnificus
Katholieke
Hoogeschool, Leuven. Zie
Katholieke Hoogeschool,
Reeister
van Laken,
Zaken, op Hoogeschool.
Register van

Laenen
Laenen (Eerw.
(Eerw. heer
heer Dr.
Dr. J.),
J.), archivaris
archivaris van
van
't Aartsbisdom,
Aartsbisdom, teteMechelen.
Mechelen.Bijdrage
Bijdrage
over
over den
den Mechelschen
Meche!schen Torenbrand,
Torenbrand,
ter opname
opname in
in de
de Verslagen
Verslagen en
en MedeMededeelingen,
dee/ingen, aan
aan de Academie
Academie aangeboaangeboden.
324. - Zie
den.324'
Zie het
het Register van
van zazaken,
ken, op
op Torenbrand.
Lallemand (Alexis),
(Alexis), rustend
rustend leeraar
leeraar te
te
Lallemand
Schaarbeek. Schenkt een
een boek
boek aan
aan de
de
Schaarbeek.
813.
Academie. 813.
—

Lamerant (Eerw.
(Eerw. August),
Angust), priester
priester te
te IepeIepeeen boek
boek aan
aan de
deAcadeAcaderen. Schenkt een
mie. 837.
837.

Lamotte (Renier-Alf.),
(Renier-AIL),Limburgsch
LimburgschschrijschrijLamotte
ver. 49:50 en
en 53
53-54.
- 54.
(Marcel), eigenaar te
te Saint-Omer.
Saint-Omer.
Lanselle (Marcel),
Schenkt een boek
boek aan
aan de
deAcademie.
Academie.
Schenkt
726,
j26,837.
837.
LATEUR (FRANK),
(FRANK), briefwisselend
briefwisselend lid.
LATEUR
Scbenkt boeken aan de Academie. 76. SchenktboadAemi.76,
LECOUTERE(Prof.
(Prof. Dr. C.),
C,j, werkend
werkend lid.
LECOUTERE
tot lid
lid van de
de Jury
Jury voor den
Benoemd tot
Driejaarlijkscben Wedstrijd
NeDriejaarlijkschen
Wedstrijd voor NeToone'elletterkunde. 81.
81.
derlandsche Tooneelletterkunde.
ld., voor
voorden
denVijfjaarlijkschen
Vijfjaarlijkschen Wed— Id.,
strijd voor Nederlandsche
Nederlandsche Letterkunde.
Letterkunde.
81.
-— ld.
tot lid
lid der
derCommissie
Commissie belast
belast met
met
Id. tot
het voordragen
voordragen van
van candidaten
candidaten voor
voor
het lidmaatschap
Acaaemie. 86.
86.
lidmaatschap der Academie.
lid benoemd
benoemd der
der Commissie
Commissie voor
voor
-— Tot lid
prijsvragen voor 1910. 625.
' - Benoemd
den keurraad
keurraad voor
voor
Benoemd tot
tot lid
lid van
van den
den wedstrijd over het Hollandsch dialect. 33. —
- Zijn
Zijn verslag.
verslag. 388-393.
388-393.
-----Id.
wedstrijd over
over het
het SintSintId. voor
voor den
den wedstrijd
Zijn verslag.
Truidensch dialect.
dialect. 33. - Zijn
394-399·
394-399.
- Neemt aan zich, voor
voor hetJaarboek
hetJaarboek voor
1912,
levensbericht van
van Pater
1912, met
met het
het levensbericht
Baumgartner,
te belasten. 815.
Baumgartner, S.
S. J.,
J., te
--- Schenkt
Schenkteen
een boek
boek aan
aan de
de Academie.
Academie. 888.
888.
-- Lezing
Lezingover
overdedeprozavertaling
proza vertalingvan
van den .
Me/ibeus.
Melibeus. 186.
186.
—

—

Leen
(Eugeen), Limburgsch
Limburgsch schrijver.
schrijver. 45Leen (Eugeen),
48 en
en 54.
48

- io8fi
1086 --Leynen (J.-A.=H.),
(J.-A.-H.), Limburgsch
Limburgsch romanromanLeynen
schrijver. 40,
40, 54.
54.
schrijver.
Lievevrouw-Coopman, letterkundige,
letterkundige, te
te
Lievevrouw-Coopman,
Gent. Eene
Eene mededeeling
mededeeling door
door hem
hem
Gent.
het woord Hanneken-uyt.
Hanneken.uyt. 328.
over het

M.
M

Maes (P.-J.-G.),
(P.-J.-G.), Limburgsch
Limburgschromanschrijromanschrijver (P.-J. Waerseggers).
en 54.
54.
Wacrseggen;). 38,
38, 40
40 en

conservator van het
het MuMuMaeterlillck (L.), conservator
Maeterlinck
seum van
van Schoone
Schoone Kunsten,
Kunsten, te
te Gent.
Gent.
seum
Schenkt boeken
boeken aan
aan de
de Academie.
Academie.
Schenkt
81 4.
455, 814.
Maltèn (C. van),
van), tete Amsterdam.
Amsterdam. Schenkt
Schenkt
Malten
boek aan
aan de
de Academie.
Academie. 814.
8 14.
een boek

MAC LEOD
LEOD (Prof.
(Prof. Dr.
Dr. JuLlus),
JULlUS),werkend
werkend
MANSlON (Dr. J.), professor
professor aan de HoogeHoogeMANSION
hd. Tot
Totondervoorzitter
ondervoorzitter der
der CommisCommisLuik. Tot
Tot briefwisselend
briefwisselend lid
lid.
srhool te Luik.
Nieuwere TaalTaal- en
en LetterkunLetterkunRidder
verkozen, tot
tot vervanging
vervanging van
van Ridder
verkozen,
sie voor Nieuwere
verkozen, voor
voor het
het tijdstip
tijdstip 1911
1911CORSWAREM zaliger.
Brief
DE CORSWAREM
zaliger.468.
468.- -- Brief
de verkozen,
MANSlON zijn
zijn dank
dank
waarbij de heer
heerMANSION
waarbij
1912.841.
191 841.
betuigt. 618.
- Belast
Belast met
met verslag
verslag uit
uit te
te brengen
brengen over
over
—
de verhandeling
verhandeling :: Onderzoekingen
Onderzoekingen
op Daurnont.
Daumont.
de
Margot (Georges). Zie op
de werking
werkingvan
vansterke
sterke
zoutopover de
zoutopMARTIN (Dr. ERNST),
ERNST), buitenlandsch
buitenlandsch eereeereMARTIN
en op de gisting,
lossingen op de gist
gisting,
gist en
te Straatsburg.
Straatsburg. Mededeeling
Mededeehng omomlid, te
door de
de heeren
heeren Dr.
Dr.A.-J.-J.
A.-J.-J.VANDEV ANDEdoor
lra~ment van
van een
een MiddelneMiddelnetrent een fragment
trent
VELDE en
aan de AcadeVELDE
en L. BOsMANS aan
derlandsch leerdicht.
verderlandsch
leerdicht. 651.
651. -— Zie ver- Zie
Zie
mie ter uitgave
uitgave aangebodeu.
aangeboden. 83. —
Register van
van Zaken,
Zaken, ,<lp
L~erdicht.
q3 Leerdicht.
der Register
het Register van
van zaken
zaken op
op ZoutoplosZoutoplos_ Zijn afsterven
afsterventeteStraatsburg,
Straatsburg,
den
den
1313
singen.
Augustus1910.
1910. Bericht aan de AcadeAcadeAugustus
-Id .• over de verhandeling
verhandeling:: Over
Over soortesoortemie gezonden.
gezonden. 838.
De heer
heer BeBemie
838. -— De
watergehalteininhet
het
lijk gewicht
gewicht en watergehalte
stuurder
hrengt hulde aan
aan den
den afgeafgestuurder brengt
brood,
de heeren.
heeren Dr.
Dl. A.
A.-].-].
brood, door
door de
J.-J.
storvene,
openen der
der OctoberOctoberstorvene, bij
bij het openen
VANDEVELDE enen A.
REVI]N, aan
VANDEVELDE
A. REVIJN,
aan de
Levensbevergadering. 835.836.
Levensbevergadering.
835-836. —
Academie 'ter
uitgave aangeboden.
aangeboden.
Academie
ter uitgave
ncht.
VREESE
W. DE VREESE
richt. De heer Prof. Dr. W.DE
187-188.
za187-188. -— Zie
Zie het
het Register
Register van zaneemt aan
aan zich,
zich, voor
voor het
het ..Jaarboek,
jaarboek,
neemt
Brood.
ken, op Brood.
met het
het levensbericht
levensberichtvan
van den
den betreurbetreur·
- Id., over
over de
de verhandeling
verhandeling:: Verzeepingste belasten.
belasten. 839.
8 39.
Verzeepings- i
den overledene te
methoden in
in het
hetonderzoek
onderzoekder
derVoeVoemethoden
Meert
(H.), leeraar
leera"r aan
aan het
het Koninklijk
Koninklijk
Meert (H.),
dzngsvetten,
denheer
heerEDMOND
EDMOND
dzngsvetten, door den
AthenGeum,
boeken
Athenaeum, te
te Gent.
Gent. Schenkt boeken
POPPE
ter uitgave
uitgave
POPPEaan
aande
de ACddemie
Academie ter
aan
aan de Academie. 950.
aangeboden.
188.
Zie
het
Register
aangeboden. 188. — Zie het Register
van
zaken, op Voedingsvetten.
'
van zaken,
Voedingsvetten.
MERGHELYNOK
MERGHELYNOK(Jhr.
(Jhr. ARTHUR). Zie
het Register
Register van
van Zaken,
Zaken, op
op MergheMerghe.
het
over de
de verhandeling
verhandeling:: Wetgeving
--- Id., over
Wetgeving
lynck-Stichting.
lynck-Stichting.
op het vervaardigen
vervaardigen der
derbieren
bierenenen
azijnen,
den heer
heerVINCENT
VINCENT KIEBIE-Aan
Mevrouw
ARTHURMERGHELYNCK
MERGHELYNCK
—Aan Mevrouw
ARTHUR
az ij nen, door den
LEN aan
ter uitgave
uitgave aanaandank
gezegd voor
voor de
de hoogst
hoogst onbaatonbaatdank gezegd
de Academie ter
aan de
het Register
Register van
van
haren afgeafgegeboden.
- Zie het
zuchtige
zuchtige wijze, waarop zij haren
geboden. 188. —
azijnen.
het opvatten
opvatten
zaken, op Bieren en az
storven
Echtgenoot, tot het
storven Echtgenoot,
ij nen.
van
van zijn
zijn plan
plan heeft
heeft aangemoedigd.
aangemoedigd. 500.
--- Id.,
Id" over
overde
deverhandeling
verhandeling:: Ons OntwikOntwz'kltelt'ngsstelseZ,
heeren Jos. M.
M.
Meroier
D.), KardinaalKardinaal(Zijne Eminentie D.),
door de heeren
kelingsstelsel, door
Mercier (Zijne
Schenkt
P ANESI en E. VLAEMINCKX aan dePANESIen.VLMCKX
aartsbisschop van Mechelen.
Mechelen. Schenkt
108,
Academie ter uitgave aangeboden.322.
boeken
boeken aan
aan de
de AcaJemie.
Academie. 27,
27, 76, 108,
Zie het
hetRegister
Registervan
vanzaken,
zaken, op
op Ons
--- Zie
176,320,455,613,648,813,888,95°.
1 7 6 , 320, 455, 613, 648, 813, 888, 95o.
Olltwzkkelingsstelsel.
Ontwikkelingsstelsel.
Mierlo
te
MierloJr.
jr. (Eerw.
(Eerw. heer
heerJ.J. van),
van), S.
S. J.,
J., te
Leuven.
aan de Aca- Lezing:
Taalonde,.wijs. 118-119
Leuven. Schenkt
Schenkt boeken
boeken aan
118 119
Lezing : Over Taalonderwijs.
demie.108.
en
129-138.
demie. i o8.
en 129-138,
-

—.

-

-

- 1087 MONTAGNE (VICTOR DE LA), briefwis-

selend lid. Tot werkend lid verkozen,
tot vervanging van den heer Dr. C.J.
HANSEN, thans binnenlandsch eerelid.
88. - Goedkeuring. Telegram, namens den Weled. heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten, houdende bericht dat de verkiezing is goedgekeurd. 1-112. - Koninklijk Besluit van 15 Maart. 181.
- Als candidaat voorgesteld voor het lidmaatschap der Bestendige Commissie
voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. 323. - Tot lid verkozen van die
Commissie, tot vervanging van DES.
CLAES zaliger. 468.
- Aangeduid door de Commissie voor
Geschiedenis om haar bij de Commissie voor prijsvragen te vertegenwoordigen. 621. - Tot lid der Commissie
benoemd. 625.
-- Tot lid benoemd der tijdelijke Commissie voor Incunabel bibliographie. 625.
- Belast met verslag uit te brengen over de
verhandeling : Glossaria..., door den
eerw. Heer A. Buvt aan de Academie ter uitgave aangeboden. 622.
- Neemt aan een notitie mede te deelen
over het ontwerp van uitgave (1885),
door JAAK VAN DE VELDE, van een
nieuw Nederlandsch-Fransch Woordenboek. 892.
- Hem het schrijven opgedragen, voor het
Jaarboek voor 1911, van het levensbericht van Dr. C. J. HANSEN. 164.
- Schenkt boeken aan de Academie. Zeer
belangrijk geschenk van Vlaamsche
uitgaven, uit de 16e, 17e en 188 eeuw.
24-27, 7 2 -7 6, 947-95 0.

wijs in en door het Nederlandsch
(191I-1912.) 893:
- Benoemd tot lid der Commissie belast
met het voordragen van candidaterr
voor het lidmaatschap der Academie.86.
- Neemt aan zich te belasten met het
schrijven van een levensbericht van
den heer DES. CLAES, voor het Jaarboek voor 1912. 96.
- Schenkt boeken aan de Academie. 946.
Lezing : Het leven en de schriften vanP. F. De Vooght. 6 54-6 55 en 657-696.
- Id.: Recht en Reden. 841-880.
--

-

Muller (Dr. H. C.), te Utrecht. Schenkt een
boek aan de Academie. 78.

N
Nypels (G.). Schenkt een boek aan de Aca-

demie. 77.

0

-

AI UYLDER MANS (Zeer Eerw. Kanunnik Dr. JAC.), werkend lid. Tot onderbestuurder verkozen voor het jaar
1911. 894. - Zijne verkiezing bij Koninklijk Besluit van 5 December goedgekeurd. 95 2-953.
- Tot voorzitter der Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde verkozen. (1911-1912.) 841.
-- Tot ondervoorzitter verkózen der Bestendige Commissie voor het Onder-

OBRIE (Prof. Mr. JULIUS), werkend lid.
Tot lid benoemd der Commissie van
beheer voor het Salsmans Fonds. i i 8.
- Tot lid benoemd der Feestcommissie
voor 1911. 893.
- Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over de militaire strafrechtspleging. 34. - Zijn verslag. 433447- Aangeduid door de Commissie voor
Onderwijs om haar bij de Commissie
voor prijsvragen te vertegenwoordigen. 623. - Tot lid der Commissie
benoemd. 625.
-- Letterkundige mededeeling over : Over
Nederlandsche rechtstaal, door Dr.
H. C. Muller. 32.
-

OYE (Dr. EuG. VAN), briefwisselend lid.
Tot werkend lid verkozen, tot vervanging van Mr. EDW. COREMANS zaliger. Betuigt zijnen dank. 955-956.
Zijn Godelieve van Gistel in den Driejaarlijkschen Wedstrijd voor NederlandscheTooneelletterkunde bekroond.
954.
-- Schenkt boeken aan de Acad. 175, 648.
-

— ro88 —

P
Panesi (Jos. M.), professor in lichamelijke
opvoeding, te Antwerpen.. Verhandeling door hem aan de Academie ter
uitgave aangeboden. Zie het Register
van Zaken, op Ons Ontwikkelingsstelsel.
PAUW (Jhr. Mr. NAP. DE), werkend lid.
Tot ondervoorzitter verkozen der Commissie voor Middelnederlandsche Taal
en Letterkunde. (1911-1912.) 840.
— Tot lid benoemd der Feestcommissie

voor 1911. 893.
Benoemd tot lid van de Commissie voor
Rekendienst voor 1910. 35.
— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over de militaire strafrechtspleging. 34. — Zijn verslag. 449.
45 0 .
-- Motie van orde. Zie het Register van
Zaken op Tijdschriften : Ambtelijk
Comiteit voor Tijdschriften.
— Schenkt een boek aan de Academie. 454.
Allereer-- Lezing : Jan-Frans
ste Nederlandsch gedicht. (1810,) 892
en 901-911.
Peene (Dr. H. van). Zie het Register van
Zaken, op Van Peene'herdacht.
Peeters-Lacroix (J.), lid der Bestendige
Deputatie van den Provincieraad van
Antwerpen, te Borgerhout. Schenkt
een boek aan de Academie. 615.
Petit (L. D.), conservator bij de Bibliotheek
der Rijks-Universiteit, te Leiden.
Schenkt een boek aan de Academie.
888.
Poppe (Edmond), assistent aan het Gemeentelijk Laboratorium, te Gent.
Eene verhandeling door hem aan de
Academie ter uitgave aangeboden. Zie
het Register van Zaken, op Voedingsvetten.
Potter (Fr. de), hulparchivaris aan het

Staatsarchief te Gent. Schenkt boeken
aan de Academie. 613-615.
Puyvelde (Dr. Leo van), leeraar aan het
Koninkl. Athen ae um, te Gent. Schenkt
boeken aan de Academie. 320, 615.

R
Raet (Lad. de), te Brussel. Schenkt een
boek aan de Academie. Ion.
Ramaekers (Jan), Limburgsch schrijver. 4344 en 54.
Robyns (Oswald), kapelaan te Exel. Limburgsch schrijver. 48-49 en 54.
Rodenbach (F.), gewezen ontvanger der
Registratie, te Brugge. Schenkt een
boek aan de Academie. 177.
Ruts (C.), priester, te Diest. Schenkt een
boek aan de Academie. 320.

SALSMANS

(Zeer Eerw. Pater Jozef),
S. J., te Leuven. Stichter van het
Salsmans-Fonds bij de Academie.
Bij het van de pers komen van uitgaven der Academie, een exemplaar daarvan den Eerw. heer Pater J. SALSMANS vereerd, 29, 112, 184, 620, 817.
— Schenkt boeken aan de Academie, 27,
176.
Schelden (A. en V. van der), boekhandelaars-uitgevers, te Gent. Schenken boeken aan de Academie. 77-78, 1 77,
950-951.

Sohollaert,

Minister van Binnenlandsche
Zaken, Hoofd van het Kabinet, te
Brussel. Laat zich door een afgevaardigde op de Plechtige Vergadering
van 26 Juni 1910 vertegenwoordigen.
484, 488.
-- Zie het Register van Zaken, op Tijdschriften : Ambtelijk Comiteit voor
Tijdschriften.
SEGERS (GUSTAAF), werkend lid. Be-

noemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over het onderwijs. 33Zijn verslag. 412-422.
34.
Id., voor den wedstrijd over het kantwerken. 34.
Zijn verslag. 430-432.
-- Benoemd tot lid van de Jury voor den
Vijfjaarlijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde. Si.
—

—

—

-

—
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— Noodigt de Academie uit tot het plechtig Te Deum, in de hoofdkerk te Gent,
ter gelegenheid van de inhuldiging van
Z. M. Koning Albert. 13.
•— Laat zich door een afgevaardigde op de
Plechtige Vergadering van 26 Juni
1910 vertegenwoordigen. 4 84, 48 9.

T
TEIRLINCK (Is.), werkend lid. Betuigt
zijnen dank voor zijne verkiezing tot
onderbestuurder. 29.
Tot bestuurder verkozen voor-1911. 894.
. — Zijne verkiezing bij Koninklijk Besluit van 5 December goedgekeurd. 952953.
— Als candidaat voorgesteld voor de openstaande plaats in de Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde. 83. — Tot lid der
Commissie verkozen. 117.
— Legt, als waarnemende secretaris, verslag
ter tafel over de vergadering, den 19
Oct., door de Commissie voor Nieuwere
Taal en Letterkunde gehouden. 840.
— Id., van 21 Dec. 955.
-- Heildronken door hem, op het Jaarlijksch
Feestmaal der Academie, ter eere van
Prof. Dr. B. SIJMONS, enz. ingesteld.
6o6-6o8.
-- Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling over de Sterke Zoutoplossingen, door de heeren Dr. A.J.-J. VANDEVELDE en L. BOSMANS
aan de Academie ter uitgave aangeboden. 83. —Zie het Register van Zaken,
op Zoutoplossingen.
— Id., over de verhandeling : Over soortelijk gewicht en watergehalte in het
brood, door de heeren Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE en A. REVIJN aan de
Academie ter uitgave aangeboden. 187t 88. — Zie het Register van Zaken,
op Brood.
Id., over de verhandeling : Verzeepingsmethoden in het onderzoek der Voedingsvetten, door den heer EDMOND
POPPE aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 188. — Zie het Register
van Zaken, op Voedingsvetten.

-- Id., over de verhandeling : Wetgevingop het vervaardigen der bieren en
azijnen, door den heer VINCENT BIELEN aan de Academie ter uitgave aangeboden. 188. — Zie het Register va n,
Bieren en az ij nen.
Zaken,op
-- De tweede aflevering (Dain-Guzze) var.
het eerste deel van zijn Zuid-Oostvlaandersch Idioticon, van de pers
gekomen. 184.
— Schenkt boeken aan de Academie. 813.
8 97.
Theelen (Nicolaas), Limburgsch tooneelschrijver te Tongeren, 37-38 en 55.
— Schenk een boek aan de Academie. 888.

U
Ulrix (Dr. Eng.), leeraar aan het Koninklijk
Athenaeum, te Brugge. Schenkt boeken aan de Academie. 320.

V
Vandevelde (Dr. A.-J.-J.), bestuurder vats
het Stedelijk Laboratorium, te Gent.
Schenkt boeken aan de Academie. 108,
455, 888.
*** Dr. A.-J.-J. Vandevelde en L. Bosmans. Eene Verhandeling door hen
aan de Academie ter uitgave aangeboden. Zie het Register van Zaken, op
Zoutoplossingen.
*** Dr. A.-J.-J. Vandevelde en A. Revijn.
Eene Verhandeling door hen aan de
Academie ter uitgave aangeboden. Zie
het Register van Zaken, op Brood.
(Z. Eerw. Pater van de), S. J., te
Aalst, stichter van het Van de Ven
Heremans-Fonds bij de Academie.
Bij het van de pers komen van uitgaven,
een exemplaar daarvan den Eerw. heer
Pater VAN DE VEN vereerd. 29, 112,
184, 620, 817.

VEN

VERDAM (Prof. Dr. J.), buiteiilandsch eerelid, hoogleeraar te Leiden. Schenkt
boeken aan de Academie. 109, 888.

- iogz
VERRIEST (Eerw. Dr. HUGO), werkend
lid. Als candidaat voorgesteld voor het
lidmaatschap der Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het
Nederlandsch. 324. - Tot lid der
Commissie verkozen, tot vervanging
van DES. CLAES zaliger. 469.
-- Schenkt boeken aan de Academie. 175,
813.
Vervier (J.-B.), dichter, gestorven te Gent
den is December 1817. Een onuitgegeven gedicht van hem. Lezing door
Prof. A. DE CEULENEER. 190-211.
Vlaeminckx (E.), professor in lichamelijke
opvoeding, te Schaarbeek. Verhandeling aan de Academie ter uitgave aangeboden. Zie het Register van Zaken,
op Ons Ontw ikkelingsstelsel.
Vocht (Dr. H. de), docent aan de Hoogeschool te Leuven. Schenkt eenboek
aan de Academie. 78,455.
Volmóller (Prof. Dr. Karl), te Dresden.
Schenkt een boek aan de Academie.

61 5.
VREESE (Prof. Dr. WILLEM DE), werkend lid. Hulde hem gebracht, bij zijn
aftreden als bestuurder der Academie,
door den heer Prof. AD. DE CEULENEER, bestuurder voor 1910. 13.17.
-- Door de Regeering belast, het Belgisch
Staatsbestuur bij het Nederlandsch
Congres te Maastricht te vertegenwoordigen. 816.
- Belast de Academie op dit Congres te
vertegenwoordigen. 620.
- Tot voorzitter verkozen der Bestendige
Commissie voor het Onderwijs in en
door het Nederlandsch. 893.
-- Tot lid benoemd der Commissie van beheer voor het Salsmans-Fonds. 118.
- Tot lid benoemd der Feestcommissie
voor 1911. 893.
- Benoemd tot lid van de Commissie voor
Rekendienst voor 191o. 35.
- Benoemd tot lid der Commissie belast
met het voordragen van candidaten
voor het lidmaatschap der Acad. 86.
-- Tot lid benoemd der tijdelijke Commissie voor Incunabel-bibliographie. 625.

Tot lid benoemd der sub-commissie belast verslag uit te brengen over de uitgave van de Bibliographie der Westeurofteesche Folklore. 31.
Benoemd tot lid van de Jury voor den
Vijfjaarlijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde. 81.
Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over het Hollandsch dialect. 33. -- Zijn verslag. 383-388.
Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling Geschiedenis der Abdij van Ninove, door den heer E.
SOENS aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 322, 324. -- Zie het Register van Zaken, op Geschiedenis der
Abdij van Ninove.
Verslag, namens de daartoe benoemde
sub-commissie,over het voorstel tot uitgave van de Bibliographie der Westeuropeesche Folklore, door den heer
Dr. LOD. DE WOLF. 86-87.
Neemt aan zich voor het Jaarboek met
het levensbericht van Dr. ERNST
MARTIN te belasten. 839.
Mededeeling betreffende een handschrift
van 1457, dat Middelnederlandsche
sermoenen bevat. 82-83.
Zijne denkbeelden omtrent de methode
van uitgave van Brieven van en aan
Zuidnederlandsche schrilvers. 6 99.
-- Geeft inlichtingen, in vergadering der
Bestendige Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde, nopens een
eigenhandig handschrift van Vondel,
door hem te Sint-Petersburg ontdekt.
955.- Lezing daarover in vergadering
der Academie. 957-958. (Die lezing
zal in de Februari-aflevering van de
Verslagen en Mededeelingen, j aargang
1911, opgenomen worden.) -- Zie verder Register van Zaken, op Vondel.
- Bibliographische aaiiteekening over
Eigla-Studien von A. BLEY, Professor
an der Universitát Gent. 84-85.
--- Id., over ; E. SOENS, Anna Bons. 460462.
- Uitgave, met EDW. GAILLIARD, van
Dietsche Kalenders in het Jaarboek
voor 1910. 182-183.
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•-- Lezing : Bijdragen tot de topographic
en de geschiedenis van Gent in de
15d• en in de 16d 0 eeuw. 85, 119-12o.
Vuylsteke (Jozef), snelschrijver bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.Zijn
ontwerp van nieuwe uitgave van zijn
Vakwoordenboek over het ambacht
van den smid. 496.

— Id., voor het lidmaatschap der Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. 324.
Lezing : Wonderen der Germaansche
wereld. 326-327 en 3 2 9- 35 6.
— Benoemd tot lid van de Jury voor den
Driejaarlijkschen Wedstrijd voor Nelandsche Tooneelletterkunde, 81.

W

Willems (Jan-Frans). Zie het Register van
Zaken, op Willems.

Waerseggers. Zie op Maes.
WATTEZ (OMER), briefwisselend lid. Als

candidaat voorgesteld voor het lidmaatschap der Bestendige Commissie
voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. 323.

—

Wolf (Eerw. Dr. Lod. de), leeraar aan het
Onze-Lieve-Vrouwcollege te Oostende.
Zie het Register van Zaken op Bibliographic der Westeuropeesche Folklore.
—Schenkt een boek aan de Academie. 109.

ERRATA.
Blz. 188, regel 1-2, staat soort/elïk ; lees : soorielIk.
Blz. 213, regel 17, staat kunnen; lees : kan.
Blz. 652, regel 35, staat 8o7; lees : 8o8.
Blz. 839, regel 8, staat 1909; lees :1,908.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

BERICHT.
BIBLIOGRA PHIE
VAN DEN

VU AMSOHEN TAALSTRIJD.
Heeren Leden of Bijzondere personen,
die in hunne boekerij, boeken, brochuren,
overdrukken, enz., bezitten, welke in de Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd zouden dienen benuttigd te worden,
wezen zoo goed ze te zenden aan den Bestendigen Secretaris, die zich belasten zal met ze
in hunnen naam aan den heer TH. COOPMAN
mede te deelen.
Mochten aanplakbiljetten, met betrekking
tol den Vlaamschen Taalstr jd, in welke omstandigheid ook, in hunne stad worden uitgeplakt, dan worden de, heeren Leden der
Academie verzocht den Bestendigen Secretaris een exemplaar daarvan, voor het Archief
onzer Koninklijke Instelling, te bezorgen.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het ooel van dit Fonds is « de Nerlerlandsche Zaal CIl
We/msclwp /e bl!7Jordcl'en, door hel /ti~!{CVCII, in het Nerlerlandsch,
van /liemoe werhn Ol 'er Na/1l7l1'- of Gmeeskimdz;l{e TVe!mschappen, Ol l er ReclitsJ?cleerdlteiri en over liet Vak z'all den Ingenimr ».
Derhah'e worden hij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
il\l?;ewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoonlee1a:: rs, leden van de /Jes/mrlige COI1lwiçsie Zloor l\Tz'emvere Taal en Lel/eren. Na 'kennisneming van
d~ nit!lebruchte verslagen, beslist de Academie over het al of
nid laten drukken "an de aangeboden welken.

Reeds verschenen uitgaven:
,.)

~lr.

L. DOSFEL : Kerll van 0 .... BurgerlUk Wetboek. (1905.)

2,\ Dr. A. TEIRLINCK : n .. ban.lelloJl," der ,UI, en navelbreuken en
,.nn enkele zchJzRlDe breukeu. (1906.)
1, )

Dr. A ..J.'J.VANDEVELDE: Ovea' nelk- en 1IIelkvcrval.eblng-. Eene
studie tot voorlichting van burger 6"1 ambtenaar. (1907.)

4.) :Mr. K. vAN

ACKER

ZOON: Overzleht der Staat.lodcUluscn ... an

UcISIë. (t9"Ó.)

,) Or . A.-J.-J. VANDEVELDE: lIet water I .. beldagelUk.eb le ...eD.
(19"9.)
{, J

Or. C. DE BRUYKER: Do datl.lbebc melho.le In de plantenkuude:en bare 'oepa•• h11r'-"U 0l' de aendle van dtJ'11 luyloe.
eler Jeveu.voor,,"aardcu. (T910).

***

Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie. (Vervolg.)

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gcsticht'rnet het doel V/aalJlsdlt
Liederell ollder het yolk te \'erspreiden. Te dien tinde, schrijft
de KO(linldijke Vlaamsehe' Academie prijskampen uit v""r
VJaalllsche dichters cn toondichters.
Eelle ecrste prijsvraag is yoor het jaar 1912 uitgeschreven, t.w. :
Lager onderwijs: hoûgste k lassetI. - Verlangd wordf'n : 2!i H(!lu,uHleclel'c ...
(gedicbtt:11 en muziek), waaronder la inzonderheid vQor meisjes.
Gedichten en rnu:tiek behooren onuitgt ge::ven te zijn.
Prijs: 500 fr., of 250 fr. voor den dichter en 250 Îr. voor den toondichter. - U('l
niet·toeker.ning van den [HijS, kan hij onder velScheidene mededingers verdt:rh ~

worden.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911

;;. **
J.

SALSMAfI. S-FON DS.

Krachtens het KOllinkllJ k Besluit van 25 janual i I909, houdende goedkeuring van hel lZcglcmellt door de Koninklijke
Vlaamsche AcadelJlie vour het J. Salsmans-Fonds va~l
gesteld, zal de jaarlijksclte il , ti esl vall Jit Fonds dool' haéugebruikt worden l1aar eigen inzicllt en na,u- den clsch cl elomstandighedcn :
a) hetzij tot het uit~cbrijvfn van prijsvragen, hehij tot bet uitgeven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
h) betzij tot het uitgeven van Middelnederlandscbe teksten op het gtbied der
Roomsch-Catholieke bijbelveltaUng, bijbelverklaring, liturgie, zeàeleer, catechese,
homiletiek, bagiographie, ascetiek: geestelijke liederen en gedichten,ordensregelen;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendiDgen of van studiereiz( n,
welke tot het voolbereiden van uitgaven als de oDder liltera " en c genoemde,
noodzakeJijk worden bevonden j
d) hetzij tQt het bekostigen van de illustratie van reeds door de Acades:nie
nderncmen uÏ1.gaven in den aard van de onder littera h En c genoemde.

Eene eerste prijsvraag is voor het jaar 1~17 uitgeschi-even, t.W.
ltIJddt:leeu\"'lt·he LH.uJ,,,h.·. - lurichting en "trspreiding der Middelnederlandsche Getijden- en Gehedenhoeken.
Prijs: 600 Ir.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10

Dec~mber

1916

